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Dewasa ini ada penolakan terhadap mata kuliah Pendidikan 
Pancasila (sejak 1998) dianggap berkaitan dengan ORBA, 
proses indoktrinasi? Bagi generasi muda menimbulkan reaksi 
penolakan (negatif). 

Tetapi MK. Substansinya tetap penting, karena konsep negara 
bangsa semakin bergeser ke borderless. Karena itu sebagai 
negara bangsa yang bermartabat manusiawi kita harus 
mempertahankannya (bandingkan dengan negara-negara 
yang mengesampingkan kemanusiaan).  
 

Karena itu justru Pendidikan Pancasila menjadi lebih penting 
lagi. (Prof Arief Sidartha) 
  

Kondisi bangsa, negara dan masyarakat yang dilanda krisis 
dan disintegrasi juga membuat Pend. Pancasila lebih penting 
  

Mari kita hayati apakah pendidikan Pancasila ini memang 
diperlukan dalam konteks recovery  jangka panjang bangsa 
Indonesia? 

 
 



Tujuan Instruksional Umum MK 

PPKN 

 Terbentuk sikap dan cara berfikir 
komprehensif integral pada seluruh aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara 

 Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk 
membela keutuhan dan tegaknya negara 
/NKRI,serta keutuhan bangsa 

 Menumbuhkan wawasan warga negara 
dalam persahabatan, perdamaian dunia, 
kesadaran bela negara, sikap dan perilaku 
yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa 



 MK Pengembangan Kepribadian meliputi ; 
Agama,Pancasila dan Pend. 
Kewarganegaraan   

 Dibeberapa negara didunia melaksanakan 
MK. General Education/Humanities ini melalui 
dunia pendidikan, seperti; 

    Amerika Serikat mempunyai; History Humanity 
And Philosophy; 

    Jepang mempunyai ; Japanese History, Ethis, 
Philosophy and Science Religion, 

    Phillipina mempunyai; Family Planning,Taxtion 
And Land Reform, The Phillipina New 
Constitution, Study of Human Right . 

 



LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA 

A. Pancasila ditinjau dari Landasan Historis 

 Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang 
cukup panjang sejak kerj. Kutai, Sriwijaya, Majapahit 
sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. 
Selama ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang 
menemukan jati dirinya,yang digunakan sebagai filosofi 
hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi 
dasar negara Indonesia. Yang sekarang kita kenal sebagai 
Pancasila dan tiada lain sebagai nilai-nilai kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

 Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan 
kemerdekaan RI yaitu dalam ketatanegaraan RI dilakukan 
upaya menyusun rancangan UU Ketatanegaraan RI 
dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) digunakan pertama 
kali istilah Pancasila oleh Ir. Soekarno dan Moch. Yamin. 



 

 Istilah Pancasila digunakan untuk   memberikan nama 

pada 5 (lima) Prinsip dasar kenegaraan Indonesia oleh 

Soekarno dan Moh. Yamin.`` 

 

 Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah 

kemerdekaan/ Proklamasi RI. PPKI (Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) menetapkan dan mensahkan 

UUD 1945 yang dikenal dengan UUD 1945. Dalam 

Pembukaan UUD’45 tercantum 5 (lima) dasar negara 

yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Meskipun 

istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam UUD’45 

tersebut. 

 



LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA 
 B. Pancasila Sebagai Landasan 
Kultural 

Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan 
budaya kehidupan bangsa Indonesia dan 
menentukan eksistensi bangsa Indonesia. 
Selain itu sikap mental, tingkah laku ataupun 
amal perbuatan setiap bangsa Indonesia 
harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila, 
karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan 
tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia. 



LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA  
C. Pancasila sebagai Landasan Yuridis    

Sebagai landasan Yuridis Pancasila 
tercantum dalam Pembukaan UUD’45. 
Pancasila adalah dasar negara RI, hal 
ini berarti bahwa Pancasila 
dipergunakan sebagai dasar dan 
pedoman dalam mengatur 
pemerintahan dan penyelenggaraan 
negara. Isi dan tujuan dari semua 
perundang-undangan di Indonesia 
harus berdasarkan Pancasila. 



LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA  
D. Pancasila sebagai Landasan 
Philosofis  

Falsafah berasal dari kata Yunani 
“philosophia”. 
• “Philos” berarti “mencintai” atau “mencari” 
• “Sophia” berarti “kebijaksanaan”/ 

“kebenaran” (wisdom).  
    Secara harfiah falsafah berarti mencintai 

kebenaran.Istilah filsafat dalam bahasa 
arab adalah “falsafah”. Menurut al-farobi 
(ahli filsafah Islam) falsafat ialah ilmu 
pengetahuan tentang alam maujud 
bagaimana hakikat yang sebenarnya. 




