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SARI 

Faozan, Amin. 2016. Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Organisasi Pimpinan 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang. Skripsi, Politik dan Kewarganegaraan. 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Penguatan, Ideologi Pancasila, Organisai Pimpinan Cabang 

IPNU 

Keberagaman yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sebuah 

anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang patut untuk disyukuri. 

Keberagaman tersebut berupa bahasa, agama, ras, etnis, suku, adat-istiadat dan 

juga kebudayaan. Keberagaman yang dimiliki Bangsa Indonesia tidak untuk 

dijadikan sebagai  alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik kearah 

kerjasama dan juga rasa persatuan. Terdapat berbagai faktor yang dapat 

mendorong terbentuknya persatuan yaitu karena adanya ideologi. Pancasila 

sebagai dasar negara dan ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan 

berbangsa dan benegara, selain itu juga diterapkan dalam organisasi 

kemasyarakatan (ormas). Semua organisai kemasyarakatan harus sesuai dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila, baik itu nilai Ketuhanan, 

nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. Salah 

satu organisasi yang masih memegang teguh ideologi Pancasila adalah organisasi 

IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). IPNU adalah salah satu Badan Otonomi 

Nahdlatul Ulama yang menaungi pelajar putra dan pelajar putri yang berusia 12-

27 tahun. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar dan mahasiswa yang 

bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlakul karimah, dan berwawasan 

kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegaknya syariat Islam menurut faham 

ahlusunnah wal jamaah yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Adanya penguatan Ideologi Pancasila dalam organisasi IPNU dapat 

membentengi atau menjadi filter bagi para generasi muda agar tetap memegang 

teguh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. 

Perumusan masalah adalah: (1) Bagaimana upaya penguatan Ideologi 

Pancasila dalam Organisasi Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang, (2) 

Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong organisasi Pimpinan 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang dalam upaya penguatan Ideologi Pancasila. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Pimpinan 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang. Fokus penelitian adalah: penguatan ideologi 

Pancasila dalam kegiatan IPNU: (1) Wujud penguatan ideologi Pancasila dalam 

program kerja Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang yang sesuai dengan 

ideologi Pancasila, berupa nilai-nilai dalam Pancasila, pergaulan anggota IPNU 

yang sesuai dengan ideologi Pancasila. (2) Faktor yang menghambat dan 

mendorong Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang dalam upaya penguatan 

ideologi Pancasila. 

Hasil penelitian penguatan ideologi Pancasila dalam organisasi Pimpinan 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang adalah: halal bihahal, tahlilan, jumpa hati 

perempuan lintas agama, santunan anak yatim, makesta, lakmud, seminar 
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wawasan kebangsaan, aksi menolak gerakan terorisme dan radikalisme, upgrading 

dan rapat kerja cabang, pemilihan ketua IPNU, penyusunan program kerja secara 

musyawarah, menjaga hak dan kewajiban setiap anggota pengurus. Faktor 

penghambat: keaktifan anggota, sulitnya koordinasi setiap pengurus. Faktor 

pendorong: dukungan dari dewan pembimbing, hubungan dengan organisasi lain. 

Cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tanggung jawab 

setiap anggota, komitmen setiap anggota. 

Saran bagi anggota Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang, 

diharapkan lebih memahami akan pentingnya  ideologi Pancasila dalam 

organisasi, agar terwujudnya tujuan awal kegiatan IPNU yaitu untuk mencetak 

kader yang mampu mempertahankan syari’at Islam dengan faham Ahlusunnah 

Wal Jamaah, kader yang berakhlakul karimah, mandiri, berkualitas, serta kader 

bangsa yang berwawasan luas, demokrasi, dan penuh tanggungjawab untuk dapat 

melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang dengan penuh penghayatan 

terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki tingkat keberagaman 

yang tinggi. Keberagaman yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sebuah 

anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang patut untuk disyukuri. 

Keberagaman tersebut berupa bahasa, agama, ras, etnis, suku, adat-istiadat dan 

juga kebudayaan. Keberagaman yang dimiliki Bangsa Indonesia tidak untuk 

dijadikan sebagai  alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik kearah 

kerjasama dan juga rasa persatuan. Terdapat berbagai faktor yang dapat 

mendorong terbentuknya persatuan yaitu karena adanya ideologi. Seperti yang 

diutarakan oleh Carlton Clymen Rodee (dalam Suyahmo.2012:45) bahwa ideologi 

berfungsi untuk mempersatukan rakyat suatu negara. 

Ideologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang 

terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai cita-

cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara (Hasan, 2002:212). Ideologi merupakan 

sebuah pemikiran berlandaskan pada filsafat yang lahir secara sistematis dan 

rasional sebagai suatu sistem nilai, pedoman, petunjuk bagaimana menjalankan 

dan menyelenggarakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi juga 

dapat diartikan sebuah cita-cita yang harus dicapai dan menjadi sebuah patokan 

tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku. Nilai-nilai yang ada 
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dalam sebuah ideologi  sudah mengakar, digali, dan diambil dari harta kekayaan 

rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus diterapkan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara,  selain itu  juga diterapkan dalam organisasi 

kemasyarakatan (Ormas). Semua organisai masyarakat harus sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila baik itu nilai ketuhanan, nilai 

kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Organisasi 

kemasyarakatan harus sesuai dengan Ideologi Pancasila dalam program kerja, 

AD/ART, peraturan, tujuan, visi, misi dan sebagainya. Organisasi masyarakat 

dapat berupa perkumpulan karena kesamaan tujuan, visi, misi dan juga dapat 

berupa kesamaan agama, kesamaan ras, kesamaan etnis, kesamaan suku dan 

lainnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila (nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 

persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan) seharusnya timbul dan tumbuh 

dikalangan masyarakat Indonesia tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya 

rekayasa.  

Di Indonesia dalam berorganisasi atau berkumpul diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal  28 E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, bekumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini yang 

melandasi masyarakat untuk berorganisasi, berkumpul. Pembentukan organisasi 

di Indonesia, karena adanya kesamaan kepentingan, dan juga kesamaan tujuan. 

Indonesia banyak sekali organisasi-organisasi yang mengatas namakan organisasi 

Islam, tetapi dalam pelaksanaannya organisasi tersebut bertentangan dan bahkan 

menolak sistem demokrasi dan Ideologi Pancasila. Maksud dari pendiriannya 
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adalah untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat 

parah, membebaskan umat Islam dari ide-ide, perundang-undangan, dan hukum-

hukum serta membebaskan mereka dari pengaruh negara-negara barat. Selain itu, 

kemunculannya juga bermaksud untuk membangun kembali Daualah Islamiyah 

dimuka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai 

dengan agama Islam. Dewasa ini banyak sekali organisasi yang mengatasnamakan 

organisasi Islam seperti gerakan NII atau Negara Islam Indonesia, dimana gerakan 

ini bersifat radikal.  

Berkaitan dengan organisasi radikal di Indonesia, Kapolri Jenderal 

Badrodin Haiti mengatakan bahwa di Indonesia ada tiga kelompok organisasi  

radikal yaitu: Jamaah Islamiah, targetnya adalah barat; Tauhid Wal Jihad, 

targetnya semua orang yang tidak sehaluan dianggap kafir; NII, hanya 

sekelompok kecil saja dari NII yang melakukan kekerasan (dikutip dari 

MERDEKA.COM. Sabtu, 23 Januari 2016 20:31). 

Gerakan radikal adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, 

meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tapi dengan cara yang salah. 

Gerakan radikal ini timbul karena faktor ideologi anti barat, sehingga simbol-

simbol barat harus dihancurkan demi menegakkan syariat Islam. Tujuan gerakan 

radikal adalah mengadakan perubahan sampai ke akar-akarnya dan selalu 

mempergunakan metode-metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat 

yang ada (Hasan, 2003:36). 

Berdasarkan persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia tersebut,  

maka solusi yang diberikan adalah dengan cara membentengi organisasi yang di 
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dalamnya terdapat pemuda-pemuda sebagai penerus bangsa.  Solusi untuk 

membentengi organisasi-organisasi dari gerakan radikal adalah yang pertama 

dengan memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dengan 

penanaman dan pemahaman mengenai empat pilar bangsa Indonesia yaitu 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), 

para pemuda didorong untuk menjunjung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila 

seperti  toleransi antar umat beragama, gotong royong, cinta tanah air dan lainnya. 

Salah satu organisasi yang masih memegang teguh Ideologi Pancasila 

adalah organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) adalah salah satu badan 

otonomi Nahdlatul Ulama yang menaungi pelajar putra dan pelajar putri yang 

berusia 12 sampai 23 tahun. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar dan 

mahasiswa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlakul karimah, dan 

berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegaknya syariat Islam 

menurut faham ahlusunnah wal jamaah yang berdasarkan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (PD/PRT IPNU-IPPNU 2010 pasal 4). Fungsi 

organisasi IPNU sebagai badan otonomi NU adalah sebagai wadah berhimpunnya 

aparat pelajar NU untuk melanjutkan semangat NU. Menjalin hubungan dan 

menggalang ukhuwah Islamiyyah dalam mengembangkan syariat Islam serta 

menjadi tempat untuk menumbuhkan sikap-sikap cinta terhadap negara Indonesia. 

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang adalah organisasi yang 

berada di Kabupaten Semarang dimana anggotanya banyak dari mahasiswa, 

pelajar dan santri. Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang didirikan untuk 
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mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa, pelajar dan santri untuk mengenal lebih 

lanjut mengenai ajaran Islam. Organisasi IPNU adalah organisasi yang berbasis 

Islam tetapi tidak meninggalkan rasa nasionalisme yang sesuai dengan Ideologi 

Pancasila. Ada beberapa program dalam organisasi IPNU yang berkaitan dengan 

Ideologi Pancasila yaitu dalam proses kaderisasi atau pendidikan kader masa 

kesetiaan anggota (Makesta), jumpa hati perempuan lintas agama, seminar 

wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Proses kaderisasi atau perekrutan 

anggota baru, Pengurus Cabang IPNU tidak hanya memberikan materi tentang 

tata keorganisasian, kepemimpinan dan pengenalan tentang NU dan IPNU tetapi 

juga mewajibkan anggota-anggotanya untuk diberikan pengetahuan mengenai 

wawasan kebangsaan, pembangunan jiwa nasionalisme, patriotisme dan juga 

harus menjadi kader-kader Pancasila. Melalui tahap awal ini diharapkan anggota 

baru IPNU benar-benar mengetahui dan mengamalkan ideologi Pancasila. Adanya 

penguatan Ideologi Pancasila dalam organisasi IPNU dapat membentengi atau 

menjadi filter bagi para generasi muda agar tetap memegang teguh nilai-nilai yang 

ada dalam Pancasila. 

Pemilihan obyek Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang ini penting 

untuk diteliti, karena kita tahu bahwa banyak organisasi keagamaan dan organisasi 

politik yang bertentangan dengan ideologi Bangsa Indonesia. Organisasi yang 

bertentangan dengan ideologi Bangsa Indonesia salah satunya adalah Negara 

Islam Indonesia (NII). Selain alasan itu, organisasi IPNU merupakan wujud 

kongkrit dari penguatan Ideologi Pancasila yaitu melalui program masa kesetiaan 

anggota (makesta). Program Makesta, anggota baru IPNU harus menjadi anggota 
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yang mempunyai jiwa nasionalisme dan juga menjadi kader-kader Pancasila. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin mengetahui apa saja penguatan Ideologi Pancasila dalam 

organisasi Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang agar para anggota-

anggotanya meyakini kebenaran akan Ideologi Pancasila. Berdasarkan uraian di 

atas penulis mengambil judul penelitian adalah “PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DALAM ORGANISASI PIMPINAN CABANG IPNU 

KABUPATEN SEMARANG”. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan yang diperoleh dan bermanfaat bagi anggota-anggota IPNU, serta 

guna memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam penguatan Ideologi 

Pancasila.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji  dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana upaya penguatan Ideologi Pancasila dalam Organisasi Pimpinan 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong organisasi Pimpinan 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang dalam upaya penguatan Ideologi 

Pancasila?  

C. Tujuan Penelitian 

Agar pelaksanaan kegiatan penelitian dapat terarah dan berjalan dengan 

lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu 

menentukan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah. 
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1. Untuk mengetahui upaya penguatan Ideologi Pancasila dalam organisasi 

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendorong organisasi 

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang dalam upaya penguatan Ideologi 

Pancasila. 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat yang akan dicapai baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan ataupun manfaat yang hendak 

dicapai dalam penelitian tentang penguatan Ideologi Pancasila dalam  organisasi 

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang adalah. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian tentang Pancasila. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan Ideologi Pancasila dalam Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh dibangku 

perkuliahan. 

2) Sebagai pengetahuan tentang penguatan Ideologi Pancasila dalam 

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang. 
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b. Bagi Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang 

1) Dapat digunakan sebagai bahan pengembanga wawasan bagi para anggota 

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang tentang penguatan Ideologi 

Pancasila. 

2) Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten 

Semarang dalam penguatan Ideologi Pancasila. 

E. Batasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah 

penafsiran pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh persepsi atau pemahaman 

yang jelas. Oleh sebab itu, peneliti menegaskan istilah-istilah berikut ini. 

a. Penguatan ideologi 

Sesuai dengan makna kata dasarnya “kuat”, penguatan mengandung 

makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. 

Makna tersebut ditujukan kepada organisasi kemasyarakatan yang perlu diperkuat 

dengan ideologi Pancasila. Tujuan penguatan Ideologi Pancasila dalam organisasi 

adalah untuk membentengi organisasi dari pengaruh gerakan terorisme dan 

radikalisme. Oleh sebab itu, ideologi perlu untuk dikuatkan melalui lingkungan 

masyarakat, organisasi maupun pemerintah. Jadi penguatan ideologi adalah wujud 

untuk menambahkan dari eksistensi Pancasila yang dianggap belum kuat untuk 

membentengi dari gerakan terorisme dan radikalisme. 

b. Ideologi Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu 

pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, 
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manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari 

kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-

nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan 

(Syarbaini, 2010:58). 

c. IPNU 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi badan otonom 

yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sekaligus sebagai organisasi 

kemasyarakatan pemuda di Indonesia dengan ciri khas dibidang keagamaan, 

kemasyarakatan, kepelajaran dan kepemudaan. IPNU ber aqidah Islam menurut 

faham Ahlusunnah Wal Jama’ah dan mengikuti salah satu madzab Hanafi, Maliki, 

Syafi’I dan Hambali (Fadeli, dkk 2007:52). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ideologi Pancasila 

1. Pengertian Ideologi 

Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu dikaji karena berkaitan 

dengan persoalan-persoalan yang fundamental dan aktual. Ideologi biasanya 

berkaitan dengan negara dan pemerintahan yang sedang dijalankan karena 

ideologi biasanya berkaitan dengan pemikiran politik suatu negara. Ideologi yang 

dijalankan oleh sebuah negara atau bangsa biasanya dilandasi oleh nilai-nilai yang 

dianggap benar. Secara umum ideologi dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau 

pemikiran bagaimana memajukan suatu bangsa dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya selain itu ideologi diidentifikasikan sebagai cita-cita 

tujuan dari suatu negara. 

Secara etimologik, ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, 

konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan “logos” yang berarti ilmu. Kata “idea” 

berasal dari kata bahasa yunani “eidos” yang artinya “bentuk”. Di samping itu ada 

kata “idein” yang artinya “melihat”. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu 

pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian-

pengertian dasar. Ideologi dalam pengertian sehari-hari “idea” disamakan artinya 

dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang 

harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, 

pandangan atau faham (Kodhi dan Soejadi,1993:47). 
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Sejalan dengan batasan ideologi di atas, Tracy (dalam Soegito, 2012:129) 

ideologi adalah suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide 

manusia, atau yang sudah dikenal sebagai “science of ideas”. Pendapat Tracy 

tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Karl Marx. Karl Marx 

(dalam Kaelan, 2002:53) mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang 

dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam 

bidang politik, sosial ekonomi. Ideologi dalam arti ini, menjadi bagian dari apa 

yang disebutnya berbau atau suprastruktur (bangunan atas) yang didirikan di atas 

kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan 

coraknya. Dengan demikian maka ideologi merupakan keseluruhan ide yang 

relatif, karena itu mencerminkan kekuatan lapisan tertentu.  

Untuk mendukung teori ideologi dari Karl Marx, (dalam Trianto, 2007:56) 

adalah ideologi dipandang sebagai sistem pemikiran yang diciptakan oleh suatu 

kekuatan untuk kepentingan kekuatan itu sendiri. Ideologi tidak ditekankan pada 

kebenaran-kebenaran intelektual melainkan pada manfaat-manfaat praktikal. 

Ideologi lebih dipandang sebagai “belief system”, dan “power system” dari pada 

hal yang bersifat ilmiah dan falsafahiah. 

Ricoeur  (dalam Sutrisno, 2006:24) menyatakan, bahwa ideologi itu 

merupakan istilah yang mengandung sifat dasar permulaan yang sangat mendua, 

ambigu: sisi positif dan negatif, konstrukif dan destruktif, dimensi konstitutif dan 

patologis. Selain itu, dinyatakan pula bahwa ideolgi selalu merupakan kosakata 

yang bersifat polemis. Selain pendapat ideologi di atas, Patrick Corbett juga 

mengemukakan ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh 
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seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta 

pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakiki manusia dan 

alam semesta yang ia hidup di dalamnnya, suatu pernyataan pendirian bahwa 

kedua perangkat keyakinan tersebut independen, dan suatu dambaan agar 

keyakinan-keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui 

sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari 

kelompok sosial yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ideologi di atas 

menurut A.S. Hornby (dalam Winarno, 2007:21) bahwa ideologi adalah 

seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau 

yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang). 

Berdasarkan Pengertian ideologi menurut pendapat ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu gagasan, kepercayaan, ide-ide, 

keyakinan-keyakinan atau cita-cita bagaimana memajukan suatu bangsa dengan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ideologi juga dipandang sebagai 

seperangkat gagasan, keyakinan, ide-ide, keyakinan dan cita-cita berdasarkan 

kepentingan golongan, kelompok, kelas sosial tertentu dalam bidang politik, 

sosial, maupun ekonomi. 

2. Fungsi Ideologi 

Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (dalam 

Widodo dan Anwar, 2015:140) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang 

hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu 

masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi 

dalam masyarakat. Fungsi lain dari ideologi antara lain memberi harapan akan 
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dunia baru yang lebih baik dari keadaan masa lampau yang kurang ideal, serta 

memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut, 

maka ideologi sangat menarik bagi  rakyat, baik secara rasional maupun 

emosional (dalam Wahana, 1993:83-84). 

Pembentukan ideologi disuatu negara pastinya memiliki fungsi dalam 

mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, 

manusia yang satu dengan masyarakat. Untuk itu fungsi ideologi dapat membantu 

anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri  dalam berbagai sektor 

kehidupan. Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki 

fungsi yang khusus sifatnya, adalah sebagi berikut: 

a. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia 

Sebagai sistem panutan, ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide 

atau gagasan dimana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus 

mengintrepretasikan hakikat kehidupan ini. 

b. Ideologi berfungsi sebagai panduan 

Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan 

tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, di samping 

tujuan saluran-saluran yang dapat dipakai untuk mewujudkan ambisi 

pribaadi atau kelompok, hak dan kewajiban, dan parameter yang 

menyangkut harapan pribadi dan anggota masyarakat. 

c. Ideologi berfungsi sebagai lensa, melalui mana seseorang dapat melihat 

dunianya: sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya, 

dan sebagai jendela, melalui mana orang lain bisa melihat diri kita. 

Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk 

mengenal dan memelihara dirinya sendiri, dan mengharapkan orang lain 

untuk bisa melihat dan mengintrepretasikan tindakannya yang didasarkan 

atas ideologinya. 

d. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik, sekaligus fungsi 

integratif. 

Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam 

mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam 

hubungannya dengan orang lain (Soegito, 2012:132-133). 

  

Selain fungsi di atas, Carlon Clynen Rodee juga berpendapat hampir sama 

mengenai fungsi dari sebuah ideologi. Carlon Clynen Rodee dkk (dalam 



14 

 

 

 

Suyahmo, 2012:45), bahwa keberadaan suatu ideologi mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu memberikan: 

a. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan 

landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-

kejadian dalam alam sekitarnya. 

b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna 

serta menunjukan tujuan dalam kehidupan manusia. 

c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang 

untuk melangkah dan bertindak. 

d. Bakal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitas. 

e. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami dan 

menghayati serta menolak tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan 

norma-norma yang terkandung di dalamnya. 

 

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsinya. Adapun 

fungsi ideologi adalah sebagai 1) Membentuk identitas atau ciri kelompok atau 

bangsa; 2) Mempersatukan sesama; 3) Mempersatukan orang dari berbagai 

agama; 4) Mengatasi berbagai pertentangan/konflik/ketegangan sosial. 5) 

Pembentukan solidaritas (dalam Widodo. dkk, 2015:144). 

Fungsi ideologi di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah ideologi bisa 

berfungsi untuk mempersatukan masyarakat suatu negara karena ideologi 

merupakan sebuah identitas bagi suatu negara maka masyarakat banyak yang 

meyakini bahwa ideologi suatu  negara adalah pedoman untuk bertingkah laku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Unsur-unsur Ideologi 

Kunto Wibisono (dalam Bakri, 2010:178) menjelaskan bahwa setiap 

ideologi selalu tersimpul adanya tiga unsur pokok. Ketiga unsur-unsur ideologi 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Unsur keyakinan 

Setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan 

seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para 

pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang diciptakan. 

b. Unsur mitos 

Setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau beberapa 

orang sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan suatu cara 

bagaimana sesuatu hal yang ideal itu pasti akan dapat dicapai 

c. Unsur loyalitas 

Setiap ideologi selalu menuntut adanya kesetiaan serta ketertiban optimal para 

pendukungnya. Untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal, dalam 

ideologi terkandung juga adanya tiga sub unsur, yaitu: rasional, penghayatan, 

dan susila. 

Selain unsur-unsur ideologi menurut Kunto Wibisono  di atas, Y. Riberu 

juga berbendapat mengenai unsur-unsur ideologi. Unsur-unsur ideologi menurut 

Y. Riberu (dalam Suyahmo, 2012:42) adalah sebagai berikut: 

a. Ideologi di dalamnya ada pandangan komprehensif tentang manusia dan dunia, 

serta alam semesta dimana manusia hidup; 

b. Ideologi di dalamnya ada rencana penataan kehidupan sosial dan kehidupan 

politik; 

c. Ideologi di dalamnya ada kesadaran dan pencanangan, bahwa realisasi rencana 

yang tertera pada butir ke “dua” membawa perjuangan dan pergumulan yang 

menuntut perombakan dan perubahan; 
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d. Ideologi di dalamnya ada usaha menggerakan masyarakat untuk menerima 

secara yakin perangkat paham tersebut, dan ideologi memuat loyalitas dan 

ketertiban dari pengikutnya; 

e. Ideologi di dalamnya ada usaha untuk menjangkau lapisan masyarakat seluas 

mungkin, walaupun sangat diandalkan sekelompok kecil inti yang merupakan 

otak pemikir, jadi ada massa dan kader. 

Adanya unsur di atas, suatu konsep ideologi akan dapat diharapkan dalam 

perilaku yang nyata. Hal ini juga dapat berkembang menjadi  suatu sikap hidup 

atau pola hidup yang pada akhirnya ideologi telah membudaya dikalangan 

masyarakat. 

4. Dimensi Ideologi 

Alfian dalam (Soegito, dkk, 2012:143), sebagai ideologi terbuka Pancasila 

mengandung tiga dimensi agar dapat memelihara relevansinya yang tinggi atau 

kuat terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kehadiran ketiga dimensi yang 

saling berkaitan, saling mengisi, saling memperkuat menjadikan suatu ideologi 

yang tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi yang harus dimiliki ideologi 

terbuka adalah sebagai berikut. 

a. Dimensi realitas adalah suatu ideologi mengandung makna, nilai-nilai 

dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai yang riil 

hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi tersebut lahir, 

sehingga masyarakat betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-

nilai dasar ideologi tertanam dan berakar di dalam masayarakat. 

b. Dimensi idealis adalah suatau ideologi perlu mengandung cita-cita yang 

ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Melalui idealis atau cita-cita yang terkandung di dalam 

ideologi yang dihayati oleh suatu masyarakat atau bangsa, akan 

mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun bangsanya sendiri. 

c. Dimensi fleksibilitas adalah ideologi harus memberikan ruang yang 

memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang 
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ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di 

dalamnya. 

 

Banyak ideologi-ideologi besar yang digunakan negara-negara di dunia. 

Ideologi-ideologi tersebut digunakan karena sesuai dengan kepribadian masing-

masing negara. Ideologi tersebut antara lain: agama, liberalisme, marxisme dan 

leninisme, komunisme, fasisme, dan Ideologi  Pancasila. 

B. Ideologi Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila  merupakan 

gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Ideologi Pancasila 

memiliki konsep mengenai masyarakat yang dicita-citakan. Masyarakat yang 

dicita-citakan dalam ideologi Pancasila adalah masyarakat yang dijiwai dan 

mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

kerakyatan dan nilai keadilan. 

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu 

pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, 

manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari 

kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-

nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan 

(Syarbaini, 2010:58). 

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan 

gagasan-gagasan yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa 

Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas artinya bahwa nilai-nilainya 

sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Meskipun nilai-nilai Pancasila berakar 
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dari bangsa Indonesia sendiri tetapi Pancasila juga sebagai ideologi terbuka bukan 

ideologi tertutup. 

1. Fungsi dan Kedudukan Pancasila 

Pancasila pada hakikatnya dibedakan atas dua kelompok penghayatan 

dalam kehidupan, yaitu secara material dan formal. Secara material Pancasila 

merupakan filsafat hidup bangsa yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, 

kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa. Secara 

formal Pancasila adalah dasar filsafat negara, yaitu sebagai sumber dari segala 

sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa 

Indonesia dalam bernegara (Bakry, 2010:114-115). 

a. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia 

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia artinya bahwa 

Pancasila dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai suatu tujuan bangsa dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi memuat nilai-nilai 

luhur manusiawi, dan bukan nilai-nilai praktis saja, sehingga nilai-nilai termaksud 

dapat dioperasionalkan terus-menerus dalam menghadapi tantangan sejarah. Nilai-

nilai yang dimaksud akan tetap merupakan nilai yang wajib diusahakan oleh 

bangsa Indonesia dalam perjalanan dan perkembangan hidupnya (Suyahmo, 

2012:65). 

Notonagoro menjelaskan bahwa masalah ideologi negara dalam arti cita-

cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem 

kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya 

merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut: a) 
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mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan; 

b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup yang 

dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, 

diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (dalam Kaelan, 

2014:113). 

b. Pancasila sebagai dasar filsafat negara 

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik 

Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi 

sebagai berikut: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2013:49). 

Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang 

meliputi susunan kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu 

sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan 

menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar yang tidak 

tertulis atau convensi.  Kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai 

kekuatan mengikat secara hukum (Kaelan, 1999:60). 

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber 

tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tinggi yaitu 
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pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam 

pokok-pokok pikiran. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat 

dirinci sebagai:1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala 

sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, dengan demikian Pancasila 

merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 

1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. 2) meliputi susunan 

kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar. 3) mewujudkan 

cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak 

tertulis). 4) mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 

mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelanggara negara 

(termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh 

cita-cita moral rakyat yang luhur. 5) merupakan sumber semangat bagi Undang-

Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan 

(Kaelan, 2014:110-111). 

c. Pancasila sebagai pandangan hidup 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalamnya 

konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran 

terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh 

karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi 

dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup 

tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup bangsa berakar 

pada budaya dan pandangan hidup masyarakat, dengan demikian pandangan 

hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus 
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merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan kenegaraan 

(Kaelan, 2013:43). 

Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terus 

terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang muncul, 

baik persoalan-persoalan dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan 

besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 

Sebaliknya dengan adanya pandangan hidup yang jelasa suatu bangsa akan 

memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, 

ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan yang timbul dalam gerak masyarakat 

yang makin maju. Pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai 

kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran 

terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap 

baik (Suyahmo, 2012:55). 

d. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia 

Nilai-nilai yang dimiliki, diyakini dihayati kebenarannya oleh masyarakat 

sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia 

tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakaan tata nilai yang 

mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang 

memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

membedakannya dengan masyarakat atau bangsa lain. Kenyataan yang demikian 

ini merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia 

(Kaelan, 2002:47-48). 
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2. Butir-butir Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan 

pemikiran, gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Ideologi memiliki 

konsep mengenai masyarakat yang dicita-citakan. Pancasila terdapat 45 butir 

untuk memperjelas dan menjelaskan makna dari setiap sila dalam Pancasila. 

Butir-butir Pancasila tersebut adalah sebagai berikut (Widjaja, 2000:10-14). 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha 

Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 

menurut dasar kemanusiaan yang adail dan beradab. 

c) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antar 

pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah 

masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 

g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa kepada orang lain. 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi 

setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, 

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan 

sebagainya. 

c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

h) Berani membela kebenaran dan keadilan. 

i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat 

manusia. 
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j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama 

dengan bangsa lain. 

3. Persatuan Indonesia 

a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa 

apabila diperlukan. 

c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 

d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air 

Indonesia. 

e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal 

Ika. 

g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia 

Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 

b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 

c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama. 

d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat 

kekeluargaan. 

e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai 

sebagai hasil musyawarah. 

f) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 

g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 

h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati 

nurani yang luhur. 

i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan 

persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 

j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk 

melaksanakan pemusyawaratan. 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  

a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap 

dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 

c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

d) Menghormati hak orang lain. 
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e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri 

sendiri. 

f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat 

pemerasan terhadap orang lain. 

g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat 

pemborosan dan gaya hidup mewah. 

h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau 

merugikan kepentingan umum. 

i) Suka bekerja keras. 

j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi 

kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang 

merata dan berkeadilan sosial. 

 

3. Hakikat dan Substansi Pancasila 

Hakikat sebuah Pancasila mempunyai sifat tetap tidak berubah, mutlak 

karena terlepas dari segala sifat dan bentuk. Pancasila sebagai ideologi negara 

mempunyai hakikat atau substansi sebagai berikut (dalam Handoyo. dkk, 

2010:55). 

a. Ketuhanan sebagai hakikat atau substansi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Esensi dasar ketuhanan adalah “Tuhan”. 

b. Kemausiaan sebagai hakikat atau substansi dari sila kemanusiaan yang adil 

dan beradab. Esensi dasar kemanusiaan adalah “Manusia”. 

c. Persatuan sebagai hakikat atau substansi dari sila persatuan Indonesia. 

Esensi dasar persatuan adalah “Satu”. 

d. Kerakyatan sebagai hakikat atau substansi dari sila kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dama permusyawaratan atau 

perwakilan. Esensi dasar kerakyatan adalah “Rakyat”. 

e. Keadilan sebagai hakikat atau substansi dari sila keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Esensi dasar keadilan adalah “adil”. 

 

Hakikat atau substansi dari sila-sila Pancasila mengandung arti sebagai 

berikut: 1) Ketuhanan ialah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat 

Tuhan; 2) Kemanusiaan ialah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat 

manusia; 3) Persatuan ialah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat 
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satu. 4) Kerakyatan ialah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat satu; 

5) Keadilan ialah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat adil.  

Sila-sila yang ada dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, 

tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, 

pelaksanaan Pancasila harus utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya 

secara tidak beralasan. Adanya keterkaitan ini, Nurcholish Madjid mencoba 

memahami makna yang terkandung dalam sila-sila ini secara lebih utuh (dalam 

Ghazali, 2004:50-53): 

a. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini dapat disebut 

sebagai sila dasar untuk sila-sila yang lain. Sebab, Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang memberi kita dasar bagi kehidupan berkeimanan dan 

ketaqwaan ini, merupakan sumber dari tiga hal yang sangat hakiki dalam 

hidup kita: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar utama dan hakiki bagi 

adanya kesadaran tentang makna dan tujuan hidup. Semua orang 

memiliki tujuan hidup dan hidupnya bermakna, tak hanya bersifat 

duniawi tetapi juga bersifat ukhrawi. 

2) Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar utama dan hakiki bagi 

kesadaran etnis dan moral manusia. Dia memberi keteguhan 

wawasan tentang benar dan salah, serta tentang baik dan buruknya. 

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, harus dipandang sebagai 

kelanjutan langsung serta rangkaian kesatuan dengan sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dimensi kepercayaan 

yang bersifat perseorangan, pribadi dan tersimpan rapat dalam diri 

sendiri, sehingga tidak mungkin dicampuri, diketahui oleh orang lain. 

Perikemanusiaan, mengandung nilai dan kesadaran bahwa manusia 

merupakan makhluk kebaikan. Oleh karena itu, setiap menusia memiliki 

kesadaran moral untuk saling menghormati dan memuliakan sesamanya 

dengan memperlakukan baik dan benar, atau dengan adil dan beradab. 

Disebut dengan adil, karena bagaimanapun juga kebenaran antar sesama 

manusia harus ditegaskan. Disebut beradab, karena tidak jarang usaha 

menegakkan kebenaran harus dengan pertimbangan nyata yang ada 

dalam kehidupan sosial. 

c. Sila persatuan Indonesia, persatuan adalah nilai piranti yang sangat 

esensial dan strategis. Persatuan menjadi wadah  bagi setiap usaha 

melaksanakan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Tanpa persatuan, 

nilai-nilai luhur itu tidak akan mudah diwujudkan. Nilai persatuan 

Indonesia diwujudkan dalam sebuah motto yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 
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Motto ini mengandung pengakuan dasar bahwa bangsa Indonesia 

merupakan masyarakat yang Bhinneka atau majemuk, dan atas 

kebhinnekaan itu, ditegakkan persatuan yang dinamis. Persatuan yang 

dinamis adalah persatuan yang dalam kemajemukkan, dengan makna 

tersirat mengakui adanya hak untuk berbeda dalam batas-batas yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini sering dipahami sebagai sila 

demokrasi. Sila ini tidak akan lepas dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. 

e. Sila kelima yaitu keadila sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini 

dipandang sebagai tujuan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang 

beriman dan bertaqwa (sila pertama), mengikuti prinsip-prinsip 

kemanusiaan (sila kedua), bersatu secara nasional (sila ketiga), dan 

mengakui kedaulatan atau kekuasaan rakyat dengan menerapkan 

mekanisme musyawarah/mufakat (sila keempat). Keadilan disini bukan 

berarti bahwa setiap orang harus memperoleh dan memiliki kekayaan 

tersebut. Namun, keadilan yang dimaksud adalah adaya pemerataan 

hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat 

Indonesia. Keadilan ini akan terwujud bila keempat sila yang lainnya bisa 

dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan. 

 

C. Penguatan Ideologi 

Ideologi merupakan gagasan, ide,cita-cita yang berkembang menjadi suatu 

paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau 

sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup (Widodo, 2015:139). 

Sedangkan menurut Abulkadir Besar mengartikan bahwa, ideologi merupakan 

seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya dan dijadikan dasar untuk 

menata masyarakat dalam menegara (Suyahmo, 2012:43). 

Kemudian Suyahmo (2012:41) menjelaskan bahwa: 

Ideologi pada hakikatnya merupakan keseluruhan sistem idea yang secara 

normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi 

seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dan dalam mencapai 

tujuan yang dicita-citakan. Ideologi mengandung orientasi yang 

menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Ideologi 

dalam orientasi itu, ia mempunyai pandangan atau wawasan tentang alam, 

masyarakat, manusia, dan segala realitas yang dijumpai serta dialaminya. 

Ideologi dalam kesadaran akan realitas kosmis inilah ia mendapatkan nilai-
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nilai kebenaran dan kebaikan yang diyakini serta cita-cita yang akan dan 

harus dicapai. Dialektika antara fakta dan cita-cita mendorong timbulnya 

kegiatan (kerja) sebagai mediasi untuk mempertemukan keduannya dalam 

kenyataan hidup sehari-hari. 

 

Bilamana kita rinci pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada 

tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahanan ideologis, Notonagoro 

mengemukakan sebagai berikut: 

1) Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang 

lengkap, dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian 

diserapkan dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang 

selalu dalam keadaan mengetahui keadaan diri sendiri, memahami, serta 

memiliki pengetahuan Pancas ila; 2) Kemudian ditingkatkan ke dalam hati 

sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus 

senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila; 3) Kemudian disusul 

dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan 

mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 

bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan; 4) Kemudian 

ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan 

lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan, mentalitas 

ini melalui sesuatu proses pengulangan dan kesetabilan dan berkembang 

menjadi watak. Kemudian diresapkan lebih lanjut dalam jiwa sehingga 

terbentuk hati nurani dengan demikian orang senantiasa 

mengaktualisasikan Pancasila dengan selalu disertai pengenalan pada diri 

sendiri dalam bentuk memberi isyarat (dengan suara batin) memberi 

pedoman pada diri sendiri sebelum melakukan perbuatan. Hal ini meliputi: 

a) perintah atau larangan berbuat, b) anjuran atau larangan tidak berbuat, 

c) membiarkan berbuat atau tidak berbuat, d) keseluruhannya harus ditaati 

sendiri; 5) Kemudian mengadakan penilaian diri setelah melakukan 

perbuatan yang bersangsi. Sangsi ini dapat berwujud; pujian atau celaan 

kepada diri sendiri, yaitu celaan sampai dapat penjelma menjadi 

penderitaan; 6) Bilamana kondisi peresapan dan aktualisasi Pancasila pada 

tingkat yang optimal maka orang akan memiliki kepribadian Pancasila. 

Hal ini seharusnya mempunyai semangat dan keteguhan hati dalam 

bentuk: a) kemampuan daya (kekuatan) serta cara bagi pemeliharaan dan 

pengembangan aktualisasi Pancasila; b) kemampuan, daya (kekuatan) serta 

cara untuk menyampaikan Pancasila kepada generasi penerus (anak 

keturunannya) maupun orang lain; c) kemampuan, daya (kekuatan) serta 

cara bagi pengembangan dan pengaktualisasian Pancasila; d) 

meningkatkan semanagat dan keteguhan hati yang demikian itu menjadi 

keyakinan Pancasila, yaitu keyakinan akan kebenaran Pancasila kemudian 

meningkatkan menjadi keteguhan keyakinan terhadap Pancasila. Akhirnya 

menjadi suatu ketahanan ideologis. Suatu ketahanan ideologis merupakan 
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suatu syarat mutlak bagi tercapainya tujuan cita-cita nasional, dan yang 

terpenting mampu menangkal pengaruh ideologi maupun gerakan 

intervensi ideologi dari negara asing (Kaelan, 2013:687-689). 

 

Realisasi nilai-nilai Pancasila dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara 

berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam 

masyarakat dan keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. 

Pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik 

secara moril, baik aspek nilai, norma maupun aspek praksisnya. Hal ini 

harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. 

Bagi kalangan intelektual pengetahuan itu meliputi aktualisasi 

pengetahuan biasa (sehari-hari), pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan 

filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon 

pemimpin bangsa dan calon ilmuan. Proses transformasi pengetahuan ini 

diperlukan waktu yang cukup dan berkesinambungan, sehingga 

pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa 

pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang 

ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang 

sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan 

ideologi generasi penerus bangsa. 

Kesadaran, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri 

sendiri. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi 

wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, adapun 

wajib batin dari diri sendiri. Kemampuan kehendak, yang cukup kuat 

sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Watak dari hati nurani 

agar orang selalu mawas diri yaitu: a) dengan menilai diri sendiri apakah 

dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan 

memberi sangsi batin yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, 

atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa 

perintah, larangan, anjuran, atau membiarkan untuk berbuat atau tidak 

berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka harus 

memberi sangsi batin berupa celaan terhadap diri sendiri; b) apabila telah 

melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesimpulan pribadi untuk 

mengaktualisasikan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu 

keyakinan tentang kebenaran; c) dengan demikian akan memiliki suatu 

ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila, 

sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, 

mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila 

dalam segala aspek kehidupan; d) jika setiap orang Indonesia telah 

memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia 

akan berkepribadian berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan 

terjelmah negara dan masyarakat Pancasila. 
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Realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang 

tepat, maka harus dipertimbangkan dan dipelajari bentuk aktualisasi yang 

sesuai bagi berbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua 

bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis. Statis dalam 

pengertian intinya atau esensinya (yaitu nilai-nilai yang bersifat rohaniah 

dan universal) sehingga merupakan ciri khas, karakter yang bersifat tetap 

dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam arti bahwa aktualisasinya 

senantiasa bersifat dinamis inovatif, sesuai dengan dinamika mastarakat, 

perubahan, serta konteks lingkungannya. Misalnya dalam konteks 

lingkungan kenegaraan, sosial, politik, hukum, kebudayaan, pendidikan, 

ekonomi, hankam, kehidupan, LSM, organisasi masa, seni, bahkan 

lingkungan dunia IT, internet dan konteks lingkungan masyarakat lainnya 

(Notonagoro dalam Kaelan, 2013:686-687). 

 

Strategi dan metode proses internalisasi harus diikuti dengan strategi serta 

metode relevan dan memadai. Hal ini berdasarkan realitas objektif, bahwa subjek 

dan objek internalitas dan aktualisasi itu adalah manusia dan dalam lingkungan 

masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam proses internalisasi dan 

aktualisasi harus diterapkan strategi yang relevan serta metode yang efektif. 

Internalisasi tidak hanya dalam suatu situasi pendidikan formal saja, melainkan 

juga lingkungan pendidikan informal, nonformal, maupun lingkungan masyarakat 

lainnya. Sebagaimana dijelaskan di depan internalisasi di lingkungan dalam 

berbagai macam konteks. Baik itu dalam konteks kenegaraan maupun dalam 

konteks organisasi kemasyarakatan (Kaelan, 2013:685-687). 

1. Pelaksanaan Pancasila secara Subjektif 

Pelaksanaan Pancasila  yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap 

pribadi, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa 

dan setiap  orang Indonesia. Menurut Notonagoro (dalam Kaelan. 2013:678) 

Pelaksanaan Pancasila secara subjektif lebih penting karena realisasi yang 

subjektif merupakan persyaratan bagi pelaksanaan Pancasila secara Objektif. Jadi, 
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pelaksanaan Pancasila secara yang subjektif ini sangat berkaitan dengan 

kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk melaksanakan Pancasila.  

Pelaksanaan Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai 

Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seorang maka telah memiliki 

moral padangan hidup. Bilamana hal ini berlangsung secara terus menerus 

sehingga nilai-nila Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia 

maka kondisi yang demikian ini disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini 

dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas yaitu nilai-nilai 

Pancasila, sikap dan karakter sehingga membedaka Indonesia dengan bangsa lain 

(dalam Kaelan.2013: 679). 

2. Pelaksanaan Pancasila secara Obyektif 

Pengertian Pelaksanaan Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam 

bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang 

legislative, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan 

terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara 

Indonesia, hal itu antara lain dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Tafsir  Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar 

filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

UUD 1945 alinea IV. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila sebagai 

sumber asas, norma dan derivasi segala aspek penyelenggaraan negara. 

Konsekuensinya dalam penilaian atau pengujian terhadap suatu 

peraturan perundang-undangan, maka Pancasila sebagai batu uji dalam 

menentukan suatu peraturan perundangan itu bermakna adil atau tidak 

adil. 

b. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-undang harus 

mengikat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat 

negara Indonesia. 

c. Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu 

gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengikat unsur-unsur yang 

terkandung dalam filsafat negara. 



31 

 

 

 

d. Interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan 

menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-

undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat 

penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan alat-alat 

perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta 

alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan aspek 

kenegaraan lainnya. 

e. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia 

didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang 

berdasarkan atas dan diliputi oleh  asas kerohanian Pancasila. Hal ini 

termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang 

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga 

didasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Bahkan yang terlebih 

penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu 

dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan antara lain. 

1) Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah dahulu 

diistilahkan (Garis Besar Haluan Negara). 2) Hukum dan perundang-

undangan peradilan. 3) Sistem Demokrasi. 4) Pemerintahan. 5) Politik 

dalam dan luar negeri. 6) keselamatan, keamanan dan pertahanan. 7) 

Kesejahteraan. 8) Kebudayaan. 9) Pendidikan dan lain sebagainya. 10) 

Tujuan Negara. 11) Reformasi dan segala aspek pelaksanaannya. 12) 

Serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya (dalam Kaelan. 

2013:692-694).  

 

D. Pendidikan Nilai 

1. Pengertian Pendidikan Nilai 

Seperti yang dikemukakannya Sastrapratedja yang dimaksud dengan 

Pendidikan Nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri 

seseorang. Pengertian yang hampir sama, Mardiatmadja mendefinisikan 

Pendidikan Nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan 

mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan 

hidupnya. Dua ahli pendidikan nilai itu memiliki pandangan yang sama bahwa 

pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui 

sejumlah mata pelajarannya, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. 
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Definisi pendidikan nilai (dalam Khan, 2010:4) adalah upaya untuk 

membina, membiasakan, mengembangkan dan membentuk sikap serta 

memperteguh watak untuk menjadi manusia yang berkarakter. Nilai adalah 

potensi yang dimiliki seseorang manusia yang diperoleh melalui pembinaan, 

pembiasaan dan berkembang membentuk sikap serta memperteguh jiwa raga 

menjadi suatu karakter. 

Secara umum, pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu agar 

memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya 

secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-

tindakan pendidikan mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu 

diperkenalkan (dalam Mulyana, 2004:118-120). 

Pendidikan nilai menghasilkan manusia yang mampu mengekspresikan 

diri, menurut Malow Agudo adalah sebagai berikut: 1) penerimaan diri, orang 

lain, dan kenyataan kodrat; 2) spontan dan jujur dalam pemikiran, perasaan, dan 

perbuatan; 3) membutuhkan dan menghargai privasi diri; 4) pandangan realitas 

mantap; 5) kemampuan menghadapi masalah di luar dirinya sendiri; 6) pribadi 

mandiri; 7) menghargai diri sendiri; 8) menjalin hubungan pribadi dengan 

transender; 9) persahabatan dekat dengan beberapa sahabat atau orang tercinta; 

10) perasaan tajam, peka akan nilai-nilai rasa moral susila, teguh dan kuat; 11) 

humor tanpa menyakitkan; 12) kreativitas, bisa menemukan diri sendiri, tidak 

selalu ikut-ikutan; 13) mampu menolak pengaruh yang mau menguasai/ 

memaksakan diri; 14) dan dapat menemukan identitas (dalam Khan, 2010:4-5). 
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2. Tujuan Pendidikan Nilai 

Tujuan pendidika nilai adalah untuk memperjelas dan memberikan 

kejelasan tentang cita-cita dan arah yag dapat dituju oleh pendidikan nilai.  Living 

Values Educations (dalam Najib. 2014:63-64) dijelaskan bahwa tujuan pendidikan 

nilai adalah sebagai berikut. 

a. Menurut Apnieve UNESCO, tujuan pendidikan nilai adalah untuk membantu 

peserta didik dalam mengeksploitasi nilai-nilai yang ada melalui pengujian 

kritis sehingga mereka dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas berpikir 

dan perasaannya. 

b. Suparno berpendapat bahwa tujuan pendidikan nilai adalah menjadikan mausia 

berbudi pekerti. 

Dalam proses pendidikan nilai, tindakan-tindaka pendidikan nilai untuk 

mencapai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Komite APEID (Asian and the 

Pasific Programme of Educational Innovation for Development) adalah: a) 

menerapkan pembentukan nilai b) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-

nilai yang diinginkan; dan c) membimbing periaku yang konsisten dengan nilai 

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Nilai adalah pendidikan 

yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan 

perilaku-perilaku yang bernilai (dalam Supriyadi. 2004:120). 

3. Sumber Nilai-Nilai 

Sumber nilai-nilai dalam pendidikan nilai adalah sebagai berikut 
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a. Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu di ajarkan agama dan 

kepercayaan. 

b. Pancasila 

Nilai-nilai yag terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapaka 

menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki 

kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sebagai warga negara.  

c. Budaya 

Nilai-nilai budaya dijadikan sebagai dasar dalam pemberian makna terhadap 

suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat. Posisi 

budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan 

budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

d. Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan Pendidikan Nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus 

dimiliki warga negara (dalam Najib.2014:112-113). 

e. Undang-Undang Rebublik Indonesia 

UURI no 17 tahun 2007 tentang RPJPN: tangguh, kompettif, berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, patriotic, dinamis, berbudaya, 

dan berorientasi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) berdasarkan 
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Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(dalam Darmiyatun. 2013:70-71). Nilai dan deskripsi nilai Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut: 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. 

3 Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, susku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.  

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif  Berpikir dan melakukansesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yag telah dimiliki. 

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantung pada orang laindalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis  Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9 Rasa ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10 Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bebertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan 

kelompok. 

11 Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan 
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penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan budaya bangsa. 

12 Menghargai Prestasi  Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat/komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

16 Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

di sekitarnya dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya) negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

4. Bentuk Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila 

Penyelenggaraan Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila adalah landasan 

hukum yang kuat. Landasan-landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam 

mengembangkan Pendidikan Nilai ideologi Pancasila yaitu. 

Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Sebagai kristalisasi nilai-nilai 

luhur bangsa, Pancasila kaya dengan pesan nilai, moral, dan etika asli bangsa. 

Oleh Sebab itu, landasan idiil kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat 

dijadikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nilai di sekolah, 



37 

 

 

 

keluarga, atau masyarakat. Secara hierarkis sila-sila yang terdapat dalam Pancasila 

dengan jelas menempatkan nilai Ketuhanan sebagai bagian terpenting, yang 

kemudian diikuti oleh nilai kodrati kemanusiaan, dan kemudian  nilai etis-filosofis 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Semua nilai yang terkandung dalam 

Pancasila ini tentunya bukan sekedar simbolik-simbolik retorik saja, tetapi 

merupakan filsafat atau ideologi bangsa yang harus benar-benar direalisasikan 

dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama (dalam Mulyana. 

2004:152). 

Bentuk pendidikan nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara adalah melalui nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yaitu nilai-nilai Ideologi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia, 

nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

E. IPNU 

1. Sejarah kelahiran IPNU 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi yang berada di 

bawah naungan jami’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat 

berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi, dan kaderisasi pelajar-pelajar NU. 

Selain itu, IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda 

Indonesia yang menitik beratkan bidang agama. 

Munculnya organisai IPNU bermula dari adanya jami’yah yang bersifat 

lokal atau kedaerahan. Wadah yang berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang 

semula dikelola dan diasuh para ulama jami’yah atau perkumpulan tersebut 
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tumbuh diberbagai daerah hampir di seluruh wilayah Indonesia yang mewadai 

pelajar dan santri NU. Diawali dengan sebuah perkumpulan yang bernama 

Tsamarotul Mustafidin di Surabaya (1936), PERSANDO (Persatuan Santri 

Nahdlatul Oelama), PERPENDO (Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama, dan lain 

sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut masih bersifat lokal dan tidak saling 

terikat. Masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan dan tidak mengenal 

satu sama lainnya. Meskipun ada perbedaan nama organisasi, tetapi aktivitas dan 

haluannya sama yaitu melaksanakan faham atau ajaran Islam ahlusunnah wal 

jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari para perintis 

pendiri IPNU untuk menyatukan langkah dalam membentuk sebuah perkumpulan. 

Melihat kondisi yang demikian, muncul gagasan untuk menyatukan 

organisasi-organisai tersebut yang waktu itu dipelopori oleh Tolhah Mansur, 

fadlan, Musaha Sofyan Kholil, dan Abdul Ghani Farid yang semuannya adalah 

mahasiswa. Mereka memandang perlunya penyatuan berbagai organisasi pelajar 

NU dalam satu wadah yang solid. 

Akhirnya, setelah melalui pembicaraan dan lobi antar komponen. Semua 

sepakat untuk menyatukan organisasi-organisasi santri dan pelajar NU dalam satu 

wadah yang besar. Maka pada tanggal 20 Jumadil Akkhir 1373 H atau tanggal 24 

Februari 1954 secara resmi berdirilah IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). 

Sejak saat itu, upaya pengembangan terus dilakukan hingga berdirilah lima 

cabang yang dikenal dengan “Panca Daerah” yaitu Jombang, Solo, Kediri, 

Semarang dan Yogyakarta yang kemudian mencetuskan konferensi segi lima 

dengan keputusan yang pertama adalah peraturan dasar dan peraturan rumah 
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tangga (PD/PRT) IPNU. Kedua adalah menetapkan Tolhah Mansur menjadi ketua 

umum IPNU. 

2. Tujuan IPNU 

Tujuan IPNU berpijak pada kesemestaan organisasi dan anggotanya untuk 

senantiasa menempatkan pergerakan pada rumah keterpelajaran dengan kaidah 

“Belajar, Berjuang, dan Bertaqwa”, yang bercorak dasar dengan wawasan 

kebangsaan, keislaman, kekaderan, dan keterpelajaran (Comitte, 2007:15). 

Sebagai sebuah organisasi Pelajar NU, IPNU ingin melanjutkan kultur atau 

budaya Nahdliyah, serta sebagai wadah komunikasi antar pelajar NU untuk bisa 

menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga berbagai pengalaman, pengetahuan,  dan 

wawasan antar sesama anggota dalam berbagai hal. Sehingga tujuan untuk 

mencetak kader yang mampu mempertahankan syari’at Islam dengan faham 

Ahlusunnah Wal Jamaah, kader yang berakhlakul karimah, mandiri, berkualitas, 

serta kader bangsa yang berwawasan luas, demokratis, dan penuh tanggung jawab 

untuk dapat melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang dengan penuh 

penghayatan terhadap Ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (PD/PRT IPNU-IPPNU Tahun 2010 Pasal 6). 

3. Visi dan Misi IPNU 

a. Visi IPNU 

Visi dari IPNU Sendiri adalah terbentuknya putra-putri bangsa yang yang 

bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, 

serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut 
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faham ahlusunnah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. 

b. Misi IPNU 

Misi dari IPNU adalah : 

1) Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama (NU) dalam satu wadah 

organisasi IPNU dan IPPNU. 

2) Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. 

3) Menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. 

4) Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain 

selama tidak merugikan organisasi (PD/PRT IPNU-IPPNU Tahun 2010 Pasal 

7). 

4. Fungsi IPNU 

Fungsi dari pendirian IPNU adalah: 

a. Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader akidah. 

b. Wadah berhimpun NU untuk mencetak kader ilmu; 

c. Wadah berhimpun pelajar NU untuk mencetak kader organisasi (Caswiyono, 

2015:36). 

d. Insaniyah dan Wathoniyah (PD/PRT IPNU-IPPNU Tahun 2010 Pasal 5). 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

serta hubungan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu 
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pada konsep yang telah disebutkan di atas, maka kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara 

yang mengatur dan mengarahkan juga menjadi pedoman bagi seseorang untuk 

melangkah dan bertindak. Ideologi Pancasila akan eksisi di Indonesia apabila 

semua lapisan masyarakat baik itu dalam organisasi maupun dalam pemerintahan 

tetap mengakui atau mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. 

Salah satu wujud nyata penerapan Ideologi Pancasila dalam organisasi 

kepemudaan adalah kegiatan-kegiatan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) 

karena IPNU adalah suatu pergerakan keorganisasian yang dipelopori oleh putra-

putri yang memiliki tujuan untuk  bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, 

berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas 

tegaknya syariat Islam menurut faham ahlusunnah wal jamaah yang berdasarkan 

pada Pancasila dan UUD 1945. 

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai 

Pancasila pada individu, perorangan, setiap warga negara, setiap penduduk 

Indonesia, setiap aparat pelasana negara, dalam segala aspek kehidupan berbangsa 

dan bernegara (Kaelan, 2002:252). 
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Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Berpikir Model Penelitian 

Skema di atas adalah pola berpikir yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini sehingga dapat terjawab apa yang menjadi permasalahan 

Pancasila 

Sebagai 

Ideologi 

Bangsa 

Indonesia 

Penghambat 

1. Keaktifan anggota 
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dalam penelitian ini. Dapat digambarkan bahwa penelitian tentang penguatan 

Ideologi Pancasila yang meliputi (nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 

persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan), sebagai wujud nyata dalam organisasi 

kepemudaan yaitu melalui kegiatan-kegiatan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama) yang dapat memperkuat Ideologi Pancasila. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dari 

skripsi berjudul “Penguatan ideologi Pancasila dalam organisasi Pengurus 

Cabang IPNU Kabupaten Semarang” dapat diambil simpulan sebagai berikut:  

1. Penguatan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh organisasi IPNU 

Kabupaten Semarang adalah melalui kegiatan-kegiatan dan pelatihan-

pelatihan. Kegiatan dan pelatihan yang dilakukan Pimpinan Cabang IPNU 

Kabupaten Semarang adalah melalui: Masa Kesetiaan Anggota, Latihan 

Kader Muda, menolak gerakan dan aktivitas terorisme dan 

radikalisme,kegiatan jumpa hati perumpuan litas agama, santuanan anak 

yatim dan masih banyak kegiatan dan pelatihan. 

2. Pelaksanaan kegiatan dan pelatihan sebagai upaya penguatan Ideologi 

Pancasila memberikan banyak manfaat bagi dewan pembina, pengurus 

harian dan anggota Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang serta 

masyarakat dan organisasi-organisasi di luar IPNU. Manfaat-manfaat yang 

diperoleh berupa pengetahun dan wawasan serta perilaku-perilaku setiap 

anggota dan pengurus IPNU Kabupaten Semarang. implementasi Pancasila 

dalam organisasi Pimpinan Cabang IPNU adalah wujud nyata dari 

pelaksanaan secara subyektif dan obyektif karena semua aktivitas yang 

dilakukan di dalam kegiatan mencerminkan wujud nyata dari pada 

pelaksanaan Pancasila. 
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3. Faktor yang menghabat kegiatan untuk penguatan ideologi Pancasila adalah: 

a) keaktifan anggota, dan b) sulitnya koordinasi dengan pengurus PC IPNU 

Kabupaten Semarang. sedangkan faktor pendukung yang dapat mendukung 

terlaksanannya kegiatan adalah: a) dukungan dari Dewan Pembina dan b) 

kerjasama dengan organisasi lain. 

B. Saran 

Hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti mengemukakan 

beberapa saran yaitu anggota Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Semarang 

diharapkan lebih memahami akan pentingnya  ideologi Pancasila dalam 

organisasi demi terwujudnya tujuan awal kegiatan IPNU yaitu untuk mencetak 

kader yang mampu mempertahankan syari’at Islam dengan faham Ahlusunnah 

Wal Jamaah, kader yang berakhlakul karimah, mandiri, berkualitas, serta kader 

bangsa yang berwawasan luas, demokratis, dan penuh tanggung jawab untuk 

dapat melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang dengan penuh 

penghayatan terhadap Ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bisa tercapai. 
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