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pembinaan karakter bangsa ini merupakan bagian penerapan dari beberapa unsur-unsur yang
: ,.lit pada Pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia. Unsur-unsur dari ideologi itu adalah nilai,
-' . ::1. dan norma. Dimana nilai merupakan bagian bentuk dari etika dan estetika, sedangkan moral
-'::-ipakan suatu perilaku yang terbentuk daiam benak diri seseorang yang akan terus dikembang, --.r.\ a berdasarkan bentuk pengaruh beberapa faktor kehidupan, kemudian juga nilai dan moral ini
--:.i ciibatasi oleh norrna yang terbagi menjadi beberapa yaitu norma agattra, norma kesopanan,
-r-rl kesusilaan, dan nornla irukum. Pelaksanaan metode penulisan karakter bangsa ini masih
-'-'.:gunakan metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang ter,
- ,jen-qan hal ini, rumusan pennasalahan vanB diangkat dalam penuiisan ini pun difokuskan pada
- .. :Lirnr-rsan yaitu pada peranan aspek niiai Fancasila di era reformasi saat ini"

irtl

Kunci : Karakter Bangsa,Ideologi Pancasila.
Abstrsct

' ) n.ttion's characler bttiiding is part oJ'the impiementatian of some elements related to the
I ol Pancasilo. as the nation of Indonesia. Elentent - the element oJ'ideology that is the
. ,, ittorals, and norms. L"ihere thevalueforw part of the ethics ancl aesthetics, while morality is
'. -,'ior that is.formed in the mind o.f a persofi whct y;ill conlirute the development based on the
,t tlte infltrence oJ' some .iactot s o.f l4/e, then also vctlues and morals can be lirnited by the
:, ',,.ltlch are divided into several, namely religiaus narms, norms of decency, obscenif;, and
,, ,re ntethods

of

using the literatttre includes several books

relatedwith this, theformulation

' ': .-i-ir/cs raised in this paper was .fbcttsed on one aspect of the.fonnulcttion that is the role of
- -,'r, rii1

yalttes in the cut"rent reform era.

\,.-,1\ t)rds :

r.

){stional Churucter, ideology Pancusilu.

Pcndahuluan

lehrdupan

itu

terus berkembang pesat

' --. :,.'.rii kemajuan jaman, namlln dalam ke' : :::,nva hidup itu terkadang lupa akan kebe-

', -::r-. :erjuangan masa lalunya.
-

-

Salah satu con-

= :dalah bangsa Indonesia. kita tahu bah-

- .:: rnesia merupakan bangsa yang majemuk
- -- :;::neka ragam suku bangsanya, tapi kese' -: ',: inr teiah pudar dimakan jaman. Semua

bahkan hampir setiap media mempertanyakan
keberadaan Pancasila pada saat era Reformasi
ini. Kejayaan tanah air terncinta ini, merupakan
hasil sebuah perjuangan kerja keras pejuang pejuang kita terdahulu. Makna dari suatu pejuang tersebut juga telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi belaka, namun Pancasila merupakan suatu pedoman falsa-
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fah hidup bangsa Indonesia. Tanpa ada rasa per- casila sebagai pedoman hidr-rp bangsa Indonesia
di era Retbrmasi sekarang ini?
satuan dan kesatuan dari setiap pejuang-ptjuang
kita terdahLrln. rnaka tidak akan ada kejayaan
yang krta r-likruati sekarang atau yang akan da- C. Pembahasan
Peranan dari Aspek Nilai Pancasila sebatang. Jacli. rnakna Pancasila itu sangatlah pengai Pedoman l{idup Bangsa Indonesia di
ting untuk diamalkan dan bahkan untuk dijunEra Retbrmasi
jung tinggi sampai akhir hayat hidup kita sebaPancasila sebagai dasar dan ideologi ltegagai warga neqara Indonesia.
kesepakatan politik para fbunding
ra
merupakan
tenSebelum mengkaii lebih mencialatn
tang nilai-ni1ai yang terkandung dalam Panca- lorhers ketika negara Indonesia didirikan. Nasila, maka hendakn,va penulis akatt tlrc'nerans- mun dalam pi.:rjalanar-r panjang kehidupan berkan sekilas tentang nilar dalarn tilsatat lir,rkum. bangsa dart bcntegat'a. Patrcasila sering menganiiai dalam filsatr-at huktnn ada berbagai ntauanr larli berbagai deriiasi dalam aktualisasi nilai-niyaitu: nilai sebagai sutrber. jalinan niiai. pe- lainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut
ngertian nilai, lreselasi.ln datl kelegatigatl. pertl- hisa berupa penantbahan. pengurangan, dan pcnr,impangan dari makna l'irng seharusnya. Wabahan nilai. nilai dari Pancasila. pelu'uiudan nilai, nilai dari hukum pidana. lriiai dari hultLtnl lar-rpirn seiring dengan itu sering pula terjadi
Lrpa)'a pelurusan kcrnbalr"
perdata. dan nilai dari huklrtrt taia ilegara. NlePane,asila sering di-eolongkan ke dalam
nurut T'hclmas Hobbes ( 1588- 1679) nlenyatakan
tengoh di antara dua ideologi bc-sar duitiaologi
pihakn-""a
pada
bahwa nilai adalah seriap ot'ans"
sendiri. menamakan segala sesltatu vall!l menvc- rria i,arrg paling be4renuarlrh. sehingga sering
disiiirtiian bukan ini dan bukan itu. Patrcasila
nangkan dan menggen"rbirakatr bagi dirirrvl sebagai Srang bail<; semcttlara lang br,rmk adalah hLrkan bcrpahanr kotnLlnistne dait btrkatt herpayang tidak nrcr.rycnan!rkaii irligitiy'a. st-"iaLiit sc- !rarr iilrpitalisme:. I'ancasila tidak bcrpnltarn irtditiap orang merniliki dasar yang berbeda, merekit vidualisrne dan tidak berpaham kolcktivjsnre.
iuga saling berbeda daiam menetapkan perbe- Bahkan bul<an irerpaham teokrasi dan bukatr
heririihanr sekLtler'. Fosisi Pancasiia inilali yang
daan umum antara yang baik dan 1'ang bltntk.'
Berdasarkan nilai-nilai dasar dalam hukutl vang mcrepotkan aktualisasi nilai-niiainya ke dalam
kehidLrpan praksis berbangsa dan bernegara. Didikemukakan oleh Magriis - Suseno dcngari mengutip para ahli Jerman antara lain Rcinhold namrka aktr-ralisasi nilai Pancasila bagaikan penZippelius. menyatakan bahwa terdapat tiga rrilai clelunr (banduljami vnng selalr-r bergerak ke kar:arr iian l<c l<iri secara seirnbang tanpa pernah
dasar yang harus direalisir di dalam lrukttttt vaitepat di tcngah.
'
bei'hcr,ti
tr.r: nilai kesatnaan. kebebasatr. clan solidrrttas
['ac]a saat b,;:rdirtrt-i,'a negara RepLrblik InKeniudian setclah tncngctiihtti bt:rb;igat
jenis
kita sepakat mendasarkan diri pada
dalam
donesia,
nilai
di
macam nilai, makna, dan
hukum, maka penulis akan mengkaji masalah ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengnilai dalam Pancasila yang dikaitkan dengan atur dan menjalankan kehidupan negara" Namun
rnakalah yang berjudulkan 'oPembinaan Ka- sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit
rakter Bangsa Terhadap Nitai-Nitai ldeologi Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan
Pancasila,'.
sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini
menggerakan pendeium bergeser ke kaberarti
B. Permasalahan
Peneliti mengkaji hal ini dari satu penna- nan. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya
salahan saja yaitu sebagai berikut:
Bagaimana peranan dari aspek nilai Pan- Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya
Dekrit Presiden ini berartilah haluan politk negara dirr-rtrah. Pcndelum vang posisinya di samI
Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, Cetakan Pertama
pirrg kanan digeser dan digerakan ke kiri. Kebi2007, Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kejakan
ini sangat menguntunglcan dan dimanfaathidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan), Penetbit:
li.an oleh kekuatan politik di lndonesia yang berUniversitas Sriwijaya, Palembang, Hlm.83.
2

tbid., Htm.92.
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kiri (baca: PKI).
Hal ini tampak pada kebijaksanaan peme-rr-.r3h yang anti terhadap Barat (kapitalisme)
-::r pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakafia:.;rns dan Jakarta- Pyong Yang. Puncaknya
--.,iah peristiwa pemberontakan Gerakan 30
>-:tember 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu
-::ban-enya pemerintahan Orde Lama (Ir. Soe.

:ltr ) dan berkuasanya pemerintahan

-.,

kan dalam agama dan tradisi tentang

2.

Orde Ba-

Jenderal Suharlo). Pemerintah Orde Baru be-

-,..,.ha mengoreksi segala pen.vimpangan yang
- ,f,-ukan oleh regim sebeiumnya dalam penga-....:n Pancasila dan UUD 19115. Pemerintah
:: Baru rnerubah haluan politik yang tadinya
';:-,Sarah ke posisi Kiri dan anti Barat mena- .::'\ e ke posisi Kanan. Namun regim Orde Ba-..:,.r1 akhirnya dianggap penyimpang dari garis
.:ik Pancasila dan UUD 1945, Ia dianggap
-:: jerung ke praktik Liberalisme-kapitalistik
-: ,:rl menggelola negara.
Pada tahun 1998 muncullah gerakan re-::asi
-vang dahsyat dan berhasil mengakhiri
: - ,:hun kekuasaan Orde Baru. Setelah tum- : ._J\ 3 regim Orde Baru teiah muncul 4 regim
r; :r:rintohan Reformasi sampai saat ini. Peme' -. ",han-pemerintahan regim Refomrasi ini se" :' :rrr1\'o mampu memberikan koreksi terhadap
, -,1mp&rlgan dalam mengamalkan Pancasila
--: L-UD 1945 dalam praktik bermasyarakat
-:- remegara yang dilakukan oleh Orde Baru.
\lenurut Moerdiono 1199511996) menun.,:.:,.rr adanya 3 tataran niiai daiam ideologi
r ,' -lsila. Tiga tataran nilai itu adalah:
- Pefiama, nilai dasar, yaitu suatu nilai
vang bersifat amat abstrak dan tetap,
r ang terlepas dari pengaruh perubahan
u'aktu. Nilai dasar merupakan prinsip,
r ang bersifat amat abstrak, bersifat amat
umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat. dengan kandungan kebenaran yang
bagaikan aksioma.Dari segi kandungan
r.irlainya, maka nilai dasar berkenaan den_gan eksistensi sesuatu, yang mencakup
cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri
khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara.Nilai dasar
Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakvat, maupun dari cita-cita yang ditanam-

3.

suatu masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan kebersamaan, persatuan dan
kesatuan seluruh warga masyarakat.
Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai
instrumental rnt dapat dan bahkan harus
disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang drjabarkannya.
Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk
baru untuk mewujudkan semangat yang
sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental
merupakan kebij aksanaan, strategi, organisasi, sistem, rertcarra, program, bahkan
juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. LembagarLegara
yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan
DPR.
Ketiga, nilai praksis,yait:u nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari,
berupa caru bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai
Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan
ekonomi, oleh pimpinan kemasyaraka-

tan, bahkan oleh wargalegara

secara

perseorangan. Dari segi kandungan nilai-

nya, nllai praksis merupakan gelanggang
pertarungan antara idealisme dan realitas.3

Dengan demikian untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila
3

Moerdino. 1995i 1996. "Panc'asila sebagai ldeologi Ter-

buka Menghadopi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas", dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII. Hlm.810.
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ke dalam praktik hidup berbangsa dan bemegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrakumum-universal itu ditransformasikan menjadi
rumLlsan Pancasila yang umum kolektil, dan
bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual.a Artinya. Pancasila menjadi sifat-sifat dari
subiek kelompok dan individual, sehingga menjiwai sernua tingkah laku dalam lingkungan
praksisnva dalam bidang kenegaraan, politik,
dan pribadi.
Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenesaraan bukaniah masalah
yang sederhana. Menurut Soedjati Djiwandoncr
menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasiia dalam berbagai seginya.' Kiranva tidak tepal
membuat "sakral" dan taboo berbagar konsep
dan pengefiian, seakan-akan sudah jelas betui
dan pasti benar, tuntas dan sempurna. sehingga
tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperlr itu
membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun
mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar
memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi"
Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila
secara konsisten dalam tataran praksis perlu
terus menerus diadakan perubahan, baik dalam
arli konseptual maupun operasional. Banyak hai
harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi
rnungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan
dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi
mungkin perlu ditinggalkan.
Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu
rnen gal arr, i pembaharuan. Hakikat pembaharuan
adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem
yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan
mengandaikan adanya dinamika internal dalam
diri Pancasila. Berdasarkan teori Aristoteles,
bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada
(realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian

' Su*urrro, P.J., 1993, Pancasilo Buclalta Bang.sa Indonesla. Penerbit: Kanisius, Yogyakar-ta, Him. 108.
s
Soedjati Djiwandono, J., 1995, Setengah Abad lVegara
Pancasila (Tinjouan Krilis ke Arah Pembaharuan, Jakarta: CSIS. Hlm.2-3.
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ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini
Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri
yang berubah dari dalam. IIal ini harnper sama
dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan
kemungkinan mumi logis atau kemungkinan
objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan
atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead. setiap satuan aktual sebagai realitas meru*
pakan sumber daya untuk proses kemenjadian
yang seianjutnva. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasrla, rnaka pada dasarnya setiap
kerentuan hukum dan perundang-undangan pada
segaia tingkatan. sebasai aktualisasi nilai Pancasiia (transformasl kategon tematis rnenjadi kategori imperatif). harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkartan dengan nilai dasar Pancasila.
lVlenurr"rt Prot. A.W. Wid,jaia, menyatakan
bahrva sasaran pemasvarakatan ideologi Pancasiia seluruh masyarakat lndonesia yang tentu saja oencapaiannya memerlukan usaha yang terusmener-Lls dan berkesinambungan sefia lerarah,
hai itu demi kokohnya persatuan dan kesatuan
bangsa sebagai dasar stabiiitas politik yang merupakan syarat rnutlak pembangunan maka perlu
diberikan perhatian besar untuk mensukseskan
permasyarakatan Fancasila dan memPancasilakan masyarakat dalam berulah negara dan ber-uiah masyarakat.6
Oleh karena itu, dapat kita lihat peranan
aspek nilai Pancasila ini dari sila demi sila yang
terkandung sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Makna sila
ini adalah:
a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-rnasing menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
b. Hormat dan menghormati serla bekerjasama antara pemeluk agarna dan
penganllt-penganut kepercayaan
yang berbeda-beda sehingga terbina
kerukunan hidup.
c. Saling menghormati kebebasan men6

Prof. Drs. A.W. Widjaja. i985. Masyarakat dan Pemosyaraktrtan ldeologi Pancasila, Penerbit: CV Armico,
Bandung, Hlm.65.
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\ nite-

2.

jalankan ibadah sesuai dengan agama
dan keperc ay aan masing-masing.
d. Tidak memaksakan suatu agama atau
kepercayaannya kepada orang lain.
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,
Makna sila ini adalah:
a. Mengakui persamaan derajal, persamaan hak dan persamaan kewajiban
antara sesama manusia.

nlerui:dian

b. Saling mencintai sesama manusia.
c. Mengembangkan sikap tenggang ra-

,:,ra1is.t1ap
l nada

d.

Tidak semena-mena terhadap orang
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f.

an.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g.

Berani membela kebenaran dan keadilan.
h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia
Internasional dan dengan itu harus
mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.
Persatuan Indonesia, Makna sila ini adalah:
a. Menjaga Persatuan dan Kesafuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

l:.lnan
r

\ang

i:

sila

f .rhan

r

aga-

--ltfq-

israan

::

be-

rr

dan

:\-aan
::brna
:-len)autar.,:r',ico,

b.

Rela berkorban demi bangsa dan negara.
c. Cinta akan Tanah Air.
d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika.
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam PermusyawaratanlPerwakilan, Makna sila ini adalah:
a. Mengutamakan kepentingan fiegara
dan masyarakat.
b. Tidak memaksakan kehendak kepada
orang lain.
c. Mengutamakan budaya rembug atau
musyawarah dalam mengambil kepufusan bersama.
d. Berrembug atau bermusyawarah

Yanuar Syam Putra

sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat
kekeluargaan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, Makna sila ini adalah:
a. Bersikap adil terhadap sesama.
b. Menghormati hak-hak orang lain.
c. Menolong sesama.
d. Menghargai orang lain.
e. Melakukan pekerjaan yang berguna
bagi kepentingan umum dan bersama.'
Adapun makna dari lambang Garuda Pancasila, sebagai berikut:
1. Perisai di tengah melambangkan pefiahanan bangsa Indonesia;
2. Simbol-simbol di dalam perisai masingmasing melambangkan sila-sila dalam
Pancasila, yaitu:
a. Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
c. Pohon beringin melambangkan sila
Persatuan Indonesia.
d. Kepala banteng melambangkan sila
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
e. Padi dan Kapas melambangkan sila
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
3. Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah
berarti berani dan putih berarti suci;
4. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa;
5. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17
Agustus 19 45), antara lain:
a. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17.
b. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8.
c. Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19.
d. Jumlah bulu di leher berjumlah45.
7

http://pormadi.wordpress.corn/2007l1 0/0 I /nilai-nilai-pancasila-dan-uud- 1 945/ Diakses Tanggal 26 April 201 l.
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6.

Pita yg dicengkeram oleh burung garuda
bertuliskan semboyan negara Indonesia,
yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti
"berbeda beda, tetapi tetap satujua".8
Jadi, jika kita ingin menghindari multi tafsir, kita harus melihat keseluruhan secara komprehensif, dari semua simbol yang ada di burung Garuda Pancasila yang ditafsir, janganktta
melupakan nilai di bawah Garuda yang merupakan seuntai pita bertuliskan "Bhinneka Tunggal
Ika" Itu adalah keseluruhan Roh dari bangsa lndonesia.e Apapun penafsiran harus selalu kembali kepada rohnya yartu, berbeda tetapi tetap
satu.

Jika kita lihat perkembangan dalam peranannya masing-masing dalam nilai-nilai Pancasila ternyata masih banyak juga hal yang positif
yang terlaksana. Hal ini terbuktinya masih ada
di beberapa fakultas bahkan universitas yang
menanamkan jiwa-jiwa solidaritas dan tolerasi
antar sesama, seperti halnya dapat terlihat dari
Universitas Katolik Musi Charitas Palembang
yang tidak memandang perbedaan itu sebagai
halangan untuk dapat saling menghargai dan
menghormati, mahasiswa di kampus tersebut
memberikan suatu bukti bahwa masih ada kedamaian terhadap pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila ini. Oleh
karena itulah kita sebagai masyarakat harus dapat menerapkan makna Pancasila.

D. Penutup
Setelah memaparkan permasalahan tadi di
bab pembahasan, maka penulis dapat simpulkan, sebagai berikut:
Bahwa dalam aspek nilai Pancasila pasti
mempunyai nilai dalam peranannya masing-masing, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Makna sila
ini adalah:
a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-ma-

sing menurut dasar

kemanusiaan

yang adil dan beradab.

b.

Hormat dan menghormati serta be-

' Ibid.
e
http:,fbendemataram.blogsome.com/2006/06/1
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kerjasama antara pemeluk agama dan
kepercayaan
yang berbeda-beda sehingga terbina
kerukunan hidup.
c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan keperc ayaan masing-masing.
d. Tidak memaksakan suatu agama atau
kepercayaannya kepada orang lain.
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,
Makna sila ini adalah:
a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban
antara sesama manusia.
b. Saling mencintai sesama manusia.
c. Mengembangkan sikap tenggang ra-

penganut-penganut

2.

sa.

d.

Tidak semena-mena terhadap orang
lain.

e. Menjunjung tinggi nilai

kemanusia-

an.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
o
b.

Berani membela kebenaran dan keadilan.
h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia
Internasional dan dengan itu harus
mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.
a
J. Persatuan Indonesia, Makna sila ini adalah:

a. Menjaga Persatuan dan Kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.

Rela berkorban demi bangsa dan negara.
c. Cinta akan Tanah Air.
d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhinneka Tunggal lka.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebij aksanaan D alam P ermusyawaratan/Perwakllan, Makna sila ini adalah..
a. Mengutamakan kepentingan negara
dan masyarakat.
b. Tidak memaksakan kehendak kepada

Pembinaan Karakter Bangsa Terhadap Nilui-Nilai ...

Yanuar Syam Putra

orang lain.
Mengutamakan budaya rembug atau
musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
d. Berrembug ata:u bermusyawarah
sampai mencapai konsensus atau
kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, Makna sila ini adalah:
a. Bersikap adil terhadap sesama.
b. Menghormati hak-hak orang lain.
c. Menolong sesama.
d. Menghargai orang lain.
e. Melakukan pekerjaan yang berguna
bagi kepentingan umum dan bersama.
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