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+ 5000 km 

Indonesia, 225 Juta penduduk, > 500 grup etnik, 17.000 

pulau, keanekaragaman budaya, kekayaan alami 
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2.  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB; 

4.     KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT 

KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARTAN PERWAKILAN 

3.   PERSATUAN INDONESIA 
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KONSEP PANCASILA 

Pancasila merupakan karya bersama yang dihasilkan 

melalui konsensus bersama, Pancasila itu 

merupakan titik-temu (common denominator) yang 

menyatukan keindonesiaan.  

 

Dengan demikian, jelas bahwa penetapan rumusan 

Pancasila merupakan hasil final, yang harus 

dijunjung tinggi oleh setiap warga Indonesia dalam 

mengembangkan kehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan.  



 

Pancasila adalah konsensus nasional, 

yang dapat diterima semua paham, 

golongan dan kelompok masyarakat di 

Indonesia.  

 

Pancasila adalah pemersatu bangsa 

dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

KONSEP PANCASILA 



PENGERTIAN NILAI 

 Nilai adalah kualitas yang melekat pada sesuatu 
atau keberhargaan dari sesuatu. 
- Sesuatu bernilai berarti sesuatu yang dipandang 

berharga dan penting dalam hidup manusia. 

- Nilai masih bersifat abstrak, perlu dijabarkan ke dalam 
norma-norma. 

 Macam-macam Nilai, misalnya: 
- Menurut Walter G. Everet: nilai ekonomis, kejasmanian, 

hiburan, sosial, watak, estetis, intelektual, dan nilai 
keagamaan. 

- Menurut Notonegoro: nilai material (unsurnya jasmani), 
nilai vital (untuk aktivitas), dan nilai kerohanian (meliputi 
nilai kebenaran, keindahan, kebaikan/moral, dan nilai 
religius/keagamaan. 

 

 



Pancasila Sebagai Sistem Nilai 

 Pancasila merupakan sistem nilai kebaikan yang di 

dalamnya terkandung nilai kebenaran dan nilai 

keindahan, yang terdiri dari nilai dasar: 

- Ketuhanan 

- Kemanusiaan 

- Persatuan 

- Kerakyatan 

- Keadilan 

   Sementara itu, penjabarannya ada dalam norma-

norma kehidupan, yaitu dalam adat-kebiasaan, sopan 

santun, dan hukum. 

 



 

Nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 
Pancasila TIDAK HANYA menjadi konsep pemikiran semata, 

melainkan sebuah perangkat  
tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai 

segi kehidupan. 
 

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral 
ketika kita membangun pranata politik, pemerintahan, 

ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial 
budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.  

MAKNA NILAI-NILAI PANCASILA 



PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI 

NILAI ADALAH KUALITAS ATAU KEBERHARGAAN 
YANG MELEKAT PADA SESUATU ( BENDA-BENDA, 
PERBUATAN, PERASAAN MAUPUN PIKIRAN 
MANUSIA). 

 

NILAI ADA KARENA MANUSIA YANG MELAKUKAN 
PENILAIAN TERHADAP OBJEK YANG DINILAI.  

 

SESUATU BERNILAI BERARTI SESUATU ITU 
MEMENUHI ATAU MENDEKATI HARAPAN IDEAL 
MANUSIA, PENTING BAGI HIDUP MANUSIA.  



LANJUTAN … 

 JADI, NILAI ITU BERUPA: 

  PENGHARAPAN 

  MASIH ABSTRAK  MAKA PERLU DIJABARKAN DALAM 
NORMA-NORMA  ATAU STANDAR TERTENTU UNTUK 
MENGUKURNYA ATAU MENCAPAINYA. 

 

 FAKTA  YANG SENYATANYA (DAS SEIN) 

 NILAI  YANG SEHARUSNYA (DAS SOLLEN) 

 

 NILAI  MENJADI ACUAN DALAM MELIHAT MEWUJUDKAN 
DAN MENILAI FAKTA 

 MANUSIA HIDUP DIGERAKKAN OLEH NILAI-NILAI YANG 
DIYAKINI DAN DIJADIKAN ACUAN HIDUPNYA. 



Macam-macam Nilai 

 Walter G. Everet membagi nilai menjadi 8 macam: 

1. Nilai ekonomis 

2. Nilai kejasmanian 

3. Nilai hiburan 

4. Nilai sosial 

5. Nilai watak 

6. Nilai estetis 

7. Nilai intelektual 

8. Nilai keagamaan 



Notonagoro membagi nilai menjadi: 

1. Nilai material, sesuatu yang berguna/berharga untuk 

jasmani manusia, misal: makan,minum, rumah. 

2. Nilai vital, sesuatu yang berharga untuk aktivitas, 

misalnya: semangat hidup, semangat bekerja. 

3. Nilai kerohanian dibagi menjadi empat: 

 a. Nilai kebenaran  diperoleh karena manusia 

menggunakan akalnya (cipta). 

 b. Nilai keindahan/estetis  diperoleh karena manusia 

menggunakan rasa estetis dalam dirinya 

 c. Nilai kebaikan  karena manusia mempunyai 

karsa/kehendak sadar untuk berbuat kebaikan 

 d. Nilai keagamaan  bersumber dari wahyu Ilahi. 



PANCASILA ADALAH KUMPULAN NILAI-NILAI  

KEBAIKAN YANG SISTEMATIS, INTEGRAL 

PANCASILA JUGA MEMUAT NILAI KEBENARAN, 

KARENA ADA PEMIKIRAN LOGIS YANG MENJADI 

LANDASANNYA DAN MEMENUHI SYARAT ILMIAH 

DALAM PROSES PERUMUSANNYA. 

 

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI 

MORAL/KEBAIKAN ARTINYA PANCASILA MENJADI 

ACUAN DALAM BERPERILAKU DAN BERSIKAP 

BANGSA INDONESIA BAIK DALAM SKALA MAKRO 

(NASIONAL) MAUPUN MIKRO (PRIBADI)  

 



SEBAGAI ARAH ATAU PEDOMAN BERPERILAKU 

MAKA PANCASILA DIJABARKAN KE DALAM NORMA-

NORMA AGAR LEBIH MUDAH UNTUK 

MELAKSANAKANNYA. 

PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 
NORMA-NORMA KEHIDUPAN MELIPUTI: 

NORMA KESUSILAAN DAN NORMA HUKUM. 

 

NORMA AGAMA TIDAK DIJABARKAN DARI 
PANCASILA TETAPI MENJADI SUMBER NILAI 
YANG BERDIRI SENDIRI DAN  JUGA DIAKUI OLEH 
PANCASILA  

NILAI-NILAI PACASILA DIBENTUK DALAM RANGKA 
UNTUK KEHIDUPAN BERNEGARA 



NILAI-NILAI DASAR PANCASILA: 

 NILAI KETUHANAN 

 NILAI KEMANUSIAAN 

 NILAI PERSATUAN 

 NILAI KERAKYATAN 

 NILAI KEADILAN 

 

 NILAI DASAR INI SIFATNYA UNIVERSAL 



PANCASILA  BERCIRI MAJEMUK TUNGGAL, ARTINYA 

TERDIRI DARI LIMA NILAI TETAPI MERUPAKAN SATU 

KESATUAN. 

 SUSUNAN PANCASILA BERSIFAT HIERARKIS-PIRAMIDAL, 
ARTINYA SILA YANG MENDAHULUI MENJADI DASAR DAN 
MELIPUTI SILA SESUDAHNYA. 

 

 SILA SESUDAHNYA DILIPUTI ATAU DIJIWAI SILA DIATASNYA. 

 

 SILA PERTAMA MENDASARI SILA II, III, IV DAN V 

 

 SILA KEDUA DIDASARI SILA I DAN MENDASARI SILA III, IV 
DAN V, DST. 

 

 SILA KELIMA DIDASARI DAN DIJIWAI SILA I, II, III, IV DAN V. 



PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA KE DALAM NORMA 

HUKUM TAMPAK DALAM PERATURAN PERUNDANGAN YG ADA 

DI INDONESIA 

CONTOH: SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 

DIJABARKAN KE DALAM PASAL 28, 28 A – 28 J  UUD 1945 

TENTANG HAM 

DIJABARKAN KE DALAM UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.  

 

PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA KE DALAM NORMA 

KESUSILAAN/MORAL 

CONTOH: SILA KERAKYATAN DIJABARKAN KE DALAM NORMA 

MORAL SOSIAL  MENGHARGAI PERBEDAAN PENDAPAT, 

MELAKSANAKAN KEPUTUSAN BERSAMA. 



Fungsi Pancasila Dalam Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara di Indonesia 

Pancasila sebagai Dasar Negara 

Pancasila sebagai Ideologi  

Bangsa Indonesia 

Pancasila sebagai Pandangan  

Hidup Bangsa 

Pancasila sebagai  

Kepribadian Bangsa 

Video Presentasi/Pancasila sebagai Manual Bangsa.mp4


TANTANGAN KEHIDUPAN 

KEBANGSAAN INDONEISA 

 Tantangan Eksternal, berupa arus gelombang 

Globalisasi dan pertaruang antar ideologi 

melalui media massa; 

 Tantangan Internal yang bersumber dari 

keragaman kebudayaan, suku, agama dan ras 

 Melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai 

Pancasila akibat dari ketidakmampuan 

mengelola 2 tantangan, 



 . Bahaya manusia 

Indonesia menjadi 

manusia 

individualis dan 

prgamatis  

 Globalisasi dengan 

modernisasi di segala 

bidang berimplikasi 

pada melemahnya 

kehidupan 

kebangsaan kita 

 Menipisnya 

nasionalisme, lunturnya 

semangat gotong-

royong,  menguatnya 

ikatan2 primordial, 

merajalelanya tindakan2 

kekerasan  dll 

Tantang Eksternal 



Tantantang Internal 

PLURALITAS 

SARA (SUKU, 

AGAMA DAN 

RAS) 

FAKTOR 

PEMERSATU 

FAKTOR 

PEMECAH 

BHINEKA TUNGGAL IKA 

BHINEKA 

(ME)RUSAK  



 Potensi Sikap Intoleransi Sosial Menguat 

(Jawa Pos, 30 November 2010) 

 Suka/Setuju Tidak Suka/Tidak 

setuju 

Tetangga beda suku 59,42 % 39, 75 % 

Tetangga Beda agama 54,5% 44, 08% 

Rumah ibadah agama 

lain di lingkungan 

45% 49,50% 



POTENSI MERUSAK KEHIDUPAN 

BERKEBANGSAAN 

 Primordialisme (membanggakan rasa 

kesukuan secara berlebihan); 

 Radikalisme, baik liberal (pemikiran dan 

sikap hidup bebas dan individual) maupun 

sektarian (beragama yang tidak toleran); 

 Ketidakadilan Sosial di segala bidang 

kehidupan, utamanya ekonomi dan 

hukum; 

 



MENGAPA PERLU PANCASILA 

1. Alasan Historis 

Nasionalisme & rasa kebangsaan yang kuat yang 
berakar pada sejarah Bukan kekuasaan /hegemoni 

ideologi 

Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa  sendiri = 
kausa materialis, sehingga  Bgs Indonesia  tidak 

dapat dipisahkan dgn nilai-nilai Pancasila 

2. Alasan Sosio-Kultural 

Ciri khas pandangan hidup  , falsafah bangsa yang 
berbeda dgn lainnya. 

Falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai 
kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. 



Lanjutan….. 

2. Alasan Filosofis 

Konsistensi untuk 
 tindakan realisasi atas nilai- 

nilai sila Pancasila 

Cerminan realisasi  filosofis 
 asli bangsa Indonesia  

Pancasila sbg Dasar Filsafat negara 
& pandangan filosofis bangsa 



4 PILAR BANGSA INDONESIA 
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REVITALISASI NILAI PANCASILA 

 Pentingnya merevitalisasi 5 prinsip dasar dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara: 

1. NILAI KETUHANAN: bangsa yang religius 

2. NILAI KEMANUSIAAN:mengakui harkat dan martabat 

manusia secara berkeadilan dan beradab 

3. NILAI PERSATUAN:perbedaan yang menyatukan 

4. NILAI KERAKYATAN : demokrasi kerakyatan dengan 

hikmat dan kebijaksanaan 

5. NILAI KEADILAN SOSIAL:pemenuhan rasa keadilan 

bagi rakyat Indonesia dalam berbagai bidang 

kehidupan; 



ARTI PENTING SILA-SILA 

Sila 5 sbg TUJUAN NEGARA 

Sila 4 sbg SISTEM NEGARA 

Sila 3 sbg DASAR NEGARA 

Sila 2 sbg MORAL NEGARA 

Sila 1 sbg MORAL NEGARA 

Sila 2 
Sila 1 

Sila 5 Sila 3 
Sila 4 

FUNDAMEN 
MORAL 
NEGARA 
(FMN) 

FUNDAMEN 
POLITIK 
NEGARA 
(FPN) 

Fundamen Moral Negara (FMN) menjiwai 
Fundamen Politik Negara (FPN) 



Implementasi Pancasila 

 Pancasila harus menjadi petunjuk 

hidup warga negara menuju daya 

saing bangsa; 

 Pancasila memberi „koridor‟ kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan; baik 

dalam konteks internal maupun 

eksternal 



1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

 Perkataan “Ketuhanan” berasal dari kata Tuhan. Yang Maha 
Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Esa dalam 
dzat-Nya, sifat-Nya maupun dalam perbuatan-Nya. 

 Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna adanya 
keyakinan terhdap Tuhan Yang Maha Tunggal yang 
menciptakan alam semesta beserta isinya. 

 Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sebagai 
konsekuensinya, maka negara menjamin kepada warga 
negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah 
sesuai dengan agama dan kepercayaanya, seperti tertuang 
dalam Pasal 29 UUD 1945; 1). Negara berdasarkan atas 
Ketuhanan Yang Maha esa, dan 2). Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing untuk beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu. 



1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

 Indonesia bukanlah negara agama, dan juga bukan 
negara sekuler, tetapi negara Pancasila atau negara 
yang didirikan atas landasan Pancasila. Dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea ketiga disebutkan: “Atas 
dasar rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. 

 Tiga model kerukunan hidup menurut Alamsyah Ratu 
Perwiranegara (mantan menteri agama RI), meliputi: 
Kerukunan hidup antar umat seagama; Kerukunan 
hidup antar umat beragama; Kerukunan hidup antar 
umat beragama dan Pemerintah. 

 Sila I ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan 
bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta 
membimbing perwujudan sila II sampai dengan sila V.  



1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

1. Setiap warga negara wajib berketuhanan 
YME; 

2. Saling menghormati dan bekerjasama 
antar umat beragama; 

3. Saling menghormati dan kebebasan 
menjalan ibadah sesuai dengan agama 
dan kepercayaannya; 

4. Tidak memaksakan suatu agama dan 
kepercayaan kepada orang lain; 

PROBLEM BESAR:  

 mengapa tidak disebutkan sebagai negara 
agama tetapi negara beragama 

 



2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab 

 Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung 
pengertian adanya kesadaran sikap dan 
perbuatan manusia yang didasarkan kepada 
potensi budi ruhani manusia dalam hubungannya 
dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, 
baik pada diri pribadi, sesama manusia maupun 
pada alam sekitarnya/lingkungan. 

 Manusia harus saling menghormati, tidak 
memandang rendah atau merendahkan satu sama 
lain, apalagi memperbudak terhadap sesamanya, 
karena di hadapan Tuhan status manusia sama, 
sedang yang membedakan hanyalah ketakwaan 
terhadap-Nya. 



2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab 

 Perkataan “kemanusiaan” berasal dari kata manusia, 
yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 
memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. 

 Kata “adil” mengandung makna bawa suatu keputusan 
dan tindakan didasarkan atas ukuran/norma-norma 
yang objektif, dan tidak subjektif, sehingga tidak 
sewenang-wenang. 

 Kata “beradab” berasal dari kata adab, artinya budaya. 
Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap 
hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi 
oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan 
kesusilaan/moral. 



2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab 

1. Pengakuan atas harkat dan martabat 
kemanusiaan; yakni kedudukan dan 
derajat yang sama; 

2. Saling mencintai sesama manusia (rasa 
memiliki dan berkorban untuk 
kemanusiaan); 

3. Mengembangkan sikap tenggang rasa; 

PROBLEM BESARNYA: 

 dalam peradaban kemanusiaan mengapa 
justru melahirkan situasi yang biadab 
dengan kekerasan dimana-mana? 

 



3. Sila Persatuan Indonesia 

 Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah-

pecah; persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-

macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. 

 Indonesia mengandung adanya dua makna, yaitu makna geografis, 

yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95-141 derajat 

bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang 

selatan, serta makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang 

hidup dalam wilayah tersebut.  

 Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami 

wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini 

bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan 

yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. 



3. Sila Persatuan Indonesia 

1. Menempatkan kepentingan negara di atas 
kepentingan sendiri/golongan; 

2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan 
negara; 

3. Cinta tanah air dan bangsa (nasionalisme); 

4. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air 
Indonesia 

5. Mengedepankan ke-Bhinekaan Tunggal Ika- 

 PROBLEM BESARNYA: mengapa dalam konteks 
pluralitas, kehidupan kebangsaan kita gagal 
membuat nyaman bangsa Indonesia lainnya? 



4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

 Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata 
cara atau prosedur dengan mengusahakan turut 
sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam 
kehidupan bernegara melalui badan atau 
lembaga-lembaga perwakilan yang ada. 

 Jadi yang dimaksud sila IV ini ialah kekuasaan 
yang dijalankan dengan mengatasnamakan itu 
ditempuh melalui sistem perwakilan, dan 
keputusan-keputusan yang diambil 
diselenggarakan melalui jalan musyawarah yang 
dipimpin oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, maupun kepada rakyat yang 
diwakilinya/rakyat banyak. 

 



4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan 

 Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang dalam 
hubungannya dengan sila ini menunjukkan makna bahwa 
kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan 
bermakna pula “kedaulatan rakyat”, artinya rakyat yang 
memerintah atau pemerintahan dengan mengikutsertkan 
rakyat. 

 Hikmat kebijaksanaan mengandung arti adanya penggunaan 
pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu 
mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, 
kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan 
bertanggungjawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai hati 
nurani. 

 Permusyawaratan adalah suatu tata cara untuk merumuskan 
dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak 
rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan 
kebulatan pendapat atau mufakat. 



4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

1. INTINYA: pengarusutamaan rakyat dalam 
kekuasaan; 

2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil 
keputusan untuk kepentingan bersama 
(demokrasi dengan musyawarah); 

3. Mengedepankan keputusan bersama sebagai 
sebuah konsensus; 

PROBLEM BESARNYA: dalam demokrasi kita lebih 
mengutamakan kepentingan mayoritas dengan 
memarginalisasikan minoritas..politik tanpa civic 
education 

 

 



5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat 
sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku 
dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik 
materil maupun spiritual. 

 Seluruh trakyat Indonesia berarti setiap orang yang 
menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di 
wilayah kekuasaan negara RI maupun warga negara 
Indonesia yang berada di luar negeri. 

 Sila ini merupakan tujuan dari empat sila yang 
mendahului, sebagai tujuan bangsa Indonesia dalam 
bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 



5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

1. Pengarusutamaan pada prinsip keadilan yang 
tidak berpihak; 

2. Mengedepankan suasana kekeluargaan dan 
kegotongroyongan; 

3. Menjaga keseimbangan natar hak dan kewajiban; 

4. Menghormati hak-hak orang lain; 

Problemnya:  

 bagaimana dengan sistem politik dan sistem 
ekonomi di Indonesia..sudahkan berkeadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? 



Tindakan 

sebagai 

Karakter 

Budaya 

Kewargaan



Sila Pertama 
1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban. 

2. Saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan 

menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. 

3. Menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran 

dalam kehidupan intra dan antar-agama dengan tidak menempuh 

cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada 

orang lain.  

4. Mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama 

dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan 

hidup. 

5. Mengedepankan moral agama sebagai landasan etika publik dengan 

menjaga integritas dalam keutuhan kebersihan pikiran, perkataan dan 

perbuatan 



Sila Kedua 
1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak,  dan persamaan 

kewajiban antara sesama manusia. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak 

dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai 

bagian dari kolektivitas. 

3. Mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti 

kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya 

serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

4. Berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi 

martabat kemanusiaan. 

5. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh 

umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-

menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 



Sila Ketiga 

1. Menunjukkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air 

dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. 

2. Mengutumakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan  

keselamatan bangsa-negara di atas kepentingan 

pribadi atau golongan. 

3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan 

negara. 

4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan 

memuliakan potensi dan hasil karyanya. 

5. Memajukan semangat gotong-royong dan pergaulan 

lintas-budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa 

yang ber-Bhineka Tunggal Ika. 



Sila Keempat 

1. Menghormati aspirasi dan kepentingan rakyat dalam 

politik dengan terus menyempurnakan sistem dan praktik 

demokrasi.  

2. Menghormati perbedaan pandangan dengan tidak 

memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan 

yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing 

oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani 

yang luhur. 

4. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima 

dan melaksanakan hasil musyawarah. 

5. Mengemban peran publik secara bertanggung jawab. 



Sila Kelima 
1. Mengembangkan usaha bersama dengan semangat 

tolong-menolong. 

2. Suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap 

pemerasan terhadap orang lain. 

3. Bersama-sama memperjuangkan kemandirian 

perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang 

berkeadilan. 

4. Tidak melakukan kegiatan perekonomian yang 

memboroskan sumberdaya dan merugikan kesejahteraan 

umum. 

5. Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang 

lain. 



 Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari secara murni dan konsekuen melalui 2 jalur: 

1. Pancasila Objektif; bagaimana pelaksanaan hidup 

bernegara sudah mencerminkan pengalaman sila-sila 

pancasila, baik dalam pembuatan perundang-undangan 

maupun kebijakan negara lainnya; 

2. Pancasila Subjektif: bagaimana warga bangsa 

menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai norma 

kehidupan berbangsa dan bernegara; seperti sikap 

toleran, mengedepankan rasa kemanusiaan, 

musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, dsb 

 

MASYARAKAT INDONESIA YANG PANCASILAIS 



Nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik 

 Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak 

hanya merupakan sumber derivasi peraturan 

perundang-undangan, melainkan juga 

merupakan sumber moralitas terutama dalam 

hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, 

hukum, serta berbagai kebijakan dalam 

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. 

 Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam 

negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, 

disahkan dan dijalankan secara demokratis, dan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral 

atau tidak bertentangan dengannya. 
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