Pengertian pancasila secara Historis
Pada waktu sidang BPUPKI pertama, ketua BPUPKI Dokter K.R.T Rajiman
Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas dalam sidang
tersebut. Masalah yang dimaksudnya adalah suatu calon rumusan Dasar Negara Indonesia
yang akan di bentuk. Kemudian tampilah tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin,
Soepomo dan Soekarno.
Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir.Soekarno berpidato secara lisan
(tanpa teks) mengenai calon rumusan Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk
memberi nama lima asas / Dasar Negara tersebut Ir.Soekarno memberikan nama istilah
“Pancasila” yang artinya Lima Dasar. Hal ini menurut beliau atas saran dari seorang teman
ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka dan keesokan harinya tanggal 18
Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, termasuk
Pembukaan UUD 1945 dimana di dalamnya termuat isi rumusan Lima Prinsip Dasar Negara
yang memberikan nama pancasila.
Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia sudah merupakan
istilah umum. Walaupun di dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 tidak termuat
istilah “Pancasila” namun yang dimaksudkan Dasar Republik Indonesia adalah disebut
dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka
pembentukan calon rumusan Dasar Negara, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 oleh
Ir.Soekarno diberi nama dengan istilah “Pancasila” yang secara sepontan diterima oleh para
peseta sidang.
Demikianlah riwayat singkat Pancasila. Yang berasal dari bahasa Sansekerta
kemudian menjadi bahasa Jawa-Kuno yang semula menjadi istilah ajaran moral Buddha
akhirnya menjadi Bahasa Indonesia dipakai sebagai istilah nama Dasar Filsafat Negara
Republik Indonesia hingga sekarang ini.
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Secara terminology historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut :
a.

Mr. Muhammad Yamin (28 Mei 1945)
Pada tanggal 29 Mei 1945 itu Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang

pertama. Peristiwa ini kita jadikan tonggak sejarah, karena pada saat itulah Mr.Muh.Yamin
mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya di hadapan sidang
lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr.Muh Yamin itu berisikan lima asas dasar untuk Negara
Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan itu, yaitu :
1)

Peri Kebangsaan

2)

Peri Kemanusiaan

3)

Peri Ketuhanan

4)

Peri Kerakyatan

5)

Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD
Republik Indonesia. Didalam Pembukaan dari Rancangan UUD itu tercantum perumusan
lima asas Dasar Negara yang berbunyi sebagai berikut :
1)

Ketuhanan Yang Maha Esa

2)

Kebangsaan Persatuan Indonesia

3)

Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

4)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

5)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlu dicatat, bahwa usul lima asas Dasar Negara yang dikemukakan oleh Mr.Muh
Yamin secara lisan dan dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, baik perumusan
kata-katanya maupun sistematiknya.

b.

Ir.Soekarno (1 Juni 1945)
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang hari

ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu dikemukakan / diusulkan juga lima hal untuk
menjadi Dasar-dasar Negara Merdeka, yang perumusan serta sistematiknya sebagai berikut:
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1)

Kebangsaan Indonesia

2)

Internasionalisme. – atau Perikemanusiaan

3)

Mufakat. – atau Demokrasi

4)

Kesejahteraan Sosial

5)

Ketuhanan yang Berkebudayaan

Untuk lima Dasar Negara itu oleh beliau diusulkan pula agar di beri nama Pancasila.
Dikatannya bahwa nama isi berasal dari seorang ahli bahasa kawan beliau, tetapi tidak
dikatakannya siapa. Usul mengenai nama Pnacasila ini kemudian diterima oleh sidang.
Jika perumusan dan sistematik yang dikemukakan / diusulkan oleh Ir.Soekarno itu
kita bandingkan dengan Pancasila yang sekarang. Nyata sekali bahwa perumusan dan
sistematiknya berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD
1945.
Selanjutnya

Nasionalisme

dihadapkan.dipertentangkan

dengan

asal

Internasionalisme atau perikemanusiaan dan menjadi “Sosio-Nasionalisme” Selanjutnya
asas Mufakat atau Demokrasi dalam hal ini demokrasi politik dihadapkan/dipertentangkan
dengan asas Kesejahteraan Sosial yakti “Gotong Royong”.
Pada tahun 1947, pidato Ir.Soekarno tanggan 1 Juli 1945 diterbitkan dipublikasikan
dengan nama “Lahirnya Pancasila”, kemudiaan menjadi popular dalam masyarakat bahwa
pancasila adalah nama dari Dasar Negara kita. meskipun bunyi rumusan dan sistematika
serta metode berpikir antara usul Dasar Negara 1 Juni 1945 tidak sama dengan Dasar
Negara yang disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

c.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh Dokuritu

Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul
mengenai asas dasar yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik.
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Setelah mengadakan pembahasan, maka oleh Sembilan tokoh tersebut disusunlah
sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” yang didalamnya
terdapat perumusan dan sistematik Pancasila sebagai berikut

1)

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-Pemeluknya

2)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)

Persatuan Indonesia

4)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

5)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Sembilan tokoh nasional itu ialah
Ir.Soekarno
Drs.Moh.Hatta
Mr.A.A.Maramis
Abiskoesno Tjokrosoejoso.
Abdulkahar Mudzakir
Haji Agus Salim.
Mr.Achmad Soebardjo
K.H.Wachid Hasyim
Mr.Muhammad Yamin.i
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Modernisasi
Pengertian modernisasi adalah perubahan gaya hidup dari traditional/lama menjadi
gaya hidup yang lebih canggih/ baru.

Adapun berbagai tanda atau ciri-ciri menunjukkan manusia yang mengalami proses
modernisasi adalah :
1.

Dapat menerima hal baru dan terbuka untuk perubahan.

2.

Lebih percaya diri

3.

Selalu mengupdate ilmu teknologi

4.

Memiliki rencana,tujuan serta pengorganisasian.ii

Untuk mengikuti proses modernisasi ini juga memerlukan syarat,jika tidak di ikuti
dengan syarat maka orang itu tidak akan sukses dalam perubahan itu. syarat tersebut
adalah sebagai berikut :
1.

Perubahan cara berpikir yang lebih ilmiah.

2.

Kedisiplinan diri dalam belajar / mengupdate hal-hal baru .

3.

Mengumpulkan data dari teknologi serta mempraktekannya.

4.

Mampu berorganisasi dan bersosialisasi.

5.

Sikap mental yang dapat menjadikan pendorong proses modernisasi ,contohnya

rajin,tepat waktu dan berani mengambil resiko.

Selain dari itu kita juga dapat meninjau gejala-gejala modernisasi dari berbagai
bidang kehidupan manusia,antara lain :
1.

Bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh
masuknya pengaruh budaya dari luar yang menyebabkan pudarnya budaya asli.

2.

Bidang politik, ditandai dengan semakin banyak Negara yang lepas dari penjajahan ,
munculnya Negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya Negara-negara
demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin di akuinya hak asasi
manusia.
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3.

Bidang ekonomi, ditandai dengan semakin lengkapnya kebutuhan manusia akan
barang dan jasa yang menyebabkan lahirnya sector industri yang dibangun besarbesaran untuk memproduksi barang kebutuhan manusia.

4.

Bidang sosial, ditandai dengan munculnya kelompok baru dalam masyarakat ,seperti
kelompok buruh, kaum intelektual ,kelompok manajer, kelompok ekonomi kelas
menengah dan kelas atas.
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Globalisasi
Pengertian dari globalisasi adalah hubungan komunitas dalam segala bidang di
seluruh dunia.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi pada manusia umumnya adalah
1.

Factor ekonomi , mempengaruhi dimensi perdagangan , produksi , investasi, pasar
uang dan pasar kerja.

2.

Factor politik, mempengaruhi kedaulatan Negara, focus pemecahan masalah,

3.

Factor budaya, mempengaruhi dimesi lanskap kepercayaan (sacriscape), lanskap
etnis (etnoscape), lanskap ekonomi (econoscape), dan lanskap persantaian
(leisurescape).iii

Munculnya globalisasi ini juga membawa dampak positif dan negative terhadap suatu
Negara.

Contoh dampak positif dilihat dari berbagai aspek di antaranya :
1.

Aspek ekonomi ,terbukanya pasar international, tersedianya peluang kerja yang

lebih banyak,dan meningkatnya devisa Negara. Hal ini akan meningkatkan kehidupan
ekonomi bangsa yang menunjang hidupan nasional bangsa.
2.

Aspek politik, pemerintahan di jalankan secara terbuka dan demokratis. Karena

pemerintah adalah bagian dari suatu Negara bila dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis
pasti akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif bisa berupa rasa
nasionalisme terhadap Negara menjadi meningkat.
3.

Aspek budaya, kita dapat meniru pola pikir,etos kerja dan kedisiplinan dari bangsa

lain yang sudah maju, untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan mempertebal rasa
nasionalisme kita terhadap bangsa.

Adapun dampak negative yang bisa kita lihat dari berbagai aspek di antaranya :

7

1.

Aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena sudah

banyak produk luar negeri (Mc.Donald,KFC,Pizza-Hut,Coca-Cola,dll) yang membanjiri
Indonesia, yang akan menyebabkan berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita
terhadap bangsa Indonesia.
2.

Aspek politik,Karena Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahawa

liberalism dapat membawa kemajuan dan kemakmuran . Sehingga tidak menutup
kemungkinan berubah arah dari ideology pancasila ke idologi liberalism. Ini kan
mengakibatkan hilangnya rasa nasionalisme bangsa
3.

Aspek budaya, Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan

identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya
barat yang oleh masyarakat dunia di anggap sebagai kiblat.iv

Dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia
1.

Urbanisasi

Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan
pertanian di desa ke pekerjaan industry kota.

Adapun beberapa penyebab terjadinya urbanisasi adalah adanya daya tarik tertentu di kota
seperti :
a.

Daya tarik ekonomi.

b.

Daya tarik sosial.

c.

Daya tarik pendidikan.

d.

Daya tarik budaya.

Dengan terjadinya urbanisasi,jelas penduduk kota akan semakin bertambah dan
akan menimbulkan permasalahan baru baik di kota maupun di desa,diantaranya adalah :
a.

Semakin berkurangnya penduduk desa.

b.

Banyak sawah yang terbengkalai.

c.

Hasil panen menurun

d.

Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.

e.

Tingkat pengangguran kota meningkat.
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f.

Kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota.

2.

Kesenjaan Sosial Ekonomi

Faktor penyebabnya antara lain :
a.

Menurunnya pendapatan per kapita.

b.

Ketikdak merataan pembangunan antar daerah.

c.

Rendahnya mobilitas sosial.

3.

Pencemaran lingkungan alam
pencemaran ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan, seperti

tanah, air , udara, hutan, dan binatang. Hal ini akan menyebabkan bencana seperti banjir,
tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, erosi, hujan asam, polusi udara, dan
pemanasan global.

4.

Kriminalitas
Kriminalitas ini juga merupakan salah satu dampak penyebab modernisasi dan

globalisasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga menimbulkan masalah
sosial seperti :
a.

Menipisnya rasa kekeluargaan.

b.

Meningkatnya sikap individualistis.

c.

Meningkatnya tingkat persaingan.

d.

Meningkatnya pola hidup konsumtif.

5.

Lunturnya eksistensi Jati Diri Bangsa
Globalisasi yang di tandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antarnegara

berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Kita ambil beberapa contoh :
a.

Berkembangnya internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh

warga dunia dengan mudah tanpa dapat dikontrol oleh negaranya.
b.

Dibidang

ekonomi,

masuknya

perusahaan-perusahaan

mematikan perusahaan dan usaha-usaha masyarakat.
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multinasional

telah

Apa yang ditampilkan di atas hanya sebagian kecil dari dampak globalisasi yang telah
menggugat eksistensi Negara. Namun paling tidak, contoh di atas memperlihatkan bahwa di
tengah kegemerlapan kemajuan yang ditawarkan globalisasi , hal itu juga menimbulkan
berbagai kepedihan, dan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial yang di tawarkan
globalisasi ternyata sepenuhnya tidak terwujud.
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Reformasi
Reformasi adalah perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
kearah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya adanya perubahan kehidupan dalam
bidang politik, ekonomi, hokum, sosial dan budaya yang lebih baik serta demokratis
berdasarkan prinsip kebebasan , persamaan dan persaudaraan.

Contoh Faktor Pendorong terjadinya reformasi Di Indonesia adalah :
a.

Krisis Politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai

kebijakan politik pemerintahan orde baru.berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan
pemerintah orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi
pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kuasa
presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya demokrasi yang dilaksanakan orde baru bukan
demokrasi semestinya , melainkan demokrasi rekayasa.

b.

Krisis Hukum
Rekayasa yang di bangun pemerintahan orde baru tidak sebatas pada bidang politik,

tetapi di dalam bidang hokum juga melakukan intervensi. Artinya kekuasaan peradilan harus
dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani
masyarakat dengan penuh keadilan.

c.

Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda Negara-negara asia tenggara sejak juli 1996

mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Yang menyebabkan ekonomi
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Indonesia juga tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia.Krisis ekonomi
yang melanda di Indonesia tidak dapat terpisah dari berbagai kondisi seperti :
I.

Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar.

II.

Industrialisasi, pemerintahan orde baru ingin menjadikan Negara RI sebagai Negara

industry namun kondisi nyata masyarakat Indonesia sangat tidak sesuai karena tingkat
pendidikan yang kurang memadai.
III.

Pemerintahan sentralistik,karena sifat dari seluruh kebijakan di tentukan dari Jakarta

(pusat) dan pemerintahan daerah hanya berperan sebagai epanjangan tangan
pemerintahan pusat

d.

Krisis sosial
Krisis politik,hokum serta ekonomi juga sangat berperan terjadinya krisis sosial.

Karena pelaksanaan politik dan hukum yang represif dan tidak demokratis menyebabkan
konflik antar etnis dan agama,serta persediaan sembako yang terbatas yang menyebabkan
krisis ekonomi ini juga menyebabkan krisis sosial yang dikarenakan ketidak mampuan daya
beli masyarakat.v
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Keberadaan pancasila setelah reformasi
Pancasila menjadi identik dengan orde baru , Lebih kejamnya lagi, (Pancasila dan P-4)
diidentikan dengan rezim Soeharto yang dianggap 'bengis', yang anti Hak Asasi Manusia
(HAM) dan anti demokrasivi, Dan mulai saat itu butir-butir p4 mulai di kesampingkan.
pandangan semacam itu juga menghinggapi orang-orang yang menyebut diri “progressif”
dan “revolusioner”. Padahal, di masa lalu, kutub progressif dan anti-imperialis justru
mempersenjatai diri dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk melawan liberalisme dan
imperialismevii
Munculnya Partai politik yang berasas Agama.
Pancasila diusulkan sebagai asas tunggal partai politik untuk mempertegas
komitmen terhadap ideologi bangsa dan negara. Pancasila juga bisa memperekat persatuan
dan kesatuan bangsa.
Agung Laksono menegaskan, Pancasila sudah disusun oleh para pendiri bangsa
(founding fathers) untuk menyatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. "Pancasila
juga masih membuka ruang demokrasi dan pluralisme. Jadi, kita tidak perlu fobia," katanya.
Menurut Agung yang juga Ketua DPR, asas tunggal Pancasila dapat menumbuhkan
semangat nasionalisme dan patriotisme yang akhir-akhir ini memudar di masyarakat. "Sikap
Partai Golkar mengusulkan itu hanya untuk mempertegas di UU yang lama. Jadi ini bukan
hal baru. Semua telah diatur, di sila-sila Pancasila yang menjadikan kita jadi Indonesia,"
ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Parpol dari Fraksi Partai
Golkar Tyas Indyah Iskandar mengingatkan, diusulkannya asas partai politik adalah Pancasila
dan Undang-undang dasar 1945 untuk mempertegas komitmen terhadap ideologi bangsa
dan negara. Hal ini sekaligus untuk memperkokoh pilar-pilar Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang saat ini mulai memudar.
"Kita ingin mengingatkan kembali kepada parpol-parpol, supaya kita jangan
melenceng dari ideologi bangsa ini, di mana Pancasila dan UUD 1945 merupakan pandangan
hidup (way of life) bangsa Indonesia," ujarnya. viii

Munculnya Parpol-parpol yang berasas agama ini dapat membuktikan bahwa
pancasila sebagai asas tunggal sebelum reformasi telah ditinggalkan
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Bagaimana Pancasila seharusna (Solusi)
Re-edukasi Pancasila sejak dini,karena pendidikan sejarah perjuangan bangsa
terdapat unsure-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa,semangat dan
nilai-nilai kejuangan khusunya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan makin
di tingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai
dengan Perguruan tinggi baik negeri maupun Swasta. Dalam pelaksanaannya terdapat dua
macam system yaitu lewat penataran untuk mengembangkan dalam hal pengamalannya
dan dalam bentuk perkuliahan untuk mengembangkan bidang pengetahuannya secara
ilmiah. Dua Jalur ini harus di laksanakan secara serentak di tingkat pendidikan tinggi karena
untuk tingkat pendidikan tinggi segala transformasi pengetahuan termasuk pendidikan
pancasila harus dapat dipahami secara ilmiah sehingga setelah kuliah para sarjana kita
sebagai calon pengganti pemimpin bangsa akan memiliki wawasan pengetahuan yang ilmiah
dan luas tentang pandangan hidup dan ideology pancasila sekaligus mampu melaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari.ix
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) diajarkan lagi, untuk
mengatasi tumbuh suburnya beragam ideologi sesat, radikalisme, fundamentalisme hingga
anarkhisme serta terorisme. Karena P-4 dari segi ide dan tujuannya, sebenarnya sangat baik,
karena untuk pembentukan karakter anak bangsa, baik secara afeksi maupun kognisi," x
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Kesimpulan dan Saran
Pengertian Modernisasi adalah perubahan gaya hidup dari traditional/lama menjadi gaya
hidup yang lebih canggih / baru .

Adapun beberapa ciri" manusia mengalami modernisasi diantaranya
1. Dapat menerima hal baru dan terbuka untuk perubahan
2. Lebih percaya diri
3. Selalu mengupdate ilmu teknologi
4. memiliki rencana, tujuan serta pengorganisasian.

Selain ciri" juga harus memenuhi syarat seperti
1. Perubahan cara berpikir yang lebih ilmiah.
2. Kedisiplinan diri dalam belajar / mengupdate hal-hal baru
3. mengumpulkan data dari teknologi serta mempraktekkannya.
4. mampu berorganisasi dan bersosialisasi.
5. sikap mental yang dapat menjadikan pendorong proses modernisasi, contohnya
rajin,tepat waktu dan berani mengambil resiko.

gejala modernisasi dapat kita tinjau dari bidang kehidupan diantaranya
1. Bidang Budaya
2. Bidang Politik
3. Bidang Ekonomi
4. Bidang Sosial.

Pengertian globalisasi adalah hubungan komunitas dalam segala bidang di seluruh dunia.
faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi pada manusia umumnya adalah :
1. faktor ekonomi
2. faktor politik
3. faktor budaya
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Globalisasi juga membawa dampak positif dan negatif terhadap suatu negara terutama pada
aspek Ekonomi, Politik dan Budaya

Modernisasi dan globalisasi di Indonesia memberi beberapa dampak di antaranya
1. Urbanisasi
2. Kesenjaan Sosial Ekonomi
3. Pencemaran Lingkungan Alam
4. Kriminalitas
5. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa

Pengertian Reformasi adalah perubahan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional
Faktor Pendorong terjadinya reformasi di Indonesia adalah
1. Krisis Politik
2. Krisis hukum
3. Krisis Ekonomi
4. Krisis Sosial

Masalah keberadaan pancasila setelah reformasi adalah pancasila menjadi identik
dengan orde baru dan butir p4 dari pancasila mulai dikesampingkan, munculnya parpol yang
berasas agama yang juga menandakan bahwa pancasila sebagai asas tunggal sebelum
reformasi telah di tinggalkan

Solusi Adanya Pendidikan ulang Pancasila sejak dini sampai perguruan tinggi baik
negeri maupun swasta. dan butir" P4 diajarkan lagi supaya bisa membentuk karakter anak
bangsa yang baik.
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