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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi-
kan Rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pendidikan  Pendi-
dikan Pancasila ini dapat kami diselesaikan, Shalawat serta salam 

semoga terlimpahkan pada Rasulullah SAW yang telah membimbing 
kita semua dan menjadi suri teladan bagi kita semua.

 Sesuai dengan tuntutan Kurikulum KKNI, dan peraturan Pres-
den Nomor 8 tahun 2012, tertuju kepada terwujudnya kemampuan 
dan iklim akademis yang meliputi prilaku/sikap dan psikomotor/
keterampilan  dengan didukung pengetahunan/kognitif, maka proses 
pembelajaran harus dirumuskan serta capaian pembelajaran  harus 
terukur dan dioptimalkan.

Dalam rangka itulah  Buku Pendidikan Pancasila disusun untuk 
mahasiswa di Perguruan Tinggi, sesuai dengan tuntutan kurikulum 
KKNI, sebagai rujukan utama dalam rangka mengembangkan pembe-
lajaran Pendidikan Pancasila secara optimal. Hal ini sesuai dengan UU 
no. 12  tahun 2012 yaitu menjadikan manusia yang beriman, bertakwa 
kepada Tuhan YME,  keberakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
dan mandiri.Tujuan buku ini  sebagai  upaya untuk  membekali maha-
siswa tentang materi yang berkenaan dengan pengetahun, sikap dan 
perilaku serta keterampilan serta berpartisipasi dalam berbangsa dan 
bernegara.  Selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan 

KATA
PENGANTAR
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bidang keahlian sesuai dengan tuntutan zaman, bertanggung jawab, 
berdasarkan nilai Falsafah Bangsa Indonesia  dan tata peraturan dan 
perundangan yang berlaku.

Tema yang disajikan adalah Konsep Dasar dan Tujuan Pendidikan 
Pancasila,  Pancasila dan Permasalahan Bangsa Indonesia,  Makna Pan-
casila dalam Konsep, Prinsip dan Nilai, Pancasila sebagai Dasar Neg-
ara. Pancasila sebagai Ideologi Nasional Bangsa Indonesia. Pancasila 
sebagai Pandangan Hidup, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa, Pan-
casila dan Pembukaan UUD 1945. Kedukan Pancasila dan UUD 1945 
dalam Reformasi Pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Pem-
bentukan Karakter Bangsa. Dilengkapi dengan lampiran alur pemben-
tukan mata kuliah yang merujuk pada SKL dan KKNI serta perumusan 
konseptual mata kuliah pancasila yang dapat mencapai capaian pem-
belajaran. Dan metode pembelajaran dan matriks kegiatan mata kuliah 
pendidikan pancasila.

Penulis sadar, bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu masih terdapat kekurangan, sebagai gambaran dari ke-
terbatasan penulis. Dengan berbekal kesadaran diri, penulis menghara-
pkan kritikan yang edukatif dari siapapun yang membacanya, guna 
kesempurnaan buku ini. Atas masukan dan segala bantuan yang telah 
diberikan oleh berbagai pihak, penulis haturkan ucapan terima kasih. 
Semoga buku ini dapat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kepada 
Allah SWT, kami bermohon dan berharap kepada para pemberi masu-
kan untuk membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, Amiin Ya 
Rabbal ‘Alamin.

Pontianak,  Agustus 2016
Penulis, 

Dra. Rusnila Hamid, M. Si
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Mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah kepribadian. 
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi, ter-

kait dengan kurikulum nasional yang menyatakan bahwa setiap per-
guruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah  Pancasila,  Ke-
warganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesi. Keempat mata kuliah ini 
dikenal dengan Mata Kuliah Kepribadian (MKK).

Pancasila adalah dasar negara dan alat pemersatu Bangsa. Pe-
mersatu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Marauke, bersatu padu 
di atas dasar Pancasila. Pancasila pada hekekatnya menjadi alat pemer-
satu dalam menyikapi segala penyakit-penyakit kebangsaan dan mel-
awan imperialisme. Oleh Karena itu Pancasia menjadi jati diri, watak, 
sifat dan kepribadian. Setiap bangsa memiliki corak sendiri-sendiri. 
Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa 
mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri, 
baik dalam bentuk kebudayaan, perekonomian, keadaan objektif dan 
lain-lain sebagainya. Pancasila dapat meyatukan perbedaan golongan, 
suku dan agama serta kebudayaan.

Untuk itu mata kuliah ini perlu dikembangkan sejalan dengan 
gerakan untuk merevitalisasi Pancasila dikalangan masyarakat mau-
pun akademisi perlu kita sambut baik. Maka mata kuliah ini perlu 

PENDAHULUAN
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dikemas dengan baik dan materinya relevan dengan era global dan 
strategi pembalajarannya perlu variatif dan inovatif sehingga tidak me-
nimbulkan kebosanan.  Sejalan dengan perjalanan bangsa Indonesia 
dikenal sebagai bangsa yang ramah dan damai (hospitable and peaceful 
society), memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dan semangat saling 
menolong. Ideologi Pancasila bernafas  modernistic, idealistic dan spir-
itualistic, membuat bangsa Indonesia dinamis, haus akan kemajuan  
dan pembaharuan, dilandasai keimanan yang kuat, humanis dan men-
dambakan masyarakat demokratis baik politik maupun ekonomi.

Sesuai dengan lebel mata kuliah kepribadian, mahasiswa perlu 
diberikan penjalasan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia 
bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak menghadapi hanya hendels 
imprialisme. Sebabnya adalah negeri Belanda yang pernah menjajah 
Indonesia adalah suatu negeri yang miskin, yakni kekurangan basis 
grondstoffen. Hal ini dapat dilihat dan dibaca Indonesia menggugat, 
Orang Belanda itu datang ke Indonesia sekedar memberli barang- 
barang seperti cengkeh, pala, beli ini  beli itu,  atau segala hasil perta-
nian Indonesia. Untuk dijadikan laba dalam perdagangan lebih luas. 
Pada abad modern imprialisme tetap dilakukan dengan cara menana-
mkan uang di Indonesia, uang yang ditanamkan di Indonesia dengan 
ber bagai objek. Ada yang dijadikan pabrik gula, ada yang kebun; teh, 
karet, ada yang untuk pertambangan dan sebagainya. Imprealisme 
modern di Indonesia adalah imprialisme penanaman uang atau modal. 
Di dalam ilmu ekonom, uang yang demikian dinamakan Finance Kapi-
tal. Sekarang uang ditanamkan dalam kebun karet, dan kebun kelapa 
sawit dan lain-lain.Imprialisme Belanda di Indonesia adalah imprial-
isme Finanz Kapital. Indonesia oleh Imprialisme Finance Kapital ini di-
jadikan tempat pengambilan basis grondstoffem.

Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah Kepribadian dan ma-
taliah ini menjadi bekal untuk dikembangkan ketika mereka lulus kuli-
ah. Mahasiswa mampu menjadi warganegara yang baik,  beradaptasi 
dan merespon persoalan actual bangsa dan Negara, dan menerapkan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Penelitian menunju-
kan bahwa lebih dari 60 % keberhasilan seseorang  tidak ditentukan 
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pada penguasaan bidang ilmunya, namun pada kepribadiannya. Den-
gan demikian diharapkan mahasiswa lebih tertarik dan mendalami 
matakuliah ini.

Mengingat tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk watak 
bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang ses-
uai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Tujuan perkuliahan 
Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati dan melak-
sanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
warga negara RI, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman ten-
tang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945.
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BAB I
KONSEP DASAR 
DAN TUJUAN 
PENDIDIKAN PANCASILA 
DI PERGURUAN TINGGI 

A.  DASAR-DASAR PENDIDIKAN PANCASILA
1.  Dasar Filosofis

Seiring dengan Negara Republik Indonesia diproklamasikan 
pasca Perang Dunia kedua, dunia dicekam oleh pertentan-
gan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Fa-

ham Kapitalisme berakar pada faham individualisme yang menjunjung 
tinggi kebebasan dan hak-hak individu; sementara komunisme berakar 
pada faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih mengedepankan 
kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran 
/ ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham in-
dividualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan 
kebebasan (liberalisme) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku 
dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan berproduksi 
untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara faham 
kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan 
tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi 
segelintir warga pemilik kapital.

Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ 
yang dampaknya terasa di seluruh dunia.  Para pendiri negara Repub-
lik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub 
ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan dasar (philos-
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ophische grondslag) pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancas-
ila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan 
sebagai penjaga keseimbangan (margin of appreciation) antara dua ide-
ologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-
hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional.

Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-ra-
sional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia 
sendiri. Dalam hal ini Bung Karno hanya mengaku diri sebagai peng-
gali Pancasila, nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil 
dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. 
Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar 
filsafat (philosophische grondslag), merupakan jiwa bangsa (volksgeist) 
atau jati diri bangsa (innerself of nation), dan menjadi cara hidup (way of 
life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai 
dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa 
Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila 
perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpeli-
hara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

2.  Dasar Sosiologis
Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 

300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.500 pulau, secara sosiol-
ogis telah mempraktikan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung 
di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan 
fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif 
ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga 
bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma 
atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 
dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepaka-
tan atau kesepahaman, dan konvensi.

Keaneka ragaman dan kebhinekaan atau pluralitas masyarakat 
bangsa Indonesia sangat signifikan, dimana agama, ras, etnik, baha-
sa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasi-
la dapat diterima sebagai ideologi pemersatu.  Sejarah menunjukan 
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bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh 
beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasilalah yang 
dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat 
dan ‘ajaibnya’ kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka 
kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1 Ok-
tober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Ke-
saktian Pancasila.

 Indonesia sebagai bangsa yang plural, secara sosiologis mem-
butuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu 
dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan mas-
yarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususn-
ya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai 
butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan se-
cara terencana dan terpadu.

3.  Dasar Yuridis
Norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang 

berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945) junctis Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 
mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Ten-
tang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indone-
sia Tahun 1945. Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku ada-
lah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 
1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pemb

UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan 
sebagai Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis se-
bagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara yuridis konstitusional 
mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan 
kekuatan hukum mengikat.

 Implementasi Pancasila terdiri atas nilai dasar, nilai instrumen-
tal, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha 



P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A8 | 

Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indone-
sia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan 
bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang 
Tubuh UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perun-
dang-undangan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah 
pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancas-
ila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 
1945, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut 
dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental 
harus merupakan penjelasan dari nilai dasar; dengan kata lain, semua 
perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari 
nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang 
tubuh UUD NRI Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang disusun di 
lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat 
hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan pen-
jabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Mere-
ka ini, dengan sendirinya, harus mempunyai pengetahuan, pengertian 
dan pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang 
baik terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mere-
ka akan melahirkan nilai-nilai instrumental yang menyesatkan rakyat 
dari nilai dasar Pancasila.

Apabila seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instru-
mental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang bet-
ul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka ses-
ungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amaliyah setiap 
warga. Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis dise-
maikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pen-
didikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-un-
dangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran, bahkan keharusan, 
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jika Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui pendi-
dikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.

Pembelajaran  pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi san-
gat  penting karena Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan yang 
melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tenaga 
inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam 
setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembaga-lembaga daer-
ah, lembaga-lembaga infrastruktur politik dan sosial kemasyarakatan, 
lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya.

B. TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
 Penyelenggaraa pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguru-

an Tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para 
mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan me-
mecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam 
perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 
Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasion-
al bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem 
pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, 
tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang dia-
manatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa.  Tujuan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan 
Pancasila di Perguruan Tinggi merupakan bagian dari upaya untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan 
Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk:
1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi 

bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai nor-
ma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-
nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Re-
publik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan men-
cari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasar-
kan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresi-
asi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air 
dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang 
demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, 
untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan ekster-
nal masyarakat bangsa Indonesia.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA
1. Memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis 

dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam 
mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila

3. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila 
adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang ma-
jemuk (Bhinneka Tunggal Ika).

4. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai 
Pancasila dalam realitas kehidupan

5. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasilais yang 
memiliki komitmen atas kelangsungan hidup dan kejayaan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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BAB II
PANCASILA 
DAN PERMASALAHAN 
BANGSA

A. PANCASILA DI ERA GLABAL

Seharusnya Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bebang-
sa dan bernegara. Di usia Bangsa Indonesia berusia 70 Ta-
hun seharusnya Pancasila dapat mengantarkan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera lahir batin. Falsafah dan ideologi suatu Nega-
ra harus sesuai dengan dinamika ruang dan waktu, mampu menjawab 
kompleksitas permasalahan yang dihadapi di segala bidang. Di tengah 
perubahan besar yang melanda dunia, era arus deras informasi dan 
komunikasi, era demokratisasi dan globalisasi. Perubahan besar itu ha-
rus kita jalani, Bangsa Indonesia harus tetap berjuang mewujudkan ci-
ta-cita kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945.

Tujauan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah 
manusia yang maju, beradab dan bermartabat. Karakter yang diban-
gun sesuai konsep pancasila adalah mengedepankan manusia utama/
ikhlas atau manusia yang bermanfaat bagi dirinya, kelauarga dan mas-
yarakat. Mengedepankan nilai, norma, moral/etika dan akhlak; tindak 
tanduk, perbuatannya dan ucapan yang santun, mampu menampilkan 
diri sebagai pemberi solusi pada setiap persoalan kebangsaan. Pemi-
mpin yang dicontohkan oleh para founding fathers adalah harus lebih 
extra all out yang proaktif dalam masalah kebangsaan. Kepemimpinan 
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yang punya karakter dan spirit yang melahirkan gagasan untuk merde-
ka dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran dan fungsi mas-
ing-masing demi meningkatkan kualitas peradaban bangsa dan umat 
manusia, maju, adil dan kompetitif.

Dalam tataran kenyataan bahwa bangsa Indonesia menghada-
pi berbagai macam permasalahan. Mayarakat Indonesia masih hidup 
dibawah kemiskinan (pra sejahtera) Permasalah utama adalah perma-
salahan moralitas bangasa yang lemah, yakni semua pihak kehilangan 
kepercayaan pada diri sendiri, bangsa dan Negara. Terjadi krisis keper-
cayaan disebabkan “pemimpin” tidak bertanggung jawab. Sikap yang 
utama seperti amanah dan kejujuran merupakan sikap yang langka. 
Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang ber-
bunyi:

ۘ ۡوِلَآَء
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَُهوَد َوٱنلََّصَٰرىٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  ۞َيٰٓ

َ َل َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱللَّ ۡوِلَآُء َبۡعٖضۚ َوَمن َيَتَول
َ
 َبۡعُضُهۡم أ

ٰلِِمنَي ٥١ َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimp-
in-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 
sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil 
mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu ter-
masuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Untuk itu prinsip keterbukaan (transparasi) yang sampai saat ini 
belum memberikan kesan yang baik dan positif seperti proses demokra-
tisasi dalam hukum dan ekonomi dan hukum belum membuahkan 
hasil yang baik. Semestinya masalah, cobaan, rintangan, masyarakat 
dapat menyikapinya dengan bijaksana.
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B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BANGSA INDONESIA
Permasalahan yang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia se-

bagai berikut:
a. Permasalahan sosial budaya dan lingkuangan. Seperti korupsi 

yang sudah kronik dan membudaya di kalangan pejabat dan pe-
merintah dari atas sampai ke bawah. Krisis multideminsi (politik, 
sosial, ekonomi, asset dll) rendahnya SDM (human capital), krisis 
kepemilikan dan penyedian modal dan peralatan dan keselamatan 
kerja. Dibidang politik; tidak adanya wadah yang menampung as-
pirasi dll. Disebabkan tingkat pendidikan masih rendah, kenyata-
an akan tampak figur publik dan yang duduk di kursi parlemen, 
bukan putra-putri terbaik bangsa, tetetapi mereka adalah aktivis 
partai yang popular di kalangan massa bawah sekalipun kurang 
berkualitas. Premanisme yang bermunculan di mana-mana. Ben-
cana alam akibat tangan-tangan manusia yang tidak peduli den-
gan keselamatan lingkungan.  Narkoba yang terus menjadi-jadi 
akibat penangan yang tidak memberikan efek jera. TKI yang se-
lalu bermasalah terutama terjadi di beberapa Negara, seperti di 
Malaysia, Arab Saudi dan sebagainya. Dan tak kalah menariknya 
adalah permasalahan Hukum: sudah membudayanya Makelar ka-
sus (Markus), mafia hukum, Mafia peradilan. Para penegak hu-
kum (kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) yang kurang kredibel, Ilegal 
loging, Illegal fising, Birokrasi yang bertele-tele. Kepastian hukum 
yang tidak menentu. Wilayah perbatasan yang terusik, seperti den-
gan Malaysia dan sebagainya. Masalah yang berkepanjangan ada-
lah. Permasalahan Pendidikan, Kualitas pendidikan rendah. Ket-
ergantungan tinggi, kualitas pendidikan dibawah standar, belum 
terbukanya akses terhadap pendidikan dan dunia kerja. Daya saing 
lulusan Pendidikan dalam negeri lemah. Universitas tidak berdaya 
saing di tataran level dunia, kos biaya pendidikan tinggi dan lain 
sebagainya. Dengan kesadaran pendidikan dan berfilsafat sesuai 
pancasila kiranya dapat membebaskan diri dari berfikir mistik, 
picik, dangkal, tetapi membimbing manusia berfikir rasional, efek-
tif dan efesien, luas dan mendalam serta mencintai kebijaksanaan.
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b. Permasalahan Ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan 
dasar masyarakat (sandang, pangan, papan) disebabkan kemi-
skinan, penghasilan masyarakat dibawah standar UMR, pen-
gangguran merjalela, pemutusan hubungan kerja (PHK). Mata 
pencaharian tidak merata. Pembangunan terseok-seok; Penye-
diaan listrik/ energi, pengelolaan BBM, Penyelundupan. Sering 
terjadi kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat. Ketimpangan 
ekonomi. Infrastruktur yang tidak bagus. Pungutan liar, Industri 
militer yang lemah. Daya saing yang lemah dan sebagainya.Krisis 
Ekonomi Indonesia disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tel-
ah terjadi pada masa Orba ternyata tidak berkelanjutan karena 
terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antar-
golongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan 
krisis ekonomi. Krisis ini semula berawal dari perubahan kurs 
dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, 
dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor tidak hanya 
ekonomi. Krisis ekonomi berkepanjangan, dan kegagalan ekonomi 
ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prin-
sip ekonomi dalam kelembagaan, ketidak- merataan ekonomi, dan 
lain-lain, juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, 
Korupsi, dan Nepotisme oleh para penyelenggara Negara. Semesti-
nya sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat 
Pancasila serta konstitusi UUD 1945, dan landasan operasionaln-
ya GBHN sering disebut Sistem Ekonomi Pancasila. Prinsip-prin-
sip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila antara 
lain: mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar 
materi. Mencerminkan hakikat kemusiaan, yang memiliki unsur 
jiwa-raga, sebagai makhluk individu-sosial, sebagai makhluk Tu-
han-pribadi mandiri. Sistem demikian tidak mengenal eksploitasi 
manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekelu-
argaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat ban-
yak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan 
kemakmuran individu.

c. Permasalahan Sara dimana konflik itu dapat berupa konflik ver-
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tikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat 
dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayori-
tas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik hor-
isontal ditunjukkan misalnya konflik antar umat beragama, an-
tarsuku, atarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah 
ini merupakan potensi bagi munculnya konflik.Data-data empiris 
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang 
tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau 
dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak 
dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan 
bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial 
bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegra-
si bangsaPada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran 
adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan 
pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pan-
casila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal. 
Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif 
pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara 
lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adan-
ya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam 
satu wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan 
pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancur-
kan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai 
produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pan-
dangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika 
tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sum-
ber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-
nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan 
bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pe-
mikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya 
idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan 
kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat
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BAB III
MAKNA PANCASILA 
DALAM KONSEP, 
PRINSIP DAN NILAI

A. PANCASILA SEBAGAI GAGASAN DASAR KEHIDUPAN 
 BERBANGSA DAN BERNEGARA. 

Pancasila  sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernega-
ra Indonesia sebagaimana diuraikan oleh Soekarno dalam 
Pidato 1 Juni 1945 dan termaktub  dalam Pembukaan UUD 

1945, adalah salah satu pilar yang disepakati oleh semua pihak un-
tuk tetap untuk tetap dipertahankan, menjadi pegangan, landasan dan 
arah .

Dasar dan ideologi suatu Negara bangsa harus memenuhi syarat, 
yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai degan bangunan 
Negara bangsa di mana dasar dan ideologi tersebut akan diterapkan. 
Gagasan dasar yang terkandung dalam dasar dan ideologi Negara 
bangsa harus sesuai dengan kondisi Negara bangsa yang didukungnya.

Negara bangsa Indonesia adalah Negara yang besar, wilayahn-
ya sangat luas, seluas daratan Eropa yang terdiri dari as samatas ber-
puluh Negara, membentang dari Barat ke Timur dari Sabang sampai 
Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, 
meliputi jutaan kilometer persegi. Indonesia merupakan Negara kepu-
lauan.

Tersbasar di dunia yang terdiri dari dari 17 ribu pulau, berpen-
duduk lebih dari 230 juta orang, terdiri atas berates suku bangsa, be-
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raneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyak-
inan. Karena itu, dasar dan ideologi Negara bangsa harus mampu me-
wadahi kondisi tersebut. 

Pendidikan pancasila sebagai salah satu komponen mata kuli-
ah pengembangan kepribadian (MKP) memegang peranan penting 
dalam membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Sikap 
dan prilaku tersebut diharapkan menjadi dasar keilmuan yang dimiliki 
agar bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendi-
dikan pancasila di perguruan tinggi, secara khusus bertujuan sebagai 
berikut :
a. Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan pancasila dan 

undang – undang dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga 
Negara republic Indonesia yang berjiwa pancasila.

b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam mas-
alah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan 
pancasila dan UUD 1945.

c. Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai – nilai dan 
norma pancasila (Dirjen Dikti, 1995:3)

B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM BERBAGAI BIDANG 
Tujuan pembangunan nasional Pembangunan adalah pros-

es perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan 
perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan se-
bagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 . 

Makna pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila. 
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan 
yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, 
bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan na-
sional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Demi kelestarian 
pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara maka segenap 
upaya pembangunan haruslah merupakan pengamalan pancasila da-
lam arti semua sila pancasila . 

Hakekat Pembangunan Nasional Hakekat pembangunan nasion-
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al itu adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pemba-
ngunan masyarakat indonesia seluruhnya. Dan dengan melaksanakan 
pembangunan itu Indonesia ingin mengejar: 1.kepuasan lahiriah 2. 
Kepuasan batiniah 3. Keselarasan Pembangunan nasional bersifat: 
1.Menyeluruh 2.Berencana 3.Terpadu 

Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis yaitu pancasila 
bersifat aktual, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan den-
gan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta din-
amika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi pan-
casila bukan berarti merubah nilai-nilai dasar yang terkandung di da-
lamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit, 
sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan 
masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang sering dengan 
aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta jaman yang semakin maju. 

C. PANCASILA DITENGAH – TENGAH IDEOLOGI – IDEOLOGI 
 BESAR DUNIA.

 Ditengah – tengah ideologi besar dunia yang akan dibicarakan 
adalah ideologi liberalisme, komunisme, dan pancasila. Ideologi leb-
eralisme ideologi liberalisme adalah ideologi yang sangat mengagung 
-agungkan kebebasan pribadi (individu) di atas segalanya. Setiap orang 
mementingkan hak daripada kewajibannya. 

Ideologi komunisme ideologi komunisme adalah ideogi yang 
berfikir berdasarkan materealisme histories/dialektika yang berpang-
kal tolak merubah masyarakat menjadi masyarakat tanpa kelas, men-
stratakan golongan masyarakat . Ideologi pancasila ialah mendasarkan 
pada struktur filsafat pancasila itu sendiriyang berpangkal tolak dari 
nilai dasar yang luhur, tidak berubah dan terdapat nilai sosial budaya 
bangsa itu sendiri. 

D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BANGSA 
INDONESIA

 Pengertian paradigma ialah kerangka berfikir. Pancasila sebagai 
orientasi pembangunan artinya pembangunanan yang sedang digal-
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akkan perlu para digma yaitu sebuah kerangka berfikir atau sebuah 
model mengenai hal-hal yang sangat esensial ¢dilakukan.

Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan artinya pan-
casila memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan so-
sial politik dan ekonomi yang manusiawi , demokratis dan adil bagi 
seluruh rakyat .  

Pancasila sebagai  paradigma pembangunan bangsa artinya men-
gubah keadaan yang belum baik menjadi baik atau keadaan yang lebih 
baik . Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan 
dan pendidikan.

E. PANCASILA DALAM PROSES PERUMUSAN  DASAR NEGARA
Pancasila itu tidak lahir secara mendadak, melainkan memu-

lai proses yang panjang, dimana nilai-nilai pancasila telah hidup dan 
berkembang sejak manusia ada. Dalam dekomen sejarah kita mengenal 
beberapa macam rumusan dan sistematika tentang Pancasila.

Perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan BPUPKI se-
bagai syarat untuk mempersiapkan kemerdekaan , sekaligus  sebagai 
syarat yang dipenuhi oleh suatu Negara yang merdeka. Sejak tang-
gal 29 Mei – 1 Juni 1945 dilangsungkan sidang pertama BPUPKI yang 
membicarakan dasar Negara. Usul-usul yang dikemukakan pada siding 
itu antara lain, sebagai berikut:

1. Prof. Muh Yamin
Dasar Negara yang diusulkan oleh Prof. Muh. Yamin disampaikan 

dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, isinya sebagai berikut:
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan Rakyat

2. Prof. Dr. Soepomo
Prof Dr, Soepomo mengemukakan lima dasar Negara, sebagai 
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berikut:
a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan lahir dan batin
d. Musyawarah
e. Keadilan Sosial
3. Ir. Soekarno
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme/prikemanusiaan
c. Mufakat/demokrasi
d. Kesejahteraan Sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan

4. Panitia Sembilan
Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945menyusun suatu 

naskah tentang dasar Negara Indonesia merdeka yang disebut “Jakarta 
Charter” (Piagam Jakarta). Di dalam bukunya terdapat rumusan dasar 
Negara, sebagai berikut:
a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pe-

meluk-pemeluknya
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia’
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaanaan dalam per-

musyawaratan perwakilan
e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Notonegoro Pancasila secara filsafati adalah:
a) Asal mula bahan (Kausa Material)
b) Asal mula bentuk (Kausa Formalis
c) Asal mula karya (Kausa Effesien)
d) Asal mula tujuan (Kausa Finalis)

Fungsi Pancasila pada TAP MPR No II/MPR/1978 adalah:
a. Sebagai Dasar Negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma 

dasar atau norma fundamental (State Fundamental norm) Neg-
ara.  Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara 
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& Ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum (staatside) baik 
hukum tertulis dan tidak tertulis (konvensi)

b. Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum.  Pancasila sebagai 
kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling 
tinggi, oleh karena itu Pancasila sebagai landasan ideal penyusu-
nan aturan-aturan di Indonesia. Semua perundangan baik yang 
di pusat maupun di daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila 
atau bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

c. Sebagai Pandangan  Hidup (Volksway). Pancasila merupakan pe-
doman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara 
agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan 
masalah ideology, politik, ekonomi, social dan budaya serta pertah-
anan dan keamanan.

d. Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia (Volgeist). Pan-
casila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya 
merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan 
diambil dari bangsa lain.

e. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, pancasila lahir dari 
hasil musyawarah para pendiri bangsa dan Negara (founding fa-
thers) sebagai wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat 
dipertanggung jawabkan secara moral, social cultural. Moral da-
lam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di 
Indonesia, social cultural berarti cermin dari nilai budaya bang-
sa Indonesia, karena Pancasila merangkul segenap lapisan mas-
yarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila sebagai Ideologi Ter-
buka.

Pancasila sebagai ideologI Terbuka
a. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka
 Pancasila menjadi pedoman dan acuan Indonesia dalam men-

jalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbu-
ka, luwes, fleksibel dan tidak tertutup.

 Ciri khas ideology terbuka adalah nilai-nilai atau cita-citanyati-
dak dipaksakan dari pihak luar melainkan digali dan diambil dari 
harta kekayaan nurani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia 
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sendiri yang berdasarkan hasil musyawarah dan consensus dari 
masyarakat.

b. Faktor-faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ide-
ologi terbuka
1. Proses pembangunan berencana, dinamika berkembang cepat 

sehingga tidak semua persoalan hidup dapat ditemukan jawa-
bannya secara ideologis

2. Kenyataan bangkrutnya ideology seperti marxisme, linemisme, 
komunisme.

3. Pengalaman sejarah politik Indonesia yang dipengaruhi oleh 
komunis tertutup sehingga kebijakan pemerintah saat ini ber-
sifat tertutup

4. Tekat Indonesia yang ingin menjadikan pancasila sebagai al-
ternatif ideologi dunia.

c. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka

5. Nilai dasar Fundamental
 Nilai dasar merupakan esensi dari sila pertama pancasila yang 

bersifat universal sehingga dalam nilai dasar terkandung cita-cita, tu-
juan, serta nilai-nilai yang baik dan benar

6. Nilai Instrumental
Nilai merupakan makna, kebijakan, strategi, sasaran serta lem-

baga pelaksanaannya

7. Nilai Praktis
Ideologi selain memiliki aspek yang berupa cita-cita, pemikiran-pe-

mikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik juga harus memiliki nor-
ma yang jelas karena ideologI harus mampu diraalisasikan di dalam 
kehidupan praktis yang merupkan bukti konkrit.

Untuk itu Pancasila:
a. Sebagai dasar Negara
b. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
c. Sebagai Pandangan Hidup (volksway
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d. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa
e. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia/ Ideologi terbuka
 
Nilai pancasila:
1. Nilai material : berupa benda untuk memenuhi kebu-

tuhan material
2. Nilai Vital : sesuatu yang berguna, segala kegiatan 

dan aktivitas         
3. Nilai Rohani : berguna bagi rohani manusia
4. Nilai Kebenaran : bersumber pada akal manusia
5. Nilai Keindahan (estetika) : bersumber pada rasa manusia
6. Nilai Kebaikan (moral) : kehendak/kemauan manusia
7. Nilai Relegius (ketuhanan) : kepercayaan/keyakinan manusia

Menurut Lilie, Kata moral berasal dari kata mores (bahasa latih) 
yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat (Pratidarma-
nastiti, 1991).

Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubun-
gan dengan nilai-nilai susila (Grinder, 1978)

Baron Dkk (1990) mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang 
berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan 
salah dan benar.

Magnis-Susino (1987) mengatakan bahwa moral selalu mengacu 
pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral 
adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi buruk baiknya se-
bagai manusia. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang be tul-
betul tanpa pamrih.

Kohlberg (dalam Duska & Whelan, 1975) menggunakan isti-
lah-istilah moral-reasoning, moral-thinking, dan moral-judgment. (C. 
Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral: 2004:25)

F.  PANCASILA DALAM KONSEP, PRINSIP DAN NILAI
Dalam memahami dan mendalami Pancasila, kita perlu paham 

tentang konsep, prinsip, nilai yang tekandung dalam Pancasila. 
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1.   Konsep yang tedapat dalam Pancasila
a. Konsep Religiusiitas

 Konsep Religiusitas mengakui eksistensi agama dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Konsep Humanitas
 Paham humanisme adalah suatu paham yang menjunjung ting-

gi hakekat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memili-
ki ciri masing-masing secara tersendiri, atau disebut sebagai jati 
diri. Manusia memiliki kebebasan dalam berfikir, mengemukakan 
pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya. Gerakan human-
ism melahirkan gagasan individualism, liberalism dan pluralisme. 

 Konsep humanitas memiliki makna sebagai berikut:
1) Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan 

sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Manusia dikaruni-
ai oleh Tuhan berbagai disposisi atau kemampuan dasar untuk 
mendukung misi yang diembannya. Disposisi tersebut adalah ke-
mampuan untuk berpikir, merasakan, berkemauan dan berkarya. 
Sebagai akibat dari kemampuan tersebut manusia mengalami 
perkembangan dan kemajuan dalam hidupnya. Dengan kemam-
puannya tersebut manusia menghasilkan karya-karya baik yang 
bersifat Nampak (tangible) maupun yang tidak tampak (intangi-
ble), terakumulasi dalam kehidupannya, dipelihara dan dijadikan 
kiblat dan acuan  bagi kehidupannya sehingga berkembanglah bu-
daya dan peradaban.

2) Dengan kemapuan dasar “kemauan” serta didukung oleh kemam-
puan pikir, perasaan, karya, manusia selalu berusaha untuk hidup 
dalam kondisi yang terbaik bagi dirinya. Tuhan mengaruniai kebe-
basan pada manusia dalam menentukan pilihannya guna mencari 
yang terbaik bagi kehidupannya. Namun kebebasan yang diberikan 
dan dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia harus dipertanggung 
jawabkan kepada Tuhan maupun kepada masyarakat sekitarnya.

  Kebabasan disebut Hak Asasi Manusia, merupakan Mahkota 
bagi kehidupan manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Da-
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lam menggunakan kebebasan tersebut manusia dibatasi oleh ke-
bebasan yang juga menjadi hak manusia lain. Tidak dibenarkan 
mengganggu dan melanggar kebebasan pihak lain.

3) Manusia diciptakan dalam kesetaraan, namun realitas menunjuk-
kan adanya fenomena yang beragama ditinjau dari beberapa aspek. 
Keaneka ragaman manusia dapat dilihat dari sisi jasmani maupun 
mentalnya, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang 
beragam yang membentuk jati diri manusia sebagai individu. Un-
tuk itu perlu kesepakatan nilia-nilai bersama, menjadi pengikat ke-
hidupan bersama. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip bersama merupa-
kan watak bersama (common denominator) antar berbagai komu-
nitas. Sifat pluralistik manusia dihormati dan didudukan dengan 
sepatutnya, dibingkai dalam suatu kebersamaan dan kesatuan.

4) Tata hubungan manusai dengan manusia yang lain dikemas da-
lam tata hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang.

c. Konsep Nasionalitas
1) Ikhlas dan rela berkorban
 Rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ter-

kait dalam satu komunitas yang namanya bangsa Indonesia. Mer-
eka mengaku dengan ikhlas dang bangga sebagai warga bangsa 
Indonesia, cinta serta rela berkorban demi negaranya.

2) Loyal terhadap kepentingan umum
 Tanpa mengurangi hak pribadi, loyalitas warganegara terhadap 

Negara bangsanya, mengenai hal ihwal yang menyangkut kepent-
ingan umum (kepentingan orang banyak), diletakkan di atas 
kepentingan pribadi dan golongan.

3) Etnis, suku, agama, adat istiadat dihormati dan ditempatkan secara 
proporsional dalam menegakan persatuan dan kesatuan bangsa. 
Tidak mengileminasi keanekaragaman. Kearifan local dipelihara 
(local wisdom) dipelihara, dijaga dan dikembangkan. Kebudayaan 
lama dan asli diakuli sebagai kebudayaan bangsa.

4) Atribut Negara bangsa seperti bendera merah putih, Lagu kebang-
saan Indonesia Raya, Lambang Negara Gauda Pancasila, Bahasa 
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Nasional Indonesia dan Kepala Negara dihormati dan didudukan 
secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bangsa. Siapa saja 
yang mencedrai dan melecehkan atribut bangsa sama saja dengan 
melecehkan diri sendiri sebagai warga bangsa.

5) Bangsa Indonesia tidak menolak masuknya kebudayaan asing den-
gan syarat bahwa kebudayaan tersebut menuju kearah kemajuan 
adab, budaya, kestuan dan persatuan bangsa. Dan Memperkaya, 
serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. 

6) Dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, perlu dihindari 
berkembangnya paham kebangsaan yang sempit, yang meman-
dang bangsa sendiri yang paling hebat di dunia dan memandang 
rendah bangsa yang lain. Tidak menjadi paham ekspansionis (be-
rusaha untuk mengusai Negara bangsa lain). Indonesia memiliki 
misi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunai yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

d. Konsep Sovereinitas
 Menggambarkan bagaimana selayaknya hubungan unsur-unsur 

yang terlibat dalam kehidupan bersama, dan selanjutnya bagaima-
na menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menghada-
pi permasalahan hidup. Kerakyatan adalah demokrasi. Demokrasi 
adalah sistem pemrintahan yang berperinsip bahwa rakyat adalah 
sumber kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan 
demikian demokrasi adalah government of the people, by the people, 
for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 
rakyat. Peyelenggaraan demokrasi dipimpin oleh hikmah kebijak-
sanaan dalam permusyawatan/perwakilan.

e. Konsep Sosialitas
 Konsep sosialitas memberikan gambaran mengenai tujuan yang 

ingin diwujudkan dalam kehidupan bersama, yaitu kesejahteran 
bagi seluruh rakyat. Yang ingin diwujudkan berdirinya Negara 
RI adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, adila dan se-
jahtera, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, ti-
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dak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada exploitation 
de l’homme par l’homme. Sehingga terwujud masyarakat yang ber-
bahagia, cukup sandang, cukup pangan, gemah ripah loh jinawi, 
tata tentram kerta raharja. Cita-cita yang ingin diwujudkan “Ing-
gris”adalah masyarakat yang berkecukupan, serba melimpah ruah 
dengan keperluan hidup, dengan pendekatan security welfare state. 
Setiap warga Negara harus ikut dalam program asuransi. “Amer-
ika” menerapkan positive welfare state, yakni dengan cara memo-
tong penghasilan orang kaya untuk dapat disebarkan kepada yang 
kurang beruntung.  

1. Prinsip yang terdapat dalam Pancasila 
a. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Keyakinan (keimananan) kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dengan sifat-sifatnya yang Maha sempurna (sifat al-ka-
mal)  seperti Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha 
Bijaksana, Maha Mengetahui

2) Pengakuan adanya  berbagai agama dan kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa

3) Setiap individu  bebas memeluk agama dan kepercayaan
4) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepa-

da pihak lain
5) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
6) Saling menghargai  terhadap keyakinan agama  dan ke-

percayaan yang dianut oleh pihak lain.
7) Saling menghormati  antara pemeluk agama dan keper-

cayaan
8) Bebas beribadat sesuai dengan keyakian agama yang dipe-

luknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pe-
meluk keyakinan lain.

9) Dalam melaksanakan peribadatan  tidak mengganggu 
ketenangan   dan ketertiban umum

b. Prinsip Kemanusian Yang adil dan beradab
1) Pengakuan terhadap martabat manusia, artinya siapa 
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saja, kecil, dua, tua, laki-laki, perempuan semuanya memi-
liki martabat dan harga diri.

2) Menghormati  kodrat, harkat , dan martabat manusia
3) Menghormati kebebasan  manusi dalam menyampaikan 

aspirasi  dan pendapat
4) Menghormati sifat pluralistik bangsa dengan cara:

• Membangun sikap ekslusif; tidak bersikap menang 
sediri, bahwa pendapatnya tidak mesti paling benar 
dan tidak meremehkan pendapat orang lain. 

• Tidak bersikap sectarian dan eksklusif (membangkan 
kelompoknya sendiri tanpa memperhitungkan kelom-
pok lain).

• Menghindari sikap formalistik yang hanya menunjuk-
kan prilaku semu, dengan mengembangkan sikap plu-
ralistik, saling mempercayai dan saling menghormati.

•  Mengusahakan sikap konvergen (menyatu) bukan di-
vergen (memisah)

• Bersikap toleran, memahami pihak lain serta meng-
hormati dan menghargai pandangan pihaj lain.

• Bersikap akomodatif yang ditandai dengan sikap kede-
wasaan dan pengendalian diri.

• Menghindari sikap ekstremitas dengan mengembang-
kan sikap moderat, berimbang dan proposional.

c. Prinsip Persatuan Indonesia 
1) Seluruh rakyat dan warga Negara yang menduduki 

wilayah territorial  Indonesia, bangga atas kondisi  yang  
terdapat pada Negara bangsa serta prestasi yang dihasil-
kan oleh  warganegara.

2) Bangsa Indonesia terbentuk dari persatuan suku-suku (et-
nik-etnik) bangsa dengan pengakuan terhadaip Bhinneka 
Tunggal Ika (berbeda-beda tapi satu jiwa, baik dalam et-
nik, kebudayaan atau keagamaan. 

3) Cinta pada Negara bangsa serta rela berkorban demi 
banagsa dan tanah airnya.



P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A30 | 

4) Berkembangnya partiotisme dalam menjaga keutu-
han. Kebesaran dan kesejahteraan Negara bangsa ser-
ta dalam membela Negara.

d. Prinsip Kerayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam permusyawatan/Perwakilan.
1) Kedaulatan Negara adalah di tangan rakyat
2) Pemimpin kerakyatan adalah hasil hikmah kebijaksanaan 

yang didasarkan akal sehat.
3) Dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersa-

ma diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Win win solution dijadikan acuan dalm mencari kesepaka-
tan bersama. Dengan cara ini tidak ada yang merasa di-
menangkan atau dikalahkan.

4) Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata 
berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlan-
daskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap 
keputusan untuk kepentingan bersama harus mengarah 
pada terwujudnya rasa keadilan.

5) Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan dominasi 
mayoritas. Semua pemangku kepentingan (stakehorders) 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegar dilibatkan da-
lam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, 
kedudukandan fungsi masing-masing.

6) Mengacu pada prinsip politiek-economische demokratie 
(demokasi harus mengatur rakyat Indonesia menuju 
terwujudnya keadilan dan kemakmuran, social rechtvaar-
digheid.

e. Prinsip Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia
1) Keadilan harus diwujudkan terutama meliputi aspek-as-

pek keberagamaan, pendiikan, politik, ekonomi, sosial bu-
daya, pertahanan keamanan.



| 31P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A

2) Perekomian disusun sebagai usaha bersama atas asas 
kekeluargaan, sesuai dengan cita-cita masyarakat yang 
adil dan makmur.

3) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai oleh 
Negara, harus diwujudkan secara merata bagi seluruh 
rakyat Indonesia

4) Bumi dan air dan kekayaaan alam yang tekandung di da-
lamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
kemakmuran rakyat.

5) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
Negara, sebagai keseimbangan hak dan kewajiban.

6) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kema-
nusiaan.

7) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pe-
layanan kesehatan dan fasiltitas pelayanan umum yang 
layak.

8) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan 
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya.

9) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubun-
gan kerja.

2. Nilai yang tedapatdalam Pancasila
1. Keimanan
 Keimanan adalah suatu sika[ yang menggambarkan keya-

kinan akan adanya kekuatan transcendental yang disebut 
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin 
bahwa Tuhan Menciptakan dan mengatur alam semesta. 
Apapun yang tejadi di dunia adalah kehendak-Nya, dan 
manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.
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2. Kesetaraan
 Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempat-

kan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, 
ras, golongan, agama, adat, budaya dan lain-lain. Setiap 
orang diperlakuan sama dihadapan hukum dan memper-
oleh kesempatan yang sama dalam setiap bidang kehidupn 
sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

3. Persatuan dan Kesatuan
 Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggam-

barkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang ter-
diri datas beranekaragamnya komponen namun mampu 
membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen 
dihormati dan menjadi bagian integral dalam suatu sys-
tem kesatuan Negara bangsa Indonesia.

4. Mufakat
 Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan 

kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan se-
bagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang 
teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama.

5. Kesejahteraan
 Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan ter-

penuhinya tuntunan kebutuhan manusia, baik kebutu-
han lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa 
puas diri, tentram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya 
akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertang-
gung jawab.
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BAB IV
PANCASILA 
SEBAGAI DASAR NEGARA

A. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai sumber 
dari segala sumber tertib hukum, baru menjadi kesepa-
katan bangsa sejak tahun 1966 dengan ditetapkanya TAP 

MPRS No.XX/MPRS/1966 diantaranya menetapkan.Sumber dari tertib 
hukum sesuatu Negara atau biasa dinyatakan sebagai  “sumber dari se-
gala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita 
moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara 
yang bersangkutan.

Sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesada-
ran dan cita-cita moral yang meliputi suasana  kejiwaaan serta watak 
dari bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan  individu, 
kemerdekaan bangsa , peri-kemanusiaan,keadilan sosial, perdamaian 
nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tu-
juan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan  dan 
keagamaan sebagai pengejawantahan dari Budi Nurani Manusia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita 
moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bansa In-
donesi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan 
oleh PPKI  atas nama Rakyat Indonesia, menjadi dasar Negara RI, yakni 
pancasila:Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang adil dan berad-



P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A34 | 

ab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebi-
jaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial .

Dari ketetapan MPRS tersebut dapat ditarik kesimpulan:
1) Pancasila sebagai dasar Negara adalah podasi bagi pembentukan 

Negara bangsa.
2) Pancasila sebagai dasar Negara merupakan cita Negara (staat-

sidee) dan cita hukum (rechtsidee) yang berkembang menjadi sta-
atsfundamentalnorm bersifat konstitutif dan regulative, sehingga 
harus menjiwai dan menjadi acuan static bagai segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan 

3) Pancasila sebagai dasar Negara adalah asas dari hukum positif 
yang berlaku di NKRI, dengan kata lain merupakan sumber dari 
segala sumber hokum, sebagaimana ditegaskan dalam UU No 10 
tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undan-
gan. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan 
Yang berlaku di NKRI harus berdasar pada Pancasila yang bersifat 
final dan mengikat.

4) Pancasila sebagai dasar Negara menjiwai UUD 1945 dalam men-
gatur penyelenggaraan Negara serta menata kehidiupan warga 
Negara dalam bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.

B. PANCASILA TETAP SEBAGAI DASAR NEGARA NKRI
Setiap Negara-bangsa selalu menerapkan dasar Negara bagi Nega-

ra-bangsa. Berikut dikutip pidato Bang Karno di depan Dokuritzu Zyum-
bi Tyoosakai sebagaimana dalam Lahirnya Pancasila sebagai berikut:

Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang 
merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri 
diatas suatu “Weltanschauung”

Hetler mendirikan Jermania diatas “nasional-sozialistische Welt-
anschauung”.  Filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar Negara 
Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler. Lenin mendirikan Negara 
Sovyet di atas satu “Wiltanschauung; yaitu Marxistische-Historisch-Ma-
terialistisch Wilranschauung,. Nippon mendirikan Negara  Dai Nippon  
di atas Tennoo Koodoo Seichin, Saudi Arabia, Ibnu Saud, mendirikan 
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Negara  Arabia diatas satu “wiltanschauung” bahkan di atas dasar ag-
ama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka tuan ket-
ua yang mulia. Apakah Wiltanzchauung” kita, jika kita hendak mendi-
rikan Indonesia?

Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetap-
kan Pancasila sebagai “Wiltanschauung” atau dasar Negara bagi Negara 
bangsanya. Hal ini terbukti bahwa sejak saat itu sila-sila yang terkand-
ung dalam Pancasila selalu tercantum dalam Pembukaan atau Mukad-
imah UUD yang berlaku di Negara RI.

Pancasila sebagai dasar Negara NKRI dengan alasan:
1) Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi 

common denominator atau degrootstc gemene dan de kleinste gemene 
veelvoud dari adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip 
dan nilai Pancasila telah ditetapkan dalam kehidupan keseharian 
tanpa disadarinya.

2) Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralis-
tic bangsa.  Bagi bangsa Indonesia yang majemuk hanya pancasila 
yang mampu mengikat unsure-unsur bangsa menjadi Negara Ke-
satuan.

3) Pancasila menjamin kebebasan warga Negara untuk beribadah 
menurut agama. dan keyakinannya.

4) Pancasila menjamin keutuhan Negara Kesatuan dalam menganti-
sipasi ancaman, tantangan, hambatan dan ganguan dalam hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

5) Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam 
mengantisipasi ATHG dalam hidup bermasyarakat , berbangsa dan 
bernegara

6) Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan 
hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa.

C. PERAN DAN FUNGSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
1) Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/ 1998, Pasal 1 menetapkan: 

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Un-
dang-undang Dasar 1945adalah dasar Negara Kesatuan RI ha-
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rus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”
2) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 

menentukan di antaranya:
3) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menya-

takan:
a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewa-

jiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melak-
sanakan UUD Negara RI th 1945, serta mempertahankan  dan 
memelihara  keutuhan Negara RI (pasal 27)

b) Anggota DPRD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancas-
ila, melaksanakan UUD Negara RI tahun 1945, dan mentaati 
segala peraturan  perundang-undangan , mempertahankan 
dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara 
Kesatuan RI (pasal 45).

D. IMPLEMENTASI  PANCASILA  SEBAGAI  DASAR NEGARA 
Tujuan yang hendak diwujudkan adalah peraturan perun-

dang-undangan harus bisa diberlakukan di Negara RI dengan dasar 
keadilan, kesejahteraan, keamanan dan kebahagian yang dapat dira-
sakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Nilai yang hendak diwujudkan (diimplementasikan) dapat dilak-
sanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Paham nasionalisme harus 
mewarnai peraturan perundang-undangan sesuai dengan cita-cita da-
lam Pembukaan UUD 1945.

Hasil peraturan perundangan harus sesuai dengan situasi dan 
kondisi sehingga dapat diterapkan secara kontektual dan actual.

E. IMPLEMENTASI DASAR NEGARA PADA OTONOMI DAERAH
Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daeah 

adalah memberikan otonomi kepada daerah dengan otonomi yang sel-
uas-luasnya. Dengan memberikan akpmodasi terhadap kearifan local 
(local wisdom). Daerah memiliki hak untuk bebas dalam mengembang-
kan daerahnya.  Rambu-rambu pada otonomi daerah adalah apabila 
produk hukum (perda) bertetangan dengan dasar Negara Pancasila 
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maka perda itu harus dicabut dan diubah serta disesuaikan dengan 
dasar Negara Pancasila.

Faktor yang mempengaruhi:
1) Masih adanya Pihak-pihak yang belum ikhlas atau belum mema-

hami Pancasila. Atau mengganti asas Pancasila dengan   asas lain-
ya.

2) Masih terjadinya penyimpangan dalam penyusunan peraturan 
perundangan-undangan karena terbatasnya ahli penyusun Un-
dang-undang (legal drafter) yang masih belum memahami Pan-
casila sebagai dasar Negara di lembaga legislatif.

3) Masih kurang dipahaminya atau diabaikanya Undang-undang No 
10 Tahun 2004, terlihat masih ada kerancuan  dalam penyusunaan 
peraturan perundang-undangan oleh anggota legislatif

4) Masih adanya kesalahan dalam memaknai kearifan local atau local 
wisdom di daerah, sehingga ada perda yang terkesan ekslusivisme 
daerah.
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BAB V
PANCASILA 
SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL BANGSA
INDONESIA

A. PEGETIAN IDEOLOGI

Ideologi adalah “gagasan, cita-cita yang mengandung konsep, 
prinsip dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang 
utuh, bulat dan mendasar yang merupakan cerimanan dari 

pandangan hidup dan filsafat hidup sebagai hasil kemauan bersama 
dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam men-
capai tujuan bersama. 

Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini ke-
benarannya dan disusun secara sistimatis serta diberi petunjuk pelak-
sanaannya guna menanggapi dan menyelesaikan masalah yang diha-
dapi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idein yang berarti melihat 
dan logia berarti kata atau ajaran, sehingga ideologi adalah ilmu ten-
tang melihat ke depan atau cita-cita, gagasan atau buah pikiran.  Ide-
ologi merupakan bagian dari filsafat, karena filsafat mendasari semua 
ilmu seperti pendidikan, etika dan politik.

Ideologi adalah:
1) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk system nilai 

yang utuh, bulat dan mendasar
2) Merupakan  pencerminan dari pandangan hidup dan filsafat hidup 

satu bansa
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3) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan 
bersama.

4) Menjadi landasan yang tangguh dan arah dalam mencapai cita-ci-
ta bersama.

Ideologi adalah “gagasan, cita-cita yang mengandung konsep, 
prinsip dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat 
dan mendasar yang merupakan cerimanan dari pandangan hidup dan 
filsafat hidup sebagai hasil kemauan bersama dan menjadi landasan 
yang tangguh dan arah yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. 

Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini ke-
benarannya dan disusun secara sistimatis serta diberi petunjuk pelak-
sanaannya guna menanggapi dan menyelesaikan masalah yang diha-
dapi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai Ideologi memberikan arti ideology sebagai kes-
eluruhanan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwu-
judkan dalam kenyatan hidup yang kongkrit.

B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL BANGSA    
 INDONESIA

 Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, diantaranya menentu-
kan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari negara Ke-
satuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten 
dalam kehidupan bernegara” Dalam catatan Risalah /Penjelasan 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini 
disebutkan”Bahwa dasar Negara yang dimaksud dalam Ketetapan 
ini di dalamnya mengandung makna ideology nasional sebagai ci-
ta-cita dan tujuan Negara.” Dengan demikian tidak perlu diragu-
kan lagi bahwa Pancasila telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia, 
yang bermakna bahwa Pancasila bukan ideologi bagi suku atau 
golongan tertentu dari bangsa Indonesia, tetapi merupakan ideolo-
gi seluruh bangsa Indonesia.

 Konsep-konsep yang terdapat dalam Pancasila sebagaimana terse-
but dalam Bab terdahulu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mer-
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upakan suatu rangkaian yang merupakan suatu kesatuan siste-
matik dan integral. Kehilangan satu satu konsep akan menghilan-
gkan eksistensi Pancasila. Konsep yang terdapat dalam Pancasila 
merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sa-
bang sampai Marauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga mer-
upakan ideologi bangsa Indonesia

C. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Ideologi terbuka memiliki tiga demensi:

1) Dimensi realitas, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 
ideologi tersebut secar riil berakar dan hidup dalam masyarakat.  
Bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila memang senyatan-
ya, secara riil, terdapt dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah 
air, sehingga nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya dan pen-
galaman sejarah bangsa.

2) Dimensi idealism yaitu ideologi teresebut memberikan harapan 
tentang masa depan yang lebih baik. Bahwa nilai yang terkandung 
dalam Pancasia memberikan harapan tentang masa depan yang 
lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam ke-
hidupan bersama.

3) Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi 
tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan 
pemikiran. Bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memun-
gkinkan dan bahkan mendorong pengembangan pemikiran baru 
yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau menging-
kari hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilainya. 

 Dengan demikian Pancasila tidak diragukan lagi, diharapkan selalu 
tetap komukatif dengan perkembangan masyarakatnya yang dinamis 
dan memantapkan keyakinan masyakarakat tehadapnya. Pancasila 
harus dibudayakan, menjiwai dan memberi arah dalam proses pemba-
ngunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Utamanya dalam memecahkan berbagai permasalah-
an menjadi lebih konsisten, actual dan konstektual, sehingga Pancasila 
benar-benar bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan nyata. 
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D. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI  IDEOLOGI TERBUKA
Dalam rangka mengembangkan dan menerapkan Pancasila se-

bagai ideologi tebuka. Para ahli menggunakan pendekatan kontektu-
al dan actual. Pancasila dibedakan antar nilai dasar dan nilai instru-
mental dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang terkandung da-
lam Pancasila yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi 
berbagai situasi dan kondisi. Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang 
merupakan penjabaran dari nilai dasar dan bentuk peraturan perun-
dang-undangan yang disesuaikan dengan substansi yang dihadapi, na-
mun tetap tidak menyimpang dari nilai dasarnya.  Nilai praksis turunan 
dari nilai dasar da nilai instrumental yang disesuaikan dengan situasi 
dan kondisi sewaktu dan setempat.Contoh nilai dasar sejahtera mim-
iliki makna sejahtera bagi seluruh rakyat Indoenesia terjabar dalam 
nilai instrumental yang terkandung dalam norma instrumental seperti 
tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dengan ru-
musan sebagai berikut:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas  kekeluargaan 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang 

banyak dikuasai oleh Negara
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan prinsip umum sosialisasi maka upaya implemen-
tasi ideologi Pancasila ditempuh tiga tahap, yakni:

Pemahaman (artikulasi) yang bermakna bahwa setiap warga  
Negara diharapkan memahami dengan benar konsep, prinsip, nilai 
yang terkandung dalam ideologi Pancasila melalui dialog interaktif 
dengan berbagai pihak, mempelajari sendiri dan dekomen resmi yang 
tidak menyesatkan, mengadakan refleksi diri terhadap pengalaman 
pribadi dan mengkaji pemikiran para ahli sehingga memperoleh  keya-
kinan dan kebenaran ideologi Pancasila.

Internalisasi adalah proses menjadikan ideology Pancasila se-
bagai bagian dari hidup setiap warga Negara. Konsep, prinsip dan nilai 
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yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai acuan dalam 
penilaian terhadap segala hal ihwal yang dihadapinya.

Aplikasi bermakna menerapkan konsep, prinsip dan nilai Pan-
casila dalam praktek kehidupan yang nyata, meliputi aspek politik, 
ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek lain.

E. PERAN DAN FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI 
 NASIONAL BANGSA INDONESIA

Ideologi berperan memberikan stabilitas, arah dalam hidup 
berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang 
dicita-citakan. Ideologi berupa pandangan hidup, falsatah hidup bang-
sa, merupakan seperangkat tata nilai yang dicita-citakan, yang diyaki-
ni kebenarannya, perlu direalisasikan dala kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, untuk menjaga tetap tegak dan kokohnya Negara bangsa. 
Agenda pokok dalam pembanguan ideologi bangsa adalah memban-
gun keimanan dan etika sosial atau akhlak / karakter bangsa. Karak-
ter dan kemuliaan manakala dilakuan sebuah proses objektivikasi etik 
adan fomula hukum yang bersifat rasional dan inklusif sehingga dapat 
diterima semua pihak agama dan etinis.

F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI IDEOLOGI 
PANCASILA

Dalam mengimplentasikan ideologi Pancasila perlu diperhati-
kan factor intern maupun factor ekstern yang berpengaruh tehadap 
berkembangnya ideologi Pancasila. Sifat pluralistic bangsa, ditinjau 
dari keanekaragaman suku, adat budaya dan agama yang dipeluk 
masyarakat, sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 
untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu 
arus globalisasi bakan mustahil dimuati oleh ideologi transnasional 
yang dapat mengganggu perkembangan dan kokohnya ideologi nasi-
onal.

Paham liberalism yang mendukung prinsip kebebasan dan ke-
setaraan menyuburkan berkembangnya sikap materialistic, pragmat-
ic, konsumeristik dan hedonistic sehingga melumerkan sikap terpuji 
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sebagai pencerminan ideology nasional Pancasila. Demikian ideologi 
yang mengusung prinsip-prinsip atau pemahaman “agama” yang sem-
pit dan tidak akomodatif terhadap kemajemukan bangsa dapat men-
gandung konflik yang dapat bermuara pada pertumpahan darah. Kita 
harus bersikap inklusif, saling menghormati antar umat beragama dan 
berkepercayaan dengan tidak merasa benar sendiri, merasa bahwa ag-
ama dan kepercayaan yang saling benar dan menganggap salah agama 
atau kepercayaan yang lain.

Harus diwaspadai adalah kemungkinan berkembangnya komu-
nisme, dalam berbagai dimensi dan lembaga kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Perlu diingat bahwa komunisme/Marxisme/Leninisme dila-
rang di Negara ini, karena TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 masih tetap 
berlaku. Dalam ketetapan MPRS tersebut dinyatakan bahwa ajaran Ko-
munisme/Marxisme/Leninisme dan yang sejenis bertentangan dengan 
ideologi Pancasila. Untuk itu:
1. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi kerena telah 

mengandung konsep, prinsip dan nilai yang membentuk sistem 
nilai yang utuh, bulat dan mendasar yang merupakan pencermi-
nan dari pandangan hidup, filsafat hidup dan cita-cita bangsa In-
donesia.

2. Upaya implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui penjaba-
ran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Un-
tuk melaksanakan hal tersebut perlu ditempuh tiga tahapan yaitu 
pemahaman (artikulasi), internalisasi dan aplikasi.
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BAB VI
PANCASILA 
SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

A. MAKNA PANDANGAN HIDUP

Pengertian pandangan hidup adalah suatu hal yang dijad-
ikan sebagai pedoman hidup, dimana dengan aturan aturan 
yang di buat untuk mencapai yang di cita citakan. Pancas-

ila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mem-
persatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai 
kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita 
yang beraneka ragam sifatnya.

Manfaat Pandangan Hidup
1. Kekokohan dan tujuan, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan 

mengetahui jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapai memer-
lukan pandangan hidup

2. Pemecahan masalah, dengan pandangan hidup suatu bangsa 
akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara 
bagaimana memecahkan persoalan

3. Pembangunan diri, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan 
memiliki pegangan dan pedoman bagaiman memecahkan masalah 
politik, ekonomi, social dan budaya dalam gerak masyarakat yang 
makin maju dan akan membangun dirinya.
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Isi Pandangan Hidup
1. Konsep dasar, dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar 

ialah pikiran – pikiran  yang di dalamnya terkandung gagasan 
mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita cita-
kan suatu bangsa

2. Pikiran dan gagasan, dalam pandangan hidup terkandung pula 
pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud 
kehidupan yang dianggap baik

3. Kristalisasi dan nilai, pandangan hidup adalah kristalisasi nilai 
yang dimiliki bangsa itu sendiri,  yang diyakini kebenarannya dan 
menimbulkan tekad untuk mewujudkannya

 
Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan

Aktualisasi berasal dari kata actual, yang berarti betul betul ada, 
terjadi, atau sesungguhnya. Aktualisasi pancasila adalah bagaimana 
nilai nilai pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan 
prilaku seluruh warga Negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasi-
onal samapi kepada rakyat biasa. Aktualisasi pancasila dibedakan men-
jadi 2 macam, yaitu:
a. Aktualisasi Pancasila Objektif
 Pelaksanaan pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek 

penyelenggaraan Negara, baik di bidang legislative, eksekutif, yu-
dikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya.

b. Aktualisasi Pancasila Subyektif
 Pelasanaan dalam sikap pribadi perorangan, setiap warga Negara, 

setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang 
di Indonesia.

Mengingat bahwa setiap manusia di dunia pasti mempunyai pan-
dangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh 
terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai 
luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur 
hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubun-
gan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan 
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berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hid-
up bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang 
diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa seh-
ingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di 
dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman 
sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. De-
mikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap 
hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-
nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari 
budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancas-
ila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat 
disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah 
yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan ro-
haniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral 
bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 
Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang 
pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan 
kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila 
sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

B. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA
Etika kehidupan berbangsa diatur dalam ketetapan MPR RI No-

mor: VI/MPR/2001 merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran 
agama, khusunya bersifat universal, dan  nilai-nilai luhur budaya bang-
sa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, 
bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Rumusan tentang etik kehidupan berbangsa ini disusun dengan 
maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti pent-
ing tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berabangsa.

Etiks kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menja-
di acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, 
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bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam 
kehidupan berbangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan 
kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, etos kerja, kemandirian, 
sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta 
martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika kehidupan berbangsa meliputi:
1) Etika Sosial dan Budaya , dengan sikap jujur, saling peduli, saling 

memahami, saling menghargai, saling mencintai dan saling me-
nolong di antara sesame manusia dan warga bangsa serta perlu 
menumbuh kembangkan budaya malu dan  budaya keteladanan 
oleh para pemimpin formal maupun nonformal

2) Etika Politik dan Pemerintahan untuk diwujudkan pemerintah-
an yang bersih, efesien dan efektif serta menumbuhkan suasana 
politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung 
jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, ju-
jur dalam persaiangan serta menjunjung tinggi hak asasi manu-
sia dan keseimbangan  hak dan kewajiban dalam kehiduapan ber-
bangsa. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi  kepada 
setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, spor-
tif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati 
dan siap mundur dari jabatan public apabila terbukti melakukan 
kesalahan secara moral maupun secara hukum dan rasa keadilan.

3) Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip-prinsip per-
ilaku ekonomi dan bisnis dapat dilahirkan kondisi dan realitas 
ekonomi yang bercirikan persaiangan yang  jujur, berkeadilan, 
mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan 
ekonomi, pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat ke-
cil secara berkesinambungan. Etika ini bertujuan untuk mencegah 
terjadinya praktek monopoli, oligapoli, kebijakan yang mengarah 
kepada korupsi, kolusi, nepotisme dan diskriminasi

4) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan bertujuan untuk 
menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan 
keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan keta-
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atan terhadap hukum dan semua peraturan yang berlaku. Etika ini 
untuk menegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan ti-
dak diskriminatif terhadap setiap warganegara dihadapan hukum.

5) Etika Keilmuan dimaksudkan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-
manusian, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa 
mampu menjaga harkat dan martabanya yang berpihak kepada 
kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai 
dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan se-
cara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta dan karya, yang 
tercermin dalam prilaku kreatif, inovatif, inventif dan komunikatid 
dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti dan menulis, berkarya 
serta menciptakan iklim kondusip bagi  perkembangan ilmu pen-
getahuan dan teknologi. Etika ini menegaskan betapa pentingnya 
budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, 
disiplin dalam berpikir, berbuat dan menepati janji serta menolong 
tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, tantangan, rin-
tangan dalam kehidupan, tahan uji dan pantang menyerah.

6) Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai 
dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang se-
cara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

C. PERANAN DAN FUNGSI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN 
HIDUP

Pancasila dalam fungsinya sebagai way of life, Waltanschauung, 
wereldbeschauwing, wereld en levenbeschouwing, pandangan dunia, 
pandangan hidup, pedoman hidup. Pancasila digunakan dalam pe-
doman hidup sehari (diamalkan dalam kehidupan sehari-hari) menjadi 
pedoman, arah dalam semua kegiatan/aktivitas hidup dan kehidupan 
di segala bidang. Ini berarti semua tingkah laku dan tindak tanduk per-
buatan semua manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan panca-
ran dari semua sila pancasila.

Pancasila sebagai pedoman, dan pandangan hidup memiliki 
fungsi menjadi pegangan atau acuan, penuntun, ukuran dan kreteria 
dan berlaku untuk semua pihak dan  bagi manusia Indonesia dalam 
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bertingkah laku, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, 
dengan Tuhan yang menciptakannya maupun dengan lingkungannya.

Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fung-
si sebagai berikut:
1) Membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan ter-

hadap segala ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan
2) Menunjukan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-ci-

ta bangsa.
3) Menjadikan pegangan dan pedoman untukmemecahkan berbagai 

masalah dan tantangan di bidang politik, ekononi, sosial budaya 
dan keamanan nasional.

4) Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk memba-
ngun diri bangsa Indonesia.

5) Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang 
dicita-citakan.

6) Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gangguandan 
pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu penge-
tahuan dan teknologi modern.

D. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa maksudnya bangsa Indonesia 

menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME 
dan oleh karenanya manusia Indonesia takwa kepada TYM sesuai 
dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar 
kemanusian yang adil dan beradab. Dan dikembangkan sikap hor-
mat menghorati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama 
dan penganut –penganut kepercayaan yang berbeda-beda, seh-
ingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesame dan 
antar umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME. 
Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah 
masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan  YME 
yang dipercayai dan diyakininya. Untuk itu dikembangkan sikap 
saling menghormati kebebasan menjalanlan ibadah susuai dengan 
agama dan kepercayaan dan tidak memakasakan suatu agama dan 
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kepercayaan itu kepada orang lain, Sesuai dengan Al Qur’an Surah 
Al Kafirun:6.

2) Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Sila ini mengakui kemanu-
sian  dan manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan marta-
batnya sesuai dengan mahluk Tuhan YE, sesuai dengan derajatnya, 
hak dan kewajiban sesuai dengan ham, tanpa membeda-bedakan 
suku, keturuna, agama dn kepercayaan , jenis kelamin, kedudukan 
sosial, warna kulit dan sebagainya. Perlu dikembangkan adalah 
sikap saling mencintai, menghormati sesama manusia, sikap teng-
gang rasa dan “tepe salira”, serta sikap tidak semena-mena terha-
dap orang lain. Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusian, gemar 
melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, berani membela ke-
benaran dan keadilan. Senantiasa sadar bahwa manusia sederajat, 
da mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekeja 
sama dengan bangsa-bangsa lain.

3) Sila Persatuan Indonesia 
 Manusia Indonesia harus menempatkan kepentingan Negara dan 

Bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.  Artinyan ma-
nusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan 
Negara dan Bangsa. Sikap ini dilandasi rasa cinta kepada Tanah 
Air dan Bangsa dan bangga berkebangsaan dan bertanah air Indo-
nesia. Demi kesatuan dan persatuan bangsa dikembangkan sem-
boyan Bhinneka Tunggal Ika. Dikmbangkan prinsip saling meng-
hormati dan berkerjasama untuk mencapai perdamaian dunai atas 
dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

4) Sila Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakllan

 Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban 
yang sama. Mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan 
masyarakat di atas kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kehendak 
yang dipaksakan kepada orang lain. Dalam mengambil keputusan 
yang menyangkut kepentingan bersama perlu diadakan musyawar-
ah, untuk mufakat. Ciri khas bangsa Indonesia adalah Menjujung 
tinggi keputusan yang diambil secara musyawarah, dan mengem-
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bangkan semangat kekeluargaan. Musyawarah dilakukan dengan 
akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan   yang 
diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada 
Tuhan YME, menjujung tinggi martabat manusia dilandasi nilai 
kebenaran, keadilan, mengutamakan nilai persatuan dan kesat-
uan dan kepentingan bersama. Dalam permusyawatan bisa juga 
diwakilkan kepada wakil -wakil yang dipercayai.

5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indone-

sia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata, maka 
perlu dikembangkan adalah perbuatan luhur yang mencerminkan 
sikap dan prilaku dalam suasana kekeluargaan serta kegotong roy-
ongan. Sikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang 
lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suka 
member pertolongan agar mereka bisa mandiri.  Tidak melakukan 
pemerasan dan tidak bergaya hidup mewah atau pemborosan dan 
hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras 
dan menghargai hasil karyan orang lain.

E. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
Pada era global ini upaya yang harus dilakukan adalah supaya 

manusia berpegang teguh kepada moral agama dan adat istiadat. Sikap 
“keterbukaan” pada hal-hal yang baik perlu dikembangkan agar kita ti-
dak tertinggal oleh kemajuan bangsa-bangsa lain. Untuk itu nilai-nilai 
bangsa diharapkan dapat menyaring masuknya kebudayaan asing, se-
hingga yang menjadi pedoman adalah nilai-nilai yang baik dan nilai-
nilai yang sesuai dengan Paacasila yang menjadi kepribadian bangsa 
sedangkan nilai-nilai yang dapat merusak kepribadian bangsa harus 
ditolak. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan adalah:
1) Kita merasa sangat bersyukur bahwa  founding fathers, pendiri 

dan pendahulu RI ini dapat menggali  dan meruskan secara  jelas 
apa sesungguhnya pandangan hidup

2) Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian 
bangsa Idonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar 
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Negara NKRI. Disamping itu Pancasila juga menjadi tujuan hidup 
bangsa Indonesia.

3) Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan 
cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah ber-
urat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonnesia

4) Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup maka manusia  Indo-
nesia  dalam bersikap  dan bertingkah laku dituntun kelima sila 
dari Pancasila
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BAB VII
PANCASILA SEBAGAI 
PEMERSATU BANGSA

A. MAKNA PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU 
 BANGSA INDONESIA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan ber-
satu. Kata-kata majemuk dan bersatu adalah kata kunci 
dalam perbedaan bangsa dan dimatraikan dalam Sumpah 

pemuda 28 Oktober 1928. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan 
sebuah masyarakat majemuk yang dipersatukan oleh penderitaan dan 
ketehinaan harkat kemanusiaan oleh penjajah dirasakan bersama dan 
dambaan akan hari depan bersama yang merdeka, cerah, berkeadilan 
dan berkemakmuran.

Seorang Nasionalis Islam Bertepatan dengan  waktu Kongres 
Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Bangsa Indonesia sudah ter-
betuk , yakni dengan sumpah Pemuda yang diproklamasikan yang 
isinya  “Pertama Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah 
darah yang satu, tanah Indonesia;  Kedua Kami putera dan puteri Indo-
nesia  mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga Kami put-
era dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia” 
Sumpah Pemuda menjadi kometmen seluruh organisasi dan seluruh 
golongan masyarakat untuk direalisasikan dala kehidupan nyata. Ber-
satunya organisasi tersebut dilandasi oleh niat untuk bersatu karena 
adanya persamaan nasib di bawah penjajah Belanda serta pengalaman 
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melawan Belanda yang gagal karena bersifat kedaerahan. Persamaan 
nasib yang dialami oleh berbagai suku bangsa di Nusantara tersebut 
mejadi pendorong tumbuhnya kehendak bersatu. Bersatunya bangsa 
Indonesia menjadi syarat bagi satu bangsa adalah kehendak untuk ber-
satunya orang-orangnya merasa diri untuk bersatu serta mau bersatu.

Makna bersatunya bangsa adalah sebuah identitas bangsa dan 
menjadi identitas atau  jati diri bangsa  dan berisi nilai-nilai yang mer-
upakan kristalisasi dan watak bersama atau common denominator dari 
nilai-nilai yang berkembang  pada suku-suku bangsa di seluruh Nu-
santara. Pancasila merupakan perekat, pengikat dan pemersatu bangsa 
Indonesia.

Parafounding Fathers memilih bentuk Negara kesatuan RI, 
dilatarbelakangi bahwa Negara yang akan didirikan memiliki keane-
karagaman unsur bangsa-bangsa yang luar biasa, sehingga memerlu-
kan pengikat untuk kemajemukan unsur-unsur Negara tersebut. Pa-
casila berkedudukan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menjadi 
Pengikat bangsa Indonesia menjadi satu Negara bangsa yang kokoh 
dan kuat.

B. SEJARAH  DAN LANDASAN HUKUM BHINNEKA TUNGGAL IKA
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh 

Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yng hidup pada 
masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di abat ke-14 (1350-1389). 
Sesanti tersebut terdapat dalam karya  Kakawin Sutasoma yang ber-
bunyi “Bhinn ika  tunggal ika, tan hana dharma mangrwa” yang artinya 
“berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian  yang mendua. “Sem-
boyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dan pemer-
intahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keane-
ka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu 
itu. Miskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap dalam peng-
abdian. Terkandung nilai-nilai kemanusian yang luhur yang menghar-
gai kesetaraan dan kebersamaan dalam perbedaan

Pada tahun 1951, atau 600 tahun setelah pertama kali semboyan 
Bhinneka  Tunggal Ika diungkapkan oleh Mpu Tantular, Pemerintah 
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Indonesia menetapkannya sebagai semboyan resmi Negara RRI dengan 
Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah terse-
but menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika 
ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lembang Negara 
RI, “Garuda Pancasila. ” Kata ‘Bhinna Ika,” kemudian dirangkai menjadi 
satu kata “Bhinnekaan.

Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika 
dikukuhkan sebagai semboyan resmi terdapat dalam Lambang Neg-
ara, dan dicantumkan dalam pasar 32 A UUD 1945, yang berbunyi: 
“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika”

Dalam tataran Implementasi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara Bhinneka Tunggal ika tidak dapat dipisahkan dengan hari 
kermerdekaan Bangsa Indonesia, Dasar Negara Pancasila. Menurut 
Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 66 tahun 1951 bahwa lambing Neg-
ara terdiri dari tiga bagian, yaitu:
1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya ke sebelah 

kanan
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher 

Garuda, dan
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengramkan oleh Garu-

da. Di atas pita tertuls dengan huruf Latin sebuah sembolan dalam 
bahasa Jawa Kono yang berbunyai: BHINNEKA TUNGGAL  IKA

MAKNA LAMBING NEGARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Garuda Pancasila disamping menggambarkan tenaga pembangu-

nan yang kokoh dan kuat, juga melambangkan tanggal kemerdekaan 
bangsa Indonesia yang digambarkan oleh bulu-bulu yang terdapat pada 
pada Burung Garuda tersebut. Jumlah bulu sayap sebanyak 17 di tiap 
sayapnya melambangkan tanggal 17, jumlah bulu pada ekor sebanyak 
8 melambangkan bulan 8, jumlah bulu di bawah perisai sebanyak 19, 
sedangkan jumlah bulu pada leher sebanyak 45. Jumlah bulu-bulu bu-
rung garuda tersebut melambangkan tanggal hari kemerdekaan bang-
sa Indonesia, yakni 17-8-1945.
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Perisai yang tergantung di leher garuda di garis khatulistiwa, 
dilambangkan dengan garis hitam horizontal yang membagi perisai, 
sedang lima segmen menggambarkan sila-sila Pancasila. Ketuhanan 
Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang menggambarkan sinar 
Ilahi. Rantai yang merupakan rangkaian yang tidak terputus dari bu-
latan dan persegi menggambarkan kemanusiaan yang adil dan berad-
ab, melambangkan monodualistik manusia Indonesia. Kebangsaan 
dilambangkan oleh pohon beringin, tempat berlindung. Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/ 
perwakilan dilambangkan dengan benteng yang menggambarkan 
kekuatan dan kedaulatan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi yang menggambarkan 
kesejahteraan dan kemakmuran.

C. KONSEP BHINNEKA TUNGGAL IKA
Indonesia adalah sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku 

dan sub-kultur, disebabkan oleh kesaan sejarah di bawah kolonialisme 
Belanda akhirnya menerima hakekat walaupun berbeda-beda, tetapi 
telah ditempa menjadi satu bangsa. Semagat Bhinneka Tunggal Ika 
membiasakan hidup ditengah-tengah perbedaan sehingga menjaga 
persatuan dan selalu mempu mencari persamaan serta tujuan bersama 
(Common goal dan objective). Cirinya kegotong royongan, saling mem-
bantu dalam banyak hal, musyawarah untuk mufakat dalam pengam-
bilan keputusan, mencegah pertentangan.

Dalam rangka memahami konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika 
perlu diadakan refleksi terhadap lambing Negara tersebut:

Bhinneka Tunggal Ika berisi koesp pluralistic dan multikultur-
alistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Pluralis-
tik bukan pluralisme, satu paham yang membiarkan keanekaragaman 
sepeti apa adanya.

D. PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BHINNEKA 
TUNGGAL IKA
1) Dengan Bhinneka Tunggal ika tidak dimaksudkan untuk mem-
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bentuk agama baru
2) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sectarian dan eksklusif
3) Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis
4) Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen

E. IMPLEMENTASI BHINNEKA TUNGGAL IKA BERSIFAT 
 PLURALISTIK

1) Perilaku inklusif
2) Mengakumudasi  sifat pluralistic
3) Tidak mencari menangnya sendiri
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat
5) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

F. FAKTOR YANG MEMPENGRARUHI BHINNEKA TUNGGAL IKA
Bangsa Indonesia kini hidup di zaman globalisasi yang men-

canangkan perdagagan bebas antar Negara, bahkan menghadapi Neg-
ara tanpa batas. Perdagangan dapat keluar dan masuk di pintu mana 
saja sesuai dengan cita-cita perdagangan bebas yaitu paham kapitalis-
tik. Dalam hubungan ini Bangsa Indonesia telah merasakan kekejaman 
dari Negara-negara yang menganut paham kapitalisme. Globalisasi ha-
rus dipandang dan disikapi dengan kewaspadaan supaya bangsa Indo-
nesia ti dak terpecah hanya karena terpengaruh kepentingan materi 
dan menyampingkan nilai-nilai spiritual.

Dalam bidang Politik globalisasi menganjurkan pelaksanaan hak-
hak asasi  manusia (HAM) yang dilaksanaan kebablasan (melampaui 
batas) sehingga tidak menimbulkan rasa hormat kepada hak-hak asasi 
manusia tanpa mengingat budaya bangsa  tetapi HAM justru dilak-
sanakan sebagai hak menurut tafsirnya sendiri. Multipartai politik di-
anjurkan sebagai perwujudan demokrasi yang dalam praktiknya tidak 
membentuk suatu sistem politik untuk kesejahteraan rakyat, melaink-
an untuk kepentingan individu atau golongan sendiri. Akibatnya mere-
ka menjadi elit politik yang terpisah dari kehidupan masyarakat dan ti-
dak berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Demokrasi 
dianggap berhasil asal secara prosedural sudah dipenuhi.
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Dengan teknologi yang semakin canggih panetrasi kebudayaan 
asing seakan-akan tidak terbendung, namun kalau rasa kebangsaan In-
donesia, semangat patriotism, semangat kepribadian bangsa tetap kuat, 
maka pengaruh budaya asing tersebut dapat disaring mana yang mer-
ugikan dan mana yang menguntungkan bagi peningkatan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengaruh-pengaruh seperti 
inilah yang harus diwaspadai dan ditangkal melalui persatuan dan ke-
satuan yang kokoh/kuat.

Di samping kekuatan dan ancaman globalisasi maka setiap pe-
luang yang ada harus ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh bangsa 
Indonesia untuk kesejahteraan bangsa. Ancaman dan gangguan dari 
segi ekonomi telah mulai teras dengan memberikan kesempatan bero-
prasinya pasar bebas (free market) yang menghendaki paranan Negara 
sesedikit mungkin, yang tidak akan pernah cocok dengan semangat sila 
kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam me-
kanisme pasar terjadi persaingan yang saling mematikan sehingga yang 
tidak mampu bersaing akan terlempar dari pasar, sedangkan ekonomi 
Pancasila persaingan harus saling menghidupi, apabila ekonomi pasar 
dibiarkan tubuh pengatur perekonomian bangsa Indonesia. Usaha kecil 
dan besar tetap hidup guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kare-
na itu dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak dikehendaki adanya 
monopoli, oligopoli, kartel, dan trust. Inilah factor-faktor yang mempen-
garuhi implementasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Founding Fathers dengan arif bijaksana mengakomodasi kema-
jemukan bangsa dengan suatu rumusan yang tertera dalam penjelasan 
UUD 1945 sebagai berikut:
1. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah 

usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayan 

di daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan 
bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kea rah kemajuan adab, 
budaya, persatuan dan kesatuan, dengan tidak menolak bahan-ba-
han baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan 
atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi 



| 61P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A

dejarat kemanusiaan bangsa Indonesia.
Rumusan yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 adalah se-

bagai prinsip dalam mengakomudasi keanekaragaman budaya bangsa 
dan dalam mengantisipasi timbulnya perpecahan bangsa dan mengan-
tisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang bertentangan den-
gan nilai budaya bangsa Indonesia. Semoga dengan berpegang teguh 
pada konsep,  prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan 
Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin ko-
koh dan makin berkibar sepanjang masa
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BAB VIII
IMPLEMENTASI 
PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG 
DASAR 1945

 A.  PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN SIFAT UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Hukum 
dasar berarti bahwa UUD RI mengikat pemerintah, lem-
baga negara, dan lembaga masyarakat serta setiap warga 

negara Indonesia di mana pun ia berada, bahkan setiap penduduk yang 
berada di wilayah Republik Indonesia. UUD juga memuat norma-nor-
ma, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan 
dan ditaati (bersifat imperatif), UUD RI merupakan sumber hukum 
yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka tata urutan hu-
kum.

  UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yaitu 
mengecek apakah pemberlakuan norma hukum yang lebih rendah su-
dah sesuai dengan ketentuan UUD RI atau belum. UUD 1945 bukanlah 
satu-satunya hukum dasar sebab karena maisih ada hukum dasar yang 
tidak tertulis (konvensi). Syarat konvensi adalah:
1. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 

UUD 1945
2. Bersifat pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam 

praktik kenegaraan karena aturan dasar itu belum ada di dalam 
UUD.

UUD RI bersifat singkat dan supel. Tujuannya: UUD RI sudah cuk-
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up apabila memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai 
instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara lainnya dalam 
menjalankan tugasnya karena jika terlampau mendetail akan mudah 
menjadi usang padahal perubahan UUD memerlukan per syaratan khu-
sus yang berat, yaitu melalui sidang MPR. Sesuai dengan UUD pasal 
37, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang 
MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah 
anggota MPR dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 
satu anggota dari seluruh anggota MPR.

B.  PEMBUKAAN UUD 1945
a. Makna Pembukaan Bagi Perjuangan Bangsa

Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan inspi-
rasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia sekaligus sumber cita-cita 
hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia dalam 
lingkungan nasional maupun internasional. Suasana kebatinan yang 
melatarbelakangi perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan 
tercemin pada pokok-pokok pikiran Pembukaan. 
Cita-cita dan suasana kebatinan bangsa Insonesia pada hakikatnya 
adalah nilai-nilai yang bersifat universal, seperti cita-cita moral, cita-
cita hukum, kemerdekaan, keadilan, dan peri kemanusiaan.

b. Makna Setiap Alinea Pembukaan
Alinea pertama berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan 

itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan”.

Makna alenen ini adalah sebagai berikut:
- Kemerdekaan adalah hak asasi manusia. Tetapi kemerdekaan ses-

eorang harus tunduk pada kemerdekaan bersama sebagai bangsa. 
Itulah sebabnya yang siutamakan di sini adalah hak kemerdekaan 
bangsa bukan hak individu.

- Suatu gugatan terhadap penjajahan karena penjajahan berarti 
mengingkari persamaan derajat manusia sesuai dengan firman tu-
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han bahwa semua manusia sama diciptakan oleh-Nya.
- Adanya aspirasi dan tekad bangsa untuk membebaskan diri dari 

penjajahan. Sebelum bangsa Indonesia berjuang bersama-sama 
bangsa lain untuk menentang penjajahan di dunia.

Alinea kedua berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan se-
lamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur”.

Maknanya sebagai berikut:
- Suatu penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang 

telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
- Perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada tingkatan 

yang menentukan dan momentum ini dimanfaatkan untuk men-
yatakan kemerdekaan Indonesia.

- Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan ibarat jembatan 
emas yang mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang neg-
ara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. 

Alinea ketiga berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah yang maha 
kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berke-
hidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini 
menyatakan kemerdekaannya”.

Maknanya adalah sebagai berikut:
- Motivasi material kemerdekaan Indonesia, yaitu berkehidupan be-

bas dan merdeka. Aliran ini juga menunjukan motivasi spiritual, 
yaitu bahwa kemerdekaan itu bukanlah semata-mata hasil per-
juangan secara fisik tetapi juga karena rahmat Tuhan.

- Pengukuhan prokramasi kemerdekaan.
Alinea keempat berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk mem-

bentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
mewujudkan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan 
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Kebangsaan Indonesia itu dalan suatu UUD Negara Indonesia, yang 
terbentuk dalan suatu susunan negara Republik Indonesia yang ber-
kadaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksnaan dalam permusy-
awaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
Maknanya adalah sebagai berikut:

Menurut tujuan Negara yaitu :
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia
• Memajukan kesejahtraan umum
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ke-

merdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
• Memuat asas politik, yaitu Negara yang berbentuk republik dan 

berkedaulatan rakyat
• Memuat ketentuan akan diadakannya UUD (pasal-pasal UUD)
• Memuat dasar Negara, yaitu Pancasila

C. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN
Pokok-pokok pikiran tersebuat adalah sebagai berikut:

• Persatuan
 Indonesia menganut aliran Negara persatuan, dimana Negara me-

lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini 
berarti Negara beserta dengan seluruh rakyat mengatasi segala 
paham golongan serta perseorangan.

• Keadilan Sosial
 Hal ini tampak jelas dalam rumusan dalam Negara hendak mewu-

judkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini berarti setiap ma-
nusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk 
menciptakan keadilan social dalam kehidupan rakyat Indonesia.

• Kedaulatan Rakyat
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 Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada ditengah 
rakyat, yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada penye-
lenggara Negara baik di lembaga legislative, eksekutif maupun yu-
dikatif.

• Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab

• Pokok pikiran ini mewajibkan penyelenggara Negara dan pemerin-
tah untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur itu.

Jika dijadikan secara mendalam, pokok-pokok pikiran tersebut 
merupakan pancaran jiwa bangsa Negara: Pancasila.

 
D.  HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945

      Pembukaan (yang memuat Pancasila) adalah dasar batang 
tubuh UUD. Hubungan itu bersifat kausal organis. “Kausal” artinya 
Pembukaan menjadi penyebab keberadaan pasal-pasal UUD, dan “Or-
ganis” berarti satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Pembukaan 
dan batang tubuh.

E  BATANG TUBUH UUD
      Keseluruhan batang tubuh UUD dapat dikelompakkan menjadi 

3 bagian, yaitu :
1. Pasal-pasal yang berisi materi yang mengatur sistem pemerintah-

an negara dan kelembagaan negara
2. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan pen-

duduknya, yang meliputi warga negara, agama, pertahanan nega-
ra, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

3. Pasal-pasal yang berisi materi lain, yaitu mengenai bendera nega-
ra, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan 
UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

Dengan adanya empat kali amandemen uud 1945 oleh mpr, yaitu 
19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 
2002.
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Perbandingan UUD 1945 Sebelum 
dengan Sesudah Amandemen

Keterangan
Sebelum

Amandemen
Sesudah 

Amandemen

Jumlah Bab 16

20, yaitu VII 
A, VIIB, VIII 
A, IX A, X A, 

dengan catatan 
Bab IV tentang 
DPA dihapus. 

Tambah empat 
Bab

Jumlah Pasal 37

73 yaitu Pasal 
6 A, 7 B, & C, 
18 A, 18 B, 20 
A, 22 A, 22 B, 
22 C, 22 D, 22 
E, 23 A, 23 B, 
23 C, 23 D, 23 
E, 23 F,  23 G, 
24 A, 24 B, 25 
C, 25 A, 28 A, 
28 B, 28 C, 28 
D, 28 E, 28 F, 
28 G, 28 H, 28 
I, 28 J, 36 A, 36 

B, dan 36 C.
Tambah 36 

Pasal

Aturan Peralihan 4 3

Aturan Tambahan 2 2

Penjelasan Ada Dihapus
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E.  SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini mengandung 

arti bahwa negara, termasuk pemerintahan dan lembaga-lembaga 
negara yang lain, dalam melaksanakan tindakannya harus dilan-
dasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara 
hukum.

2. Sistem Konstitusional
 sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, pemerintahan 

dijalankan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar).
3. Presiden
 Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang terting-

gi sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengor-
dinasikan semua menteri.

4. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
 Presiden mempunyai kedudukan yang sejajar dengan DPR. Jadi 

Presiden tidak betanggung jawab kepada DPR dan sebaliknya Pres-
iden juga tidak bisa membekukan dan atau membubarkan DPR 
(Pasal 7C).

5. Kekuasaan kepala Negara Tidak Tak terbatas
 Meskipun Presiden tidak betanggung jawab kepada DPR, ia bukan 

diktator sebab kekuasaannya dibatasi oleh beberapa aturan-aturan 
yang ada.

F.  KELEMBAGAAN NEGARA
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR)
D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
E. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
F. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
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G.  HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA DAN 
 PENDUDUK

A. Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26)
B. Persamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan (Pas-

al 27 ayat 1)
C. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 27 

ayat 2)
D. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul
E. Hak asasi manusia (Pasal 28A-28J)
F. Kemerdekaan Memeluk Agama (Pasal 29)
G. Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30)
H. Hak Pendidikan
I. Kebudayaan Nasional Indonesia (Pasal 32)
J. Perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 

dan 34) 
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BAB IX
KEDUDUKAN
PANCASILA DAN UUD 1945 
DALAM REFORMASI 
PELAKSANAAN PANCASILA

Menghadapi gelombang perubahan nasional, regional 
dan global maka bangsa Indonesia harus mengaktu-
lisasikan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung 

dalam Pancasila pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, bebangsa 
dan bernegara.

Oleh karena itu kajian untuk melestarikan dan mengembangkan 
Pancasila harus terus menerus dilakukan agar bangsa Indonesi yakin 
pahwa Pancasila cocik dan tepat bagi bangsa Indonesia. Demikian juga 
upaya untuk memahami, mengimplementasikan dan mengaktual-
isasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarak, 
berbangsa dan bernegara adalah keharusan untuk suatu “condition 
sine qua non”, untuk membangun integrasi nasional dengan mem-
perkokoh wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta 
keutuhan Negara Kesatuan RI.

A. PANCASILA DALAM RUMUSAN PIAGAM JAKARTA
Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa   setelah persidangan per-

tama Badan Penyelidik (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 selesai dan semua 
pemikiran tentang rancang dasar Negara telah diinpentarisir, maka 
untuk  pertama kalinya Pancasila sebagai rancangan dasar Nega-
ra mendapatkan rumusannyayang lengap dan sepurna pada 22 Juni 
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1945 dalam suatu dekumen yang ditandatangani oleh Sembilan ang-
gota Panitia khusus. Sembilan orang anggota Panitia khusus tersebut, 
ialah; Soekarno, Moh. Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, 
Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, A. Wahid Hasyi 
dan Muh. Yamin.

Sebelum lengkap lebih lanjut ke pembahasan yang sangat vital 
dalam sejarah pembentukan Negara Indonesia, ada baiknya dikemu-
kakan tentang deskripsi latar belakang pemikiran dan agama yang di-
anaut oleh masing-masing Sembilan tokoh pemimpin bangsa tersebut, 
sehingga dapat ketahui arah pemekiran mereka, sebagai berikut:
1) Soekarno beragama Islam, seorang nasionalisme, pendiri dan ket-

ua Panitia Nasional Indonesi 1927, kemudian ketua Partan Indone-
sia 1933

2) Muhammad Hatta: beragama Islam, taat perintah agama, seorang 
nasionalis democrat, pengurus Perhimpunan Indonesia di Neder-
land 1923, dan kemudian pengurus Pendidikan Nasional Indonesia 
1933

3) AA Maramis; beragama Kristen, seorang nasionalis.
4) Abikoesno Tjokrosoejoso, beragama Islam, seorang nasionalis, 

pengurus Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)
5) Abdulkahar Muzakir, beragama Islam seorang nasionalis Islam, 

Anggota Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)
6)  Agus Salim beragama Islam seorang nasionalis Islam, Pengurus 

Syarikat Dagang Islam 
7) (SDI), kemudian PSII
8) Ahmad Soebardjo, beragama Islam seorang nasionalis, kemudian 

menjadi anggota Masyumi.
9) A. Wahid Hasyim ,  beragama Islam seorang nasionalis Islam, pen-

gurus Nahdatul Ulama (NU), dan anggota Masyumi
10)  Muh. Yamin, beragama Islam seorang nasionalis, anggota Partai 

Indonesia (Parindo) 1993, anggota Partai Murba, Kemudian Pront 
Pembela Pancasila

Panitia khusus ini telah mengadakan sidangnya yang dihadiri 
juga oleh anggota-anggota Badan Penyelidi (BPUPKI) lain, sehingga 
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menjadi tiga puluh delapan (38) orag, mereka kebutulan sedang be-
rada di Jakarta pada tangga 22 Juni 1945. Sidang ini dipimpin oleh 
Soekarno.

Panitia khusus telah mengadakan sidangnya yang dihadiri oleh 
anggota Badan Penyelidik Hasil rumusan diberi nama Piagam Jakarta.

Salah satu tujuan dari pembentukan Panitia khusus adalah un-
tuk mencari modus operandi antara golongan Nasionalis Islam dan 
golongan Nasionalis Sekuler mengenai bagaimana dikemukaan oleh 
Nugoroho sudah muncul selama persidangan pertama BPUPKI, dan 
bahkan  sudah terjadi sebelumnya. Walaupun bagaimanapun, Panitia 
telah berhasil mencapai modus dalam bentuk suatu rancangan pem-
bukaan hukum dasar yang kemudian disebut Piagam Jakarta. Dalam 
konteks imi Muh Yamin menegaskan sebagai berikut:

Dalam bulan Juni 1945, pada tanggal 22 juni 1945 dan hampir 
dua bulan sebelum Proklamasi, maka untuk menetapkan dasar dan 
tujuan Negara serta untuk mempersatukan dasar dan tujuan Negara 
serta untuk mempersatukan aliran politik dan agama, ajaran Pancasila 
itu dirumuskan dalam piagam Jakarta yang dipergunakan untuk mem-
persatukan segala aliran dan ditanda tangani di gedung pegangsaan 
Timur 56, tempat Bung Karno waktu berdiam (tinggal) oleh sembulan 
orang pemimpin.

Panitia khusus inilah yang menghasilkan rumusan yang meng-
gambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia merde-
ka. Rumusan hasil Panitia ini, Muh Yamin memberikan nama Jakarta 
Charter atau Piagam Jakarta.  Jika diperhatian pernyataan Soeharto da-
lam laporannya yang disampaikan pada sidang Badan Penyelidik 10 Juli 
1945, Soekarno mengakui secara jujur bahwa Panita Sembilan (Panitia 
Khusus) ini sangat berat karena terjadi perselisihan pandangan antara 
golongan Nasionalis Sekuler dan golongan Nasionalis Islam. Dalam 
hubungan ini Soekarno menegaskan demikian:

Allah SWT memberkati kita, sebenarnya ada kesukaran mu-
la-mula, antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang 
dinamakan golongan Kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari 
kecocokan fakah antara kedua golongan itu terutama mengenai soal 
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agama dan Negara, tetapi kita sekarang ada persetujuan.
Berdasarkan penjelasan Soekarno di atas, dapat dipahamkan 

bawa dalam pembahasan soal dasar Negara sebagai klimaks dari per-
soalan hubungan antar agama dan Negara. Panitia khusus (Panitia 
Sembilan) pada tahap awal mengalami hambatan karena tejadi per-
debatan sengit akibat perbedaaan pandangan antar para Nasionalis 
Islam dan para Nasionalis Sekuler, tetapi pada akhirnya mencapai kes-
epatan antara kedua golongan tersenbut. Sebenarnya pendekatan ini 
bukan saja terjadi di antara para anggota Panitia khusus, tetapi terjadi 
juga perdebatan ketika diadakan sidang pleno dalam sesi pandangan 
umum tehadap Piagam Jakarta. Perdebatan ini tentu saja melibatkan 
semua anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
(BPUPKI). Selanjutnya Soekarno melaporakan hasil kerja Panitia Sem-
bilan berupa rancangan hukum dasar yang disebut Priambul. Mukad-
dimah atau Pendahuluan.

B. PEMBUKAAN (PRIAMBUL).
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa 

, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam-
pailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa meng-
hantarkan 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 dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah-
an Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahter-
aan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia 
itu dala suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam 
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suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan dengan kewajiban menjalank-
an Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar Kemanu-
sian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan per-
wakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

Preambul atau Piagam Jakarta ini ditanda tangani pada 22 Juni 
1945 digedung Pegangsaan Timur No. 56. Tempat tinggal Bung Kar-
no. Priambul ini ditanda tangani di Jakarta, maka kemudian dikenal 
dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakart Charter, saru sebutan un-
tuk pertama kalinya digunakanleh Muh, Yamin. Selain itu disebut juga 
Gentlement Agreement.

Dalam Piagam Jakarta terdap rumusan Pancasila yang pertama 
dan lengkap, konprehensif dan sistematik yaitu yang berbunyi:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pe-

meluk-pemeluknya.
2. Kemanusia yang adli dan dan beradab,
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam per-

musyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar 

oleh BPUPKI pada tanggl 14 Juli 1945 dengan beberapa perubah-
an, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia.

2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada 
tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, di-
sahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia.

3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. 
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 
sebagai Badan Musyawarah Darurat.
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Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pem-
bagian daerah propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau 
kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan agenda badan 
penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pemben-
tukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diseleng-
garakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan 
Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang ke-
empat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotan-
ya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota 
KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golon-
gan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia.

Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga 
kelompok.
1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang 
merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik In-
donesia.

2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang 
sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.

3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia se-
lama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung 
dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila 
sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tu-
juh yakni:
1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disam-

paikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik 
Indonesia” (Rumusan I).

2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang dis-
ampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan 
Hukum Dasar (Rumusan II).

3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar 
Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III).
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4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang siste-
matik hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV).

5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 
adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar 
Filsafat Negara (Rumusan V).

6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah 
UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI).

7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi 
sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya 
(Rumusan VII).

C. KEDUDUKAN HAKIKI PEMBUKAAN UUD’45 DAN PELAKSA-
NAAN REFORMASI PANCASILA

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan 
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia kare-
na terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa di-
rubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan hakiki 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaaan 
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyata-
an kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang 
singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih 
lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
kedua adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 men-
gandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum In-
donesia. Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta 
cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan 
hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah 
bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi 
mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, 
asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.

Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
terakhir adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya 
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pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum 
etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang 
me-mungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hu-
kum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber ba-
han dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.

Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecah-
kan melalui jalur politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan 
jalur lain yang membantu memberikan kritik dan saran bagi pemikiran 
Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan pendekatan il-
miah, ideologis, theologis, maupun filosofis.

Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk 
pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan 
aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan 
aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya kadang 
berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan 
nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis berfungsi 
sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. 
Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pen-
gambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi pengem-
bangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu 
dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, sebaliknya setiap 
kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau ting-
kat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis.

Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. 
Pelaksanaan Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, 
yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif, yang keduanya merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi 
nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik 
di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang 
kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan pe-
rundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya 
pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap 
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penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Noto-
nagoro pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan 
sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegaga-
lan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut Noto-
nagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, 
baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa penge-
tahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, 
watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilak-
sanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, 
sebaliknya sebaik apa pun sikap mental penyelenggara negara namun 
tidak didukung oleh sistem dan struktur yang kondusif maka tidak 
akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara 
membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancas-
ila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum, 
sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa implikasi 
wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati 
nurani atau masyarakat.

D. REFORMASI PELAKSANAAN PANCASILA
Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali 

keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi 
kadang disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radi-
kal, “semua boleh”, penjarahan atau “pelengseran” penguasa tertentu. 
Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak 
salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut.
1. Reformasi bukan revolusi
2. Reformasi memerlukan proses
3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan
4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural
5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda
6. Reformasi memerlukan arah
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Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi 
antara lain: Pertama, akumulasi kekecewaan masyarakat terutama keti-
dakadilan di bidang hukum, ekonomi dan politik; kedua, krisis ekonomi 
yang tak kunjung selesai; ketiga, bangkitnya kesadaran demokrasi, ke-
empat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik dan saran perubahan 
yang tidak diperhatikan.

Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbai-
ki segenap tatanan kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, 
ekonomi, sosial-budaya, hankam dan lain-lain. Namun pada masa awal 
gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk segera direalisasikan 
antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan reforma-
si, dan ketiga melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan 
agenda reformasi tersebut dibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini 
relevansi Pancasila menarik untuk dibicarakan.

Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan 
dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertim-
bangan, antara lain: pertama, Pancasila dianggap merupakan satu-sa-
tunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapat menja-
di perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung 
oleh peranan Pancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara 
historis dan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat plural baik dit-
injau dari segi etnis, geografis, maupun agama. Kedua, Secara yuridis, 
Pancasila merupakan Dasar Negara, jika dasar negara berubah, maka 
berubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa para 
pendukung gerakan reformasi yang tidak menuntut mengamandemen 
Pembukaan UUD 1945 yang di sana terkandung pokok-pokok pikiran 
Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pan-
casila.

Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah 
tidak satunya antara teori dengan kenyataan, antara pemikiran den-
gan pelaksanaan. Maka tuntutan reformasi adalah meletakkan Pancas-
ila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan pelaksanaan. Gerakan 
reformasi mengkritik kecenderungan digunakannya Pancasila sebagai 
alat kekuasaan, akhirnya hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pan-
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casila dijadikan mitos dan digunakan untuk menyingkirkan kelompok 
lain yang tidak sepaham.

Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kira-
nya penting bagi upaya mereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: 
Pertama, mengarahkan pemikiran Pancasila yang cenderung abstrak 
ke arah yang lebih konkret. Kedua, mengarahkan pemikiran dari ke-
cenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi kekuasaan) ke 
ilmiah. Ketiga, mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderun-
gan subjektif ke objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan 
menghilangkan egosentrisme pribadi, kelompok, atau partai, dengan 
menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, 
budaya, dan agama.

Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran poli-
tik kenegaraan dan dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi kare-
na beberapa hal, di antaranya, antara lain: Pertama, adanya gap atau 
ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan 
dengan filosofi, asas dan norma hukumnya. Ibarat bangunan rumah, 
filosofi, asas dan norma hukum adalah pondasi, maka undang-undang 
dasar dan perundang-undangan lain di bawahnya merupakan bangu-
nan yang dibangun di luar pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi 
pada lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara tidak dapat mem-
erankan fungsinya secara optimal. Para ahli hukum mendesak untuk 
diadakan amandemen UUD 1945 dan mengembangkan dan mengop-
timalkan lembaga judicial review yang memiliki independensi untuk 
menguji secara substansial dan prosedural suatu produk hukum.

Kedua, Kelemahan yang terletak pada para penyelenggara nega-
ra adalah maraknya tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta pe-
manfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menyingkir-
kan lawan-lawan politik dan ekonomisnya.

Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reforma-
si, sehingga keluarlah Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 untuk mencabut 
Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4. Berbagai usulan pemikiran 
tentang sosialisasi Pancasila itu antara lain: menghindari jargon-jar-
gon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi ka-
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ta-kata kosong tanpa arti, sebagai contoh slogan tentang “Kesaktian 
Pancasila”, slogan bahwa masyarakat Indonesia dari dulu selalu ber-
bhineka tunggal ika, padahal dalam kenyataan bangsa Indonesia dari 
dulu juga saling bertempur, melaksanakan Pancasila secara murni dan 
konsekuen, dan lain-lain. Menghindari pemaknaan Pancasila sebagai 
proposisi pasif dan netral, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan 
yang lebih operasional, contoh: Pancasila hendaknya dibaca sebagai 
kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan negara Indonesia harus ….. 
mengesakan Tuhan, memanusiakan manusia agar lebih adil dan berad-
ab, mempersatukan Indonesia, memimpin rakyat dengan hikmat/kebi-
jaksanaan dalam suatu proses permusyawaratan perwakilan, mencip-
takan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi diharapkan 
juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa, bu-
kan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran-pe-
nataran P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan 
argumentatif.

Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila 
ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia”. Kedua, 
Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan 
terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 ten-
tang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. 
Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal 
dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat 
dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang men-
gakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang 
puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing 
yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang 
peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disim-
pulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia 
sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indo-
nesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan 
lain-lain.
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Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi ke-
jayaan bangsa.

Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alter-
natif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah SARA ini an-
tara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adan-
ya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu 
wadah ke-indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas 
yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan 
Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum 
dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu dit-
injau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa 
risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah 
di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan 
kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. 
Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, 
dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan 
kebiasaan kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat

Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidak-tida-
knya ada tiga masalah utama yang harus dicermati dalam membahas 
masalah HAM, antara lain: Pertama, HAM merupakan masalah yang 
sedang hangat dibicarakan, karena (1) topik HAM merupakan salah 
satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. 
Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi 
dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Isu HAM selalu diangkat oleh 
media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya 
Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desem-
ber 1948. (3) Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan 
hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu 
HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan 
politis.

Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham 
universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap 
HAM itu ukurannya bersifat universal diterapkan di semua penjuru 
dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa seti-
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ap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan 
latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan 
memiliki ukuran dan kriteria tersendiri.

Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran 
filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku 
universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. (2) 
tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak 
kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa 
atau negara tertentu. (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat par-
tikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya ins-
idental.

Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat 
ditinjau dapat dilacak dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh 
UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hak asasi manusia da-
lam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih 
rinci dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas 
kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 
29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pe-
merintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkum-
pul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pas-
al 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 
33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM 
dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum 
dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut 
Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga 
negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM 
sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendel-
egasikan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang yang diserah-
kan kepada DPR dan Presiden.

Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandan-
gan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia serta 
Piagam Hak Asasi Manusia.
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Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak 
asasi manusia, terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan 
dan substansi, serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indo-
nesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri dari pembukaan 
dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal

Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara 
lain:
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak keadilan
5. Hak kemerdekaan
6. Hak atas kebebasan informasi
7. Hak keamanan
8. Hak kesejahteraan
9. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela 

 negara
10. Hak perlindungan dan pemajuan.

Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah 
Tap ini merupakan upaya penjabaran lebih lanjut tentang HAM yang 
bersumber pada UUD 1945 dengan mempertimbangkan Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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BAB X
PANCASILA SEBAGAI 
DASAR PEMBENTUKAN 
KARAKTER BANGSA

Hal yang perlu diketahui oleh warga Negara Indonesia baik 
posisinya sebagai pribadi makhluk social, warga Negara 
bahkan wakil Negara . Tiada aktifitas kecuali merupakan 

pengejawantahan pengamalan pancasila. 
Pancasila digali dari budaya bangsa dan diterapkan sebagai pe-

doman bermoral, berhukum dan berpolitik dalam kehidupan bermas-
yarakat dan bernegara. Dengan demikian pancasila sebagai sumber 
nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan na-
sional dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan 
keamanan.

Pancasila merupakan suatu system,  yaitu satu kesatuan dan keu-
tuhan yang majemuk tunggal yang artinya bahwa kelima silanya, baik 
rumusan, isi dan intinya merupakan satu kesatuan yang bulat. Satu 
kesatuan yang saling berhubungan saling berkerja sama untuk tujuan 
yang sama atau (tertentu) dan secara keseluruhan merupakan satu ke-
satuan yang utuh.

Pancasila harus dipahami secara hikmah dengan menggunakan 
metode yang actual, kontekstual, dan dinamis. Ketepatan pemilihan 
metode akan sangan bermanfaat dan induktif sehingga terjadinya 
transfer nilai-nilai maupun pengetahuan tentang pancasila agar ber-
muara pada pembentukan karakter bangsa. Untuk itu pancasila di 
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sosialisasikan dan diaktualisasikan bukan sekedar untuk menambah 
pengetahuan melainkan lebih penting adalah untuk dihayati dan dia-
malkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan posisi dan peran 
masing-masing. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan 
setiap WNI melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan 
bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam pelatihan perlu 
adanya proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus 
dan berkesinambungan. Dari guru atau pelatih kepada peserta pela-
tihan baik di dalam maupun di luar kelas. sasaran dan manfaat pela-
tihan ditujukan untuk individu masyarakat dan bangsa secara utuh 
dan menyeluruh. Outcome pelatihan diyakinkan memiliki kekuatan 
dinamis dan mampu mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan ke-
hidupan bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain serta mampu 
meningkatkan kadar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

A. PANCASILA SEBAGAI WAY OF LIVE
Pengertian way of  live sering dipandankan dengan pandangan 

hidup atau falsafah hidup. Kata falsafah atau filsafat merupakan kata 
majemuk dan berasal dari kata-kata philia yang artinya persahabatan 
atau cinta dan Sophia artinya kebijakan. Orang yang bijaksana adalah 
orang cinta kepada subyek atau obyek tertentu berdasarkan akal sehat. 
Bijaksana dalam bercinta akan terlahir dalam sikap sebagai berikut:
1. Rela dan ikhlas berkorban demi yang dicintai
2. Senantiasa bersedia memberikan pelayanan terbaik 
3. Melakukan dengan penuh kasih sayang

B. ISI PANCASILA BERUPA NILAI-NILAI. 
Nilai atau value merupakan pengertian filsafat yang artinya tolak 

ukur untuk menimbang-nimbang dan memutuskan apakah benar atau 
salah, baik dan buruk. Pendapat Notonagoro (1971) Nilai pancasila 
terbagi dalam tiga kategori :
1. Nilai materil, yaitu berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia dalam kegia-
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tan atau aktifitasnya.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani 

manusia seperti :
a. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber pada akal 

manusia (rasio budi cipta)
b. Nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (gevoel 

perasaan dan estetika)
c. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak 

atau kemauan manusia (will karsa dan etik)
d. Nilai religius  yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian 

yang tertinggi dan mutlak. Nilai relegius bersumber pada ke-
percayaan dan keyakinan.

Oleh karena itu nilai pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai 
dengan hati nurani bangsa. Adapun bentuk dan susunannya sebagai 
berikut :
1. Pancasila sebagai system nilai yang mempunyai cirri kesatuan 

yang utuh dari setiap unsure pembentukannya. Unsur itu mutlak 
adanya tidak dapat dibantah dan dikurangi.

2. Susunan sila pancasila merupakan kesatuan organis disebut sys-
tem majemuk tunggal artinya pancasila terdiri dari lima sila tetapi 
merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara untuh.

C. TUJUAN PANCASILA
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan ke-

bangsaan dan kenegaraan terutama dalam melaksanakan pembangu-
nan dan pembaharuan maka harus mendasarkan pada suatu kerang-
ka pikir, sumber nilai serta arahan yang didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila. Secara filosofis kedudukan pancasila sebagai paradigma ke-
hidupan kenegaraan dan kebangsaan mengandung suatu konsekuen-
si bahwa dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan kebangsaan 
mendasarkan pada nilai-nilai yang terkadung dalam pancasila. Se-
cara ontologis manusia adalah sebagai pendukung pokok Negara dan 
manusia memiliki unsur fundamental “monoplurasi”, yang unsur-un-
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surnya meliputi susunan kodrat jasmani-rohani, sifat kodrat manusia 
social dan kedudukan kodrat makhluk pribadi  yaitu makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa.

Negara adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia indivi-
du dan social yang senantiasa tidak dapat dilepas dengan lingkungan 
geografis sebagai ruang tempat bangsa tersebut hidup. Akan tetapi 
harus diingat bahwa manusia kedudukan kodratnya adalah sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu baik dalam kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan tidak dapat dipisahkan 
dengan nilai Kaetuhanan Yang Maha Esa. 

D. SEJARAH PANCASILA ADALAH BAGI BANGSA INDONESIA MER-
UPAKAN LIMA MUTIARA. 

Pancasila sudah ada sebelum ada republik Indonesia dari dulu 
bangsa Indonesia telah mengenal Tuhan dan hidup di alam Ketuhanan 
yang Maha Esa dari dulu bangsa Indonesia telah cinta kepada tanah 
air dan bangsa dan sudah mengenal rasa kebangsaan dan rasa kema-
nusiaan. Demikian pula rasa kedaulatan rakyat dan cita-cita keadilan 
social bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang tidak pernah 
menjajah bangsa lain. Nilai-nilai pancasila telah mengakar pada adat 
istiadat kebudayan dan agama di Indonesia sejak ratusan tahun silam 
. oleh sebab itu, pengamalan pancasila sebagai way of life berpadu den-
gan pengamalan adat-istiadat, kebudayaan dan agama. Artinya, tanpa 
petunjuk khusus, atau tanpa berlangsung spontan, seketika, serentak, 
simultan dengan pengamalan adat-istiadat,  kebudayaan dan agama. 
Pancasila memberikan kemudahan, kelapangan dan fasilitatif terhadap 
orang-orang yang ingin menjalankan adat-istiadatnya, kebudayaannya 
dan siapapun yang taat beragama dan dalam menjalankan agamanya 
kafah, selaras dengan budaya dan adat-istiadat bangsa, berarti dia tel-
ah mengamalkan pancasila itu dengan baik dan benar. 

Fungsi pancasila adalah memberi arah motivasi dan enegi untuk 
mencapai keberkahan hidup. Puncaknya adalah kebersatuan dengan 
tuhan yang maha esa, memposisikan tuhan yang maha esa sebagai 
tolak ukur kebenaran dan kebaikan akan mengahsilkan kekuatan yang 
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lahir batin yang mampu menembus segala dimensi wujud. Keiman-
an kepada Allah SWT merupakan pembuka pintu rizki. Rizki dalam 
sekala luas meliputi segala hal yang member manfaat bagi manusia 
dalam rangka peningkatan harkat dan martabat hidupnya. Orang ber-
pancasila adalah manusia yang berketuhanan yang maha esa manusia 
beradab adalah manusia yang mampu berbuat adil bagi kehidupan ber-
sama didukung akal cerdas proses berfikir produktif melahirkan berb-
agai kreatifitas. Ujungnya, progresivitas. Keberkahan hidup manusia 
yang menjadikan pancasila sebagai way of life, bak turunnya hujan dari 
langit, bak tumbuhnya pepohonan dari bumi. Tinggal bagaimana kita 
memahami nilai-nilai pancasila dan menerjemahkannya kedalam pe-
mikiran, sikap dan perilaku sehari-hari sebagai pribadi maupun makh-
luk soial.

E.  IMPLEMINTASI PANCASILA YANG MENCAKUP KEBUTUHAN 
MATERIAL SPIRITUAL ADALAH :

1. Pancasila menunjukkan arah atau kiblat perjalanan manusia dari 
mana asal-usul dan kemana berkesudahan. Tidak lain, dari Tuhan 
sang pencipta dan kelak kembali menghadap ke hadirat-Nya. Ker-
ika itu segala amal perbuatan dipertanggung jawabkan. Pahala 
dan dosa ditimbang, masing-masing diberi tempat sesuai kadar 
amal perbuatannya. Untuk mencapai tempat mulia (surga), dis-
yaratkan manusia bersih dari segala noda. Untuk itu, segala pe-
mikiran, sikap dan perilaku wajib bermuatan moralitas (akhlak), 
baik akhlak terhadap diri sendiri, sesama manusia, tehadap alam 
lingkungan dan hubungan vertical (beribadah) kepada Tuhan.

2. Pancasila sebagai way of life mengejawantah dalam bentuk pe-
doman hidup, di dalamnya tekandung perintah, anjuran dan la-
rangan serta sanksi (hukuman). Rambu-rambu itu memberikan 
garansi terwujudnya kehidupan yang mudah, nyaman dan aman 
serta produktif untuk beramal dalam bentuk apapun.  Hukum 
berdasarkan pancasila, ada dan wajib diadakan untuk dimengerti 
dan ditaati, bukan untuk dilanggar. Hukum dalam maknanya se-
bagai kaidah moral social, berisi pesan bahwa bertegur sapa dan 
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berupaya mempererat silaturhmi sesama manusia merupakan ke-
wajiban moral dan sekaligus kewajiban hukum. Ada pesan moral 
agar manusia berlomba-lomba berbuat kebajikan. Sesuai dengan 
petunjuk nabi  SAWyang mengatakan bahwa “sebaik-baik manusia 
adalah yang member manfaat bagi manusia lain”. Amal perbuatan 
itu menjadi tangga untuk naik ketingkat martabat dan kehormatan 
manusia. Betapa indahnya bikla pelayanan public oleh borograsi 
penegakan hukum oleh kepolisian, perawatan pasien oleh rumah 
sakit, santunan orang kaya terhadap si miskin dilakukan dalam 
bingkai kaidah moral social. Oleh karena itu pengamalan pancas-
ila merupakan keshalihan social yang ditandai dengan ciri-ciri se-
bagai berikut:
1. Saling mengenal sisi kelebihan dan kekurangan masing-mas-

ing, belajar dari kelibahan orang lain akan mampu mengatasi  
kekurangan diri sendiri, oleh karena itu interaksi social mam-
pu memupuk kasih sayang sesuai dengan ungkapan “tak kenal 
maka tak sayang”. Alangkah indahnya bila semua pemimpin 
pelaksana dan penegak hukum dinegeri ini mampu member 
contoh konkrit berkasih sayang dalam bernegara hukum.

2. Penguatan dan memperkokoh kerja sama baik individu mau-
pun kelembagaan. Problema kehidupan semakin konkrit dan 
ganas, tidak mingkin diselesaikan dengan baik tanpa dukun-
gan dan kerja sama aparatur pemerintah, lintas kelembagaan 
dan kolaborasi-sinergis dengan masyarakat. Pada masyarakat 
tersimpan kearipan local, kekuatan moral dan gagasan ce-
merlang, konstektual dengan waktu, tempat dan kondisi dan 
permasalahan masalahan masing-masing. Sebagaimana ung-
kapan “Negara mawatata desa mawacara” artinya kemajemukan 
sebagai realitas social merupakan keniscayaan dan semestinya 
didayagunakan secara optimal, disitulah budaya solidaritas, 
musyawarah dan dialog menjadi basis interaksi social. 

3. Inovasi substantive dan metodelogis perlunya upaya mas-
yarakat bisa bersama-sama berkembang dan semakin maju. 
Ihwal demikian amat penting bagi Negara ketika berhada-
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pan dengan anarkisme, premanisme, radikalisme .mengapa? 
Karena ada prinsif bertolak belakang yakni kejahatan selalu 
muncul dari nilai-nilai negative dan selalu berlangsung tanpa 
prosedur. Sedangkan kehidupan bernegara yang kita ingink-
an justru atas nilai-nilai pancasila dan diselenggarakan secara 
sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan. Asupan mas-
yarakat berupa ide dan inovasi substansi maupun metodelogi 
menjadi amat berharga.

4. Pendewasaan hidup bernegara hukum. Nilai-nilai social adalah 
akar kaidah moral social. Nilai-nilai itu telah digali dan diru-
muskan oleh founding fathers sebagai pancasila kedewasaan 
berpancasila akan meningkat apabila nilai-nilai pancasila 
mampu diwujudkan sebagai norma hukum dan dipraktekkan 
sebagai kaedah moral social bernegara hukum. Wujudnya be-
rupa pemikiran, sikap dan perilaku normative. Sesungguhn-
ya tidak elok pendangkalan hukum sebagai tantanan (order) 
kehidupan menjadi perundang-undangan saja oleh karena itu 
kaedah moral social menjadi perlu relefan untuk dipelajari, 
diajarkan dan diamalkan warga negara.

F. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Hak warga Negara :

1. Kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan
2. Bebas berkumpul dan berserikat
3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil
4. Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan pengakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja
5. Hak atas status kewarganegaraan (hak asasi)

Kewajiban warga negara :
1. Membayar pajak sebagai kontrak utama antara Negara dan warga 

negara
2. Membela tanah air
3. Membela pertahanan keamanan Negara
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4. Menghormati hak asasi orang lain dengan memenuhi pembatasan 
yang tertuang dalam peraturan dan kewajiban lainnya dalam un-
dang-undang.

G. PENUTUP 
Untuk membangkitkan semangat pengamalan pancasila adalah :

1. Generasi dahulu pada zaman sebelum kemerdekaan mengamalkan 
pancasila sebagai way of life sehingga masa-masa kejayaan neg-
eri mampu diraihnya tidakkah malu bila generasi sekarang justru 
lalai tidak paham dan tidak mampu mengamalkan pancasila.

2. Galau, gelisah dan resah atas nasib negeri merupakan dari siksa 
Tuhan di dunia. Mengapa bangsa ini tersiksa tentu karena kufur 
dan ingkar atas nikmat dan anugrah Tuhan yang maha esa. Nafsu 
memupuk harta, ingin cepat kaya, ingin langgeng berkuasa, telah 
melalaikan mengingat TuhanYang Maha Esa.

3. Di dalam pancasila nilai-nilai keadaban dan keadilan menjadi dasar 
dan sumber untuk membentuk perilaku bersyukur. Pada jiwa ma-
nusia beradab, terutama budi luhur dan mulai mendaya gunakan 
cipta rasa dan kasa dihasilkan kebudayaan. Perilaku korup jelas 
bukan budaya, bukan lahir dari keluhuran budi, melainkan men-
talitas sesat dan rakus terhadap uang Negara. Pengamalan pancas-
ila dapat menjadi penangkal korupsi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Lampiran 1
ALUR PEMBENTUKAN MATA KULIAH YANG MERUJUK PADA SKL 

DAN KKNI SERTA PERUMUSAN KONSEPTUAL MATA KULIAH 
PANCASILA YANG DAPAT MENCAPAI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah yang 
termasuk dalam kelompok mata kulaih MPK (Pengembangan Kepriba-
dian). MPK merupakan kelompok bahan kajian dan pembelajaran un-
tuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkeprib-
adian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab ke-
masyarakatan dan kebangsaan.

Berikut merupakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang di-
tentukan oleh Dikti:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

No DOMAIN DIKTI

1 Sikap a.  Memiliki  perilaku  yang  mencer-
minkan  sikap  orang dewasa  
yang  beriman, berakhlak  mulia, 
mandiri, kreatif,   bertanggung 
jawab, berbudaya dan berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
social alam

b.    Berkontribusi aktif dalam ke-
hidupan berbangsa dan berneg-
ara termasuk berperan dalam 
pergaulan dunia dengan men-
jungjung tinggi penegakkan ho-
kum
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2 Keterampilan a.   Memiliki kemampuan pikir dan 
tindak yang efektif dan inovatif  
dalam  ranah  abstrak  dan  konk-
ret  terkait dengan pengembangan 
diri sesuai dengan bakat dan Ke-
mampuannya

b.    Mampu   memberikan   petunjuk   
dalam   memilih alternatif solusi 
secara mandiri dan/atau kelom-
pok

3 Pengetahuan a.    Memiliki  pengetahuan  prosedur-
al  dan  metakognitif dalam kon-
sep teoretis bidang pengetahuan 
tertentu secara  umum  dan  
khusus  serta  mendalam  dengan 
wawasan kebangsaan, kenegaraan 
dan peradaban

b.    Terkait dengan fenomena dan ke-
jadian yang mencakup penyebab, 
alternatif solusi, kendala dan solu-
is akhir

Sedangkan untuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 8 
Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dalam 
Pasal 5 disebutkan bahwa “…Lulusan Diploma 3 paling rendah

Setara dengan jenjang 5, Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Tera-
pan dan Sarjana, paling rendah Setara dengan jenjang 6…” Berikut ini 
deskripsi kualifikasi level 6 KKNI:
a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan 

IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara 
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umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengeta-
huan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural.

c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis in-
formasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memi-
lih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tang-
gung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

B.  PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Standar Kompetensi 1: Pancasila dalam Kajian Sejarah Bang-

sa Indonesia
Indikator:
a. Mampu melakukan kajian dengan suatu proses kajian meman-

faatkan berbagai literatur dan tokoh sehingga menghasilkan kaji-
an tentang kebenaran sejarah Pancasila yang komprehensif.

b. Dengan metode kajian literatur dan wawancara mendalam, ma-
hasiswa diharapkan dapat mengkaji sejarah Pancasila secara utuh 
dari berbagai perspektif.

c. Menunjukkan hasil kemampuan membandingkan, mempersa-
makan dan membedakan pendapat yang berkembang mengenai 
sejarah Pancasila.

d. Dalam kondisi perbedaan pendapat mengenai sejarah Pancasila 
yang dilihat berdasarkan berbagai perspektif, mahasiswa harus 
dapat memutuskan kajian sejarah mana yang sesuai dengan pe-
mahaman dan analisis yang telah dilakukan.

e. Menguasai pengetahuan tentang kajian sejarah Pancasila pada era 
pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, 
dan era Reformasi.

f. Mampu mengelola perbedaan pendapat mengenai perbedaan versi 
sejarah Pancasila menjadi khasanah yang harus digali lebih dalam 
tentang kebenaran dan kedalaman kajian sejarah Pancasila terse-
but.

g. Memiliki sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil 
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dari pengambilan kajian Pancasila yang dipandang benar berdasar-
kan hasil kajian yang dilakukan atas pencapaian kerja kelompok, 
komunikasi, estetis, etis, apresiatif dan pastisipatif.

Metode Pembelajaran Penilaian

1. Experimental learning 1. UTS

2. Collaborative learning 2. UAS

3. Problem based learning 3. Lembar tugas mahasiswa

4. Presentasi 4. Penilaian presentasi

5. Penyusunan makalah 5. Penilaian makalah

6. Project based learning 6. Penilaian diskusi kelompok

2. Standar Kompetensi 2: Pancasila sebagai Dasar Negara
Indikator:
a. Mampu melakukan penyimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar 

negara Republik Indonesia dengan memberikan berbagai rasional-
itas.

b. Menunjukkan hasil pembelajaran melalui analisis pemahaman 
Pancasila yang hidup dalam setiap tata peraturan perundang-un-
dangan yang ada di Indonesia.

c. Dalam kondisi semangat jiwa Pancasila dalam tataperaturan, ma-
hasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila apa saja 
yang hidup atau menjiwai tata peraturan tersebut.

d. Menguasai pengetahuan tentang hubungan Pancasila dengan Pem-
bukaan UUD NRI Tahun 1945, Penjabaran Pancasila dalam Batang 
Tubuh UUD NRI Tahun 1945, dan Implementasi Pancasila dalam 
pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial 
budaya dan pertahanan serta keamanan.

e. Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan 
diberikan tugas berupa tugas individu dan kelompok untuk 
melakukan diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila yang hidup da-
lam tata peraturan yang ada di Indonesia.

f. Mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi 
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suatu gagasan mengenai Pancasila yang hidup dalam tata peratur-
an Indonesia.

g. Memiliki sikap menjunjung tinggi penegakkan hukum dan nor-
ma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara se-
bagai bukti kecintaan terhadap Pancasila yang hidup dalam nilai-
nilai hukum.

Metode Pembelajaran Penilaian

1. Experimental learning 1. UTS

2. Collaborative learning 2. UAS

3. Problem based learning 3. Lembar tugas mahasiswa

4. Presentasi 4. Penilaian presentasi

5. Penyusunan makalah 5. Penilaian makalah

6. Project based learning 6. Penilaian diskusi kelompok

3. Standar Kompetensi 3: Pancasila sebagai Ideologi Negara
Indikator:
a. Mampu melakukan kajian dalam kegiatan pembelajaran yang 

dikaji melalui suatu proses pembelajaran yang membentuk dan 
membangun pengertian bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa 
dan negara.

b. Dengan metode kajian literatur dan diskusi mahasiswa dapat 
mengkaji pemahaman mengenai ideologi dan pembuktian Pancas-
ila sebagai ideologi.

c. Menunjukkan hasil pembelajaran dengan cara membandingkan, 
mempersamakan dan membedakan Pancasila dengan ideologi-ide-
ologi besar lainnya di dunia.

d. Dalam kondisi pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan, 
mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik tentang Pancasila 
sebagai ideologi bangsa dan negara yang ideal bagi Indonesia.

e. Menguasai pengetahuan tentang perbandingan antara Pancasi-
la dan liberalisme, Pancasila dan komunisme serta pemahaman 
hubungan Pancasila dan agama.
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f. Untuk dapat menguji pemahaman yang holistik mengenai Pancas-
ila sebagai ideologi, maka mahasiswa harus menyelesaikan tugas 
individu dan kelompok melalui pengkajian dan diskusi kelompok.

g. Mampu mengelola perbedaan pandangan dari hasil kajian literatur 
dan hasil kerja kelompok sebagai khasanah kekayaan pemikiran 
dalam membentuk dan membangun pemahaman yang kuat ten-
tang Ideologi Pancasila.

h. Memiliki sikap tanggung jawab pada pekerjaan secara mandi-
ri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok. Komunikatif, estetis, etis, apresiatif dan partisipatif.

Metode Pembelajaran Penilaian

1. Experimental learning 1. UTS

2. Collaborative learning 2. UAS

3. Problem based learning 3. Lembar tugas mahasiswa

4. Presentasi 4. Penilaian presentasi

5. Penyusunan makalah 5. Penilaian makalah

6. Project based learning 6. Penilaian diskusi kelompok

4. Standar Kompetensi 4: Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Indikator:
a. Mampu melakukan kajian dengan suatu proses kajian yang dapat 

memanfaatkan literatur tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
b. Dengan metode kajian literatur diharapkan dapat mengkaji Pan-

casila sebagai filsafat secara utuh dari berbagai perspektif dan pe-
mahaman sudut pandang.

c. Menunjukkan hasil kemampuan membandingkan, mempersa-
makan dan membedakan pendapat yang berkembang mengenai 
filsafat Pancasila.

d. Dalam kondisi perbedaan sudut pandang, diharapkan mampu 
menganalisis dan membuat suatu keputusan berdasarkan pema-
haman setelah mengkaji secara mendalam tentang filsafat Pancas-
ila.
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e. Menguasai pengetahuan tentang pengertian filsafat, filsafat Pan-
casila dan hakikat sila-sila dalam Pancasila.

f. Untuk dapat membuktikan hakikat sila-sila dalam Pancasila ma-
hasiswa harus melakukan kajian individual dan diskusi kelompok.

g. Mampu mengelola perbedaan sudut pandang sebagai pembentuk 
pemahaman yang holistik mengenai Pancasila sebagai filsafat.

h. Memiliki sikap tanggung jawab pada pekerjaan secara mendiri dan 
dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelom-
pok. Dapat berkomunikasi, berlaku secara estetis, etis, apresiatif 
dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

Metode Pembelajaran Penilaian

1. Experimental learning 1. UTS

2. Collaborative learning 2. UAS

3. Problem based learning 3. Lembar tugas mahasiswa

4. Presentasi 4. Penilaian presentasi

5. Penyusunan makalah 5. Penilaian makalah

6. Project based learning 6. Penilaian diskusi kelompok

5. Standar Kompetensi 5: Pancasila sebagai Sistem Etika
Indikator:
a. Mampu melakukan kajian dengan proses kajian pemanfaatan lit-

eratur yang dapat menghasilkan kajian tentang Pancasila sebagai 
etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Dengan metode kajian literatur diharapkan dapat mengkaji Pan-
casila sebagai sistem etika dari berbagai perspektif.

c. Menunjukkan hasil kajian literatur dengan kemampuan mem-
bandingkan, mempersamakan dan membedakan pendapat menge-
nai Pancasila sebagai sistem etika.

d. Dalam kondisi perbedaan sudut pandang Pancasila sebagai etika, 
mahasiswa dapat memutuskan dan merumuskan sudut pandang 
mana yang paling sesuai setelah melakukan kajian dan analisis 
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yang mendalam.
e. Menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran 

etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moral-
itas bangsa.

f. Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut mahasiswa akan diber-
ikan tugas berupa tugas individu dan kelompok untuk melakukan 
diskusi mengenai permasalahan moralitas bangsa.

g. Mampu mengelola perbedaan pendapat dalam sikusi sebagai pem-
bentukan pemahaman bersama bahwa nilai-nilai Pancasila dapat 
menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki permasalahan morali-
tas yang mendera bangsa Indonesia.

g. Memiliki sikap tanggung jawab pada pekerjaan secara mandi-
ri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok, komunikatif, estetis, etis, apresiatif dan partisipatif.

Metode Pembelajaran Penilaian

1. Experimental learning 1. UTS

2. Collaborative learning 2. UAS

3. Problem based learning 3. Lembar tugas mahasiswa

4. Presentasi 4. Penilaian presentasi

5. Penyusunan makalah 5. Penilaian makalah

6. Project based learning 6. Penilaian diskusi kelompok

6. Standar Kompetensi 6: Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengem-
bangan Ilmu

Indikator:
a. Mampu melakukan kajian dalam berbagai literatur yang dapat 

membentuk dan membangun pemahaman bahwa nilai-nilai Pan-
casila harus dijadikan dasar pengembangan ilmu.

b. Dengan metode kajian literatur mahasiswa dapat mengkaji dan 
membuktikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam 
pengembangan setiap ilmu.

c. Menunjukkan hasil pembelajaran melalui pengkajian literatur 
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dengan membandingkan, mempersamakan dan membedakan 
ilmu-ilmu yang didasari oleh Pancasila dan ilmu-ilmu yang tidak 
didasari nilai-nilai Pancasila.

d. Dalam kondisi perbedaan dasar keilmuan tersebut, mahasiswa ha-
rus memutuskan nilai-nilai Pancasila apa saja yang harus selalu 
menyertai perkembangan keilmuan yang ada di Indonesia.

e. Menguasai pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar nilai 
pengembangan ilmu yang religius, ilmu yang humanis dan ilmu 
untuk pembangunan bangsa.

g. Untuk dapat menguji pemahaman yang holisitik mengenai Pan-
casila sebagai dasar pengembangan ilmu, maka mahasiswa harus 
menyelesaikan tugas inividu dan kelompok melalui kajian dan di-
skusi kelompok.

h. Mampu mengelola mengelola perbedaan pandangan dari hasil ka-
jian literatur dan hasil kerja kelompok sebagai khasanah kekayaan 
pemikiran dalam membentuk dan membangun pemahaman yang 
kuat tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan keilmuan.

i. Memiliki sikap tanggung jawab pada pekerjaan secara mandi-
ri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja 
kelompok, komunikatif, estetis, etis, apresiatif dan partisipatif.

Metode Pembelajaran Penilaian

1. Experimental learning 1. UTS

2. Collaborative learning 2. UAS

3. Problem based learning 3. Lembar tugas mahasiswa

4. Presentasi 4. Penilaian presentasi

5. Penyusunan makalah 5. Penilaian makalah

6. Project based learning 6. Penilaian diskusi kelompok

Alur perumusan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang di-
sesuaikan dengan SKL dan KKNI, diharapkan output yang dihasilkan 
dapat memiliki sikap, keterampilan dan pengetahuan tentang Pancas-
ila yang holistik. Dengan demikian, mata kuliah Pendidkan Pancasi-
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la dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam mewujudkan 
Renstra Pendidikan Tinggi Kemdiknas 2010-2014, yaitu menghasilkan 
insan cerdas konprehensif yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mendiri, terampil, 
kompten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
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Lampiran 2
METODE PEMBELAJARAN DAN MATRIKS KEGIATAN

MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA

A. METODE PEMBELAJARAN
Pilihan strategi pengembangan metode pembelajaran Pendidikan 

Pancasila yang berbasis kompetensi dengan pendekatan Student Active 
Learning membawa konsekuensi perubahan paradigma metode pembe-
lajaran. Arah perubahannya adalah sebagai berikut;

Dari: Menjadi:

a. Berpusat pada pengajar a. Berpusat pada mahasiswa

- metode instruksi - metode konstruksi

b. Paradigma: mengajar b.  Paradigma: belajar

c. Apa yang dipikirkan c. Apa yang dipelajari

d.  Mengetahui apanya d.  Mengetahui bagaimananya

- transfer of knowledge - transfer of values

Dengan pendekatan Student Active Learning, mahasiswa lebih 
banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima infor-
masi yang disampaikan oleh pengajar. Keuntungannya mahasiswa ti-
dak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan 
dengan bidang keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan 
komunikasi, bekerja dalam kelompok, insiatif, berbagi informasi, dan 
penghargaan terhadap orang lain. Metode pendekatan Student Active 
Learning ini meliputi antara lain:
1) Studi kasus

Pada metode pembelajaran ini mahasiswa diberikan kasus yang 
perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan 
yang sedang dibahas.

2) Diskusi
Penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara mahasiswa 
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ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik 
atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama 
yang lebih jelas dan teliti.

3) Seminar
Mahasiswa diminta untuk mempersiapkan makalah/paper, 

kemudian mempresentasikannya di depan mahasiswa lainnya dan da-
lam kesempatan ini akan memperoleh masukan dan pertanyaan baik 
dari sesama mahasiswa lainnya maupun dari staf pengajar.

4) Debat
Suatu metode pembelajaran dengan cara mahasiswa dibagi ke 

dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Di 
dalam kelompok tersebut mahasiswa melakukan perdebatan tentang 
topik tertentu.

5) Kerja lapangan
Suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa maha-

siswa langsung kepada objek atau pokok bahasan yang akan dipelajari 
di luar kelas.

6) Bermain peran
Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan yang 

digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku dan nilai den-
gan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang dan cara berpikir 
orang lain dengan memainkan peran orang lain.

7) Simulasi
Suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan 

imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Pengembangan imajinasi dan 
penghayatan dilakukan mahasiswa dengan memerankannya sebagai 
tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan 
lebih dari satu orang, hal itu tergantung kepada apa yang diperankan.
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8) Tugas kelompok
Metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada maha-

siswa yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan 
atau makalah, kliping dan/atau mengamati suatu kejadian.

9) Permainan
Merupakan cara penyajian bahan pengajaran dimana mahasiswa 

melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemaha-
man dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan se-
cara individual atau kelompok.

10) Collaborative Learning (CL)
Merupakan proses belajar kelompok, di mana setiap anggota 

menyumbangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, 
pendapat, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, untuk se-
cara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggo-
ta.

11) Problem-Based Learning (PBL)
Metode belajar yang menggunakan masalah yang komplek dan 

nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam meng-
umpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.

12)  Bola salju menggelinding
Dalam pembelajaran ini mahasiswa melakukan tugas individu 

kemudian berpasangan. Dari pasangan tersebut kemudian mencari 
pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok sema-
kin besar bagai bola salju yang menggelinding. Metode ini digunakan 
untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari mahasiswa secara 
bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil berangsur-angsur 
kepada kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan me-
munculkan dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh maha-
siswa secara kelompok.

Pilihan terhadap metode tersebut tergantung dari kebutuhan, 
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kesiapan staf pengajar, sarana, dan prasarana yang ada pada mas-
ing-masing perguruan tinggi.

B. MATRIKS KEGIATAN MATA KULIAH PANCASILA
Kompetensi:  Mahasiswa mampu membangun paradigma baru 

dalam dirinya sendiri berdasar nilai-nilai Pancasila 
melalui kemampuan menjelaskan sejarah, kedudukan 
dan hakikat sila-sila Pancasila, merespon persoalan 
aktual bangsa dan negara, dan menerapkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan

MINGGU 
KE

KEMAMPUAN 
AKHIR YANG 
DIHARAPKAN

BAHAN KAJIAN (materi ajar)
BENTUK 

PEMBELA JARAN

KRITERIA 
PENILAIAN 
(indikator)

BOBOT 
NILAI

1-2 Mampu 
Menjelaskan dan 
memahami

Pancasila dalam Kajian Sejarah 
Bangsa Indonesia:
a. Era Pra Kemerdekaan
b. Era Kemerdekaan
c. Era Orde Lama
d. Era Orde Baru
e. Era Reformasi

• Ceramah
• Pemutaran 

film 
documenter 
(siding 
BPUPKI, 
Proklamasi)

• diskusi 

Kejelasan
pemahaman

10%

3-4 Mampu 
Menganalisis dan 
mengevaluasi

Pancasila sebagai dasar negara:
a. Hubungan Pancasila 

dengan Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945

b. Penjabaran Pancasila dalam 
Batang Tubuh UUD NRI 
tahun 1945

a. c. Implementasi Pancasila 
dalam Pembuatan kebijakan 
Negara dalam bidang 
Politik, Ekonomi, Sosial 
Budaya dan Hankam

• Ceramah
• Case study

Kejelasan 
dalam 
mengkritisi/ 
mengevaluasi 
kebijakan 
pemerintah 
yang sesuai/
tidak sesuai 
dengan 
Pancasila

15%

5 – 7 Mampu 
Menganalisis 
dan mem-
bandingkan

Pancasila sebagai Ideologi 
negara:
a. Pengertian Ideologi 
b. Pancasila dan Ideologi 

Dunia
c. Pancasila dan Agama

• ceramah
• Small group 

discussion

Kekritisan dan 
ketajaman 
analisis

15%

8-9 Mampu 
Memahami dan 
Menjelaskan

Pancasila sebagai Sistem 
Filsafat:
a. Pengertian Filsafat
b. Filsafat Pancasila
c. Hakikat Sila- sila
d. Pancasila

• Problem base
• learning and 

inquiry (PBL)

Kemampuan 
mengungkap 
hakikat sila-
sila Pancasila 
berdasar 
problem yg 
ditemui

20%



P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A114 | 

10– 11 Mampu 
Memahami dan 
menjadikan pola 
hidup

Pancasila sebagai Sistem 
Etika:
a. Pengertian Etika
b. Etika Pancasila
c. Pancasila sebagai solusi 

problem bangsa, seperti 
korupsi, kerusakan 
lingkungan, dekadensi 
moral, Dll

Ceramah 
Diskusi film

Mempraktekan 
sikap, tindakan 
sesuai nilai 
Pancasila 
dengan 
menunjukkan 
bukti Kegiatan.

20%

12-14 Mampu 
Menganalisis 
dan menjadi pola 
hidup

Pancasila sebagai Dasar Nilai 
Pengembangan Ilmu:
a. Nilai ketuhanan sebagai 

dasar pengembangan 
Ilmu

b. Nilai kemanusiaan 
sebagai dasar 
pengembangan Ilmu

c. Nilai persatuan sebagai 
dasar pengembangan 
ilmu

d. Nilai kerakyatan sebagai 
dasar pengembangan 
ilmu

e. Nilai keadilan sebagai 
dasar pengembangan 
ilmu

Problem base 
learning (PBL)

Menemukan 
dan 
mengungkap 
kan problem 
keilmuan yang 
sesuai/tidak 
sesuai dengan 
nilai-nilai 
Pancasila

20%
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (1) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA   
SEMESTER : I  SKS : 2 
MINGGU KE : 4 TUGAS KE : 1 
 
I. TUJUAN TUGAS 

Melalui tugas ini mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi 
kebijakan pemerintah yang sesuai/tidak sesuai dengan Pancasila. 
Dengan cara demikian apabila mereka kelak menjadi pejabat 
pemerintah akan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan 
dalam pembuatan kebijakan. 

 
II. URAIAN TUGAS 

1. Mahasiswa mencari salah satu kebijakan pemerintah baik 
melalui media cetak atau elektronik yang menurut mereka 
menarik untuk dikaji. Kebijakan boleh yang sudah berlangsung 
lama maupun yang baru. 

2. Mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan tema kebijakan 
(politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, lain-lain). 

3. Masing-masing kelompok melakukan diskusi, meliputi 
inventarisasi masalah dan analisis sesuai/tidak sesuai dengan 
Pancasila, apa faktor-faktor yang menyebabkan kesesuaian atau 
ketidaksesuaian. Bagaimana sebaiknya merumuskan kebijakan 
yang sesuai dengan Pancasila. 

4. Melakukan diskusi pleno dengan cara masing-masing kelompok 
menunjuk satu juru bicara untuk membacakan hasil diskusi. 

 
III. KRITERIA PENILAIAN 

Tema menarik, urgen, menyebutkan faktor-faktor penyebab, 
merumuskan solusi. 

 
IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 
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Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 

 
 



| 117P E N D I D I K A N  P A N C A S I L A

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (3) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 8    TUGAS KE : 1 
 

I. TUJUAN TUGAS 
Mahasiswa diharapkan dapat menghayati sila kemanusiaan yang 
adil dan beradab sekaligus menumbuhkan rasa empati dengan 
masyarakat yang tidak beruntung dalam bidang ekonomi. 
 

II. URAIAN TUGAS 
1. Mahasiswa diminta mendatangi rumah keluarga yang 

paling miskin di lingkungannya, mereka diminta 
memberikan santunan sesuai dengan kemampuannya, dan 
mengajaknya berbincang-bincang seputar keadaan 
kehidupan mereka. 

2. Mahasiswa membuat laporan kunjungan serta merumuskan 
makna kemiskinan dan makna sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 

3. Hasil laporan didiskusikan di kelas. 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Laporan menyentuh aspek afeksi, logis, sistematis dan jelas 
 

IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 
GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 
Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (3) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 8    TUGAS KE : 1 
 

I. TUJUAN TUGAS 
Mahasiswa diharapkan dapat menghayati sila kemanusiaan yang 
adil dan beradab sekaligus menumbuhkan rasa empati dengan 
masyarakat yang tidak beruntung dalam bidang ekonomi. 
 

II. URAIAN TUGAS 
1. Mahasiswa diminta mendatangi rumah keluarga yang 

paling miskin di lingkungannya, mereka diminta 
memberikan santunan sesuai dengan kemampuannya, dan 
mengajaknya berbincang-bincang seputar keadaan 
kehidupan mereka. 

2. Mahasiswa membuat laporan kunjungan serta merumuskan 
makna kemiskinan dan makna sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 

3. Hasil laporan didiskusikan di kelas. 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Laporan menyentuh aspek afeksi, logis, sistematis dan jelas 
 

IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 
GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 
Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 

FORMAT RANCANGAN TUGAS (4) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 9    TUGAS KE : 1 

 
I. TUJUAN TUGAS 

Mahasiswa diharapkan dapat merumuskan makna patriotisme 
dan nasionalisme 
 

II. URAIAN TUGAS 
1. Mahasiswa mengunjungi museum yang mengungkap 

perjuangan para pahlawan 
2. Mahasiswa membuat laporan kunjungan dan membuat 

refleksi kritis makna patriotisme dan nasionalisme pada 
jaman modern. Laporan dilampiri dengan tiket masuk 
museum. 

3. Hasil laporan didiskusikan di kelas. 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Laporan menyentuh aspek afeksi, logis, sistematis dan jelas 
 

IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 
GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (5) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 9    TUGAS KE : 2 
 
 
I. TUJUAN TUGAS 

Mahasiswa mempraktikan suatu permainan yang 
menggambarkan persatuan dan kesatuan 

 
II. URAIAN TUGAS 

1. Tiga kelompok maju ke depan kelas, masing-masing kelompok 
berjumlah enam orang. 

2. Masing-masing orang bergandengan satu sama lain dengan 
cara tangan disilangkan. 

3. Tanpa melepas gandengan semua berbalik arah menghadap ke 
belakang. 

4. Setelah berhasil, sebaliknya berbalik arah ke depan Mahasiswa 
merumuskan syarat-syarat untuk menjaga dan 
mempertahankan kesatuan dan pesatuan. 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Tidak ada penilaian 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (5) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 9    TUGAS KE : 2 
 
 
I. TUJUAN TUGAS 

Mahasiswa mempraktikan suatu permainan yang 
menggambarkan persatuan dan kesatuan 

 
II. URAIAN TUGAS 

1. Tiga kelompok maju ke depan kelas, masing-masing kelompok 
berjumlah enam orang. 

2. Masing-masing orang bergandengan satu sama lain dengan 
cara tangan disilangkan. 

3. Tanpa melepas gandengan semua berbalik arah menghadap ke 
belakang. 

4. Setelah berhasil, sebaliknya berbalik arah ke depan Mahasiswa 
merumuskan syarat-syarat untuk menjaga dan 
mempertahankan kesatuan dan pesatuan. 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Tidak ada penilaian 

 

FORMAT RANCANGAN TUGAS (6) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 11    TUGAS KE : 1 
 

 
I. TUJUAN TUGAS 

Mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran pentingnya 
keteguhan hati ketika mengalami kegalauan untuk menentukan 
suatu keputusan yang dilematis 

 
II. URAIAN TUGAS 

1. Mahasiswa menonton film singkat berjudul ‘Galau’. Suatu kisah 
yang menceritakan seseorang yang sedang mengalami situasi 
dilematis antara kebutuhan biaya untuk melahirkan anaknya 
melalui cesar dan tawaran temannya untuk bergabung 
melakukan korupsi. 

2. Mahasiwa mengungkapkan watak/karakter dari masing-
masing tokoh dan memberikan komentar tentang sebab-sebab 
terjadinya korupsi dan upaya pencegahan dan 
penanggulangannya. 

 
III. KRITERIA PENILAIAN 

menyentuh ranah psikomotorik, logis, sistematis dan jelas 
 

IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 
GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 
Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (Tidak Wajib) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 14    TUGAS KE : 1 
 
I. TUJUAN TUGAS 

Mahasiswa berkontribusi terhadap sosialisasi Pancasila melalui 
media internet 

 
II. URAIAN TUGAS 

1. Mahasiswa membuat film singkat terkait dengan nilai-nilai 
Pancasila. 

2. Film tersebut diupload di youtube 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Di upload di youtube, jelas pesan nilai-nilai Pancasilanya, realistis, 
menarik. 

 
IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 
Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 

 
SISTEM EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 
1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan capaian 

pembelajarannya. Adapun bentuknya  bermacam-macam seperti 
penugasan individual atau kelompok, quis, ujian tengah semester, 
ujian akhir semester, penilaian diri (self assessment), penilaian 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS (Tidak Wajib) 
 
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA 
SEMESTER  : I    SKS  : 2 
MINGGU KE  : 14    TUGAS KE : 1 
 
I. TUJUAN TUGAS 

Mahasiswa berkontribusi terhadap sosialisasi Pancasila melalui 
media internet 

 
II. URAIAN TUGAS 

1. Mahasiswa membuat film singkat terkait dengan nilai-nilai 
Pancasila. 

2. Film tersebut diupload di youtube 
 

III. KRITERIA PENILAIAN 
Di upload di youtube, jelas pesan nilai-nilai Pancasilanya, realistis, 
menarik. 

 
IV. INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA (RUBBRIC) 

Sangat kurang <25 
Pemahaman tidak logis, argumentatif, jelas, 
runtut 

Kurang 26-45 
Pemahaman logis, argumentatif, tidak 
lengkap, 
jelas, runtut 

Cukup 46-65 
Pemahaman logis, argumentatif, namun 
tidak jelas 
dan runtut 

Baik 66-85 
Pemahaman logis, argumentatif, jelas 
namun tidak 
Runtut 

Sangat Baik >85 Pemahaman logis, argumentatif, jelas, dan 
runtut 

 
SISTEM EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 
1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan capaian 

pembelajarannya. Adapun bentuknya  bermacam-macam seperti 
penugasan individual atau kelompok, quis, ujian tengah semester, 
ujian akhir semester, penilaian diri (self assessment), penilaian 

sejawat (peer assessment), dan observasi kinerja mahasiswa melalui 
tampilan lisan atau tertulis. 

2. Kriteria penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen 
pengampu dan disesuaikan dengan Pedoman Evaluasi Akademik 
yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. 

3. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa pada awal 
perkuliahan. 

 


