
Nilai-nilai Pancasila Dasar
dan Ideologi Negara

Langkah untuk mempertahankan P.

Sadar akan pentingnya P.

Mendalami makna P.

Menerapkan P.

Mengajak sesama untuk
menerapkan P.

Pentingnya utk
mempertahankan P.

Selalu ada ancaman terhadap Pancasila

Warisan generasi pendahulu

I. paling cocok bagi bangsa Indonesia

P. I.paling unggul di Indonesia

Dari nilai yang telah lama dihayati

Diterapkan dlm seluruh aspek kehidupan

Kepentingan individu = komunal

Liberalisme

Kebebasan dalam seluruh aspek kehidupan

(+) Masy. berpartisipasi, inisiatif,
kreatif, proaktif

(-) Banyak monopoli, yang kaya
semakin kaya yang miskin semakin
miskin

Komunisme

Latar Belakang
Borjuis menindas proletar

Revolusi Industri

Ciri-ciri

Menghalalkan segala cara untuk
mencapai tujuan

Bercorak internasional

Masyarakat tanpa kelas Ateis

Fokus pada politik

(+) Pem. mudah mengatur
keburukan ekonomi; tidak ada
kesenjangan ekonomi

(-) Inisiatif mati; tidak ada kebebasan

Fasisme

Chauvinisme

Pemerintahan otoriter dan totaliter

(+) Tersentralisasi, Rakyat bersatu
dalam tujuan dan paham yang sama

(-) Rayat takut, Melanggar HAM,
tidak ada KMP dan kebebasan
individu

Sosialisme

Latar Belakang
Revolusi Industri

Dampak burulk bagi buruh

Kepemilikan bersama alat produksi

Tanah

Tenaga Kerja

Modal

(+)Lingkungan sosial yang stabil; lebih adil

(-) Masy. malas, tidak produktif;
merugikan ekonomi

Menerapkan Pancasila

Sila 1

Takwa, taat beribadah

Saling menghormati antarumat
beragama; tidak memaksakan agama

Mengimani adanya Tuhan YME

Sila 2

Tidak membeda-bedakan

Sikap tenggang rasa; saling mengasihi

Memperlakukan sesama sebagai
manusia yg mempunyai martabat luhur

Sila 3

Cinta tanah air; bangga sebagai WNI

Persatuan di atas kepentingan pribadi & golongan

Mengakui dan menghormati keragaman

Sila 4

Musyawarah dalam mengambil keputusan

Kepentingan bersama di atas
pribadi/golongan

Mengakui dan menghormati kedaulatan rakyat

Menghormati keputusan dan
melaksanakannya

Sila 5

Semangkat gootong royong; bekerja keras

Bersikap adil; menghargai sesama

Memberikan pertolongan terhadap sesama

Pengertian

Gagasan/buah pikiran tentang
nilai-nilai kebaikan yang dijadikan
pedoman dalam kehidupan

Jenis
FormalIdeologi Negara

Tidak resmi

Pancasila -> Nilai Budaya

Gotong Royong

Musyawarah

Bhinneka Tunggal Ika

Kepercayaan kepada Tuhan YME

P. sebagai ideologi & dasar negara

Ideologi negara
derajat tertinggi sebagai nilai

Asas -> dipelihara -> dipertahankan

Dasar negara
Sumber dari segala hukum

Sumber hukum yang tertinggi

Pentingnya I.

Arah bagaimana negara dibangun

Pondasi berdirinya negara

Alat pemersatu bangsa
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