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ABSTRAK

Dalam Pancasila,sikap positif terhadap Pancasila wajib dilaksanakan. Untuk
kehidupan bernegara :
a. Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta berusaha
mempelajari,menghayati,mengamalkan dalam kehidupan bernegara,mempertahankan
Pancasila agar tetap lestari.
b. Menolak segala bentuk ideologi,faham,ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
c. Mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai Pancasila atau belum.
d. Menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.
Juga mempunyai sikap setia terhadap ideologi,dalam sikap setia tersebut terdapat tiga jenjang
setianya,yaitu sebagai persatuan,pembangunan,dan terbuka.
Sedangkan untuk kehidupan bermasyarakat dibagi menjadi 3 perwujudan:
1. Kehidupan pribadi\keluarga,
2. Di lingkungan belajar (sekolah,kampus), dan
3. Di lingkungan masyarakat.
Sikap-sikap tersebut muncul sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu,hingga sekarang.

BAB I. Latar Belakang Masalah
Kita semua mengetahui negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17
Agustus 1945 masih disebut negara yang sedang berkembang maju menyertai globalisasi
dunia seiring dengan perkembangan pemerintahan yang dinamakan Orde Reformasi dan tetap
memiliki landasan Pancasila. Landasan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
ini memiliki makna sejarah kenegaraan yang sangat panjang dan penting sepanjang hidupnya
bangsa Indonesia semenjak zaman Nusantara.
Dengan demikian, kita juga memaklumi betapa pentingnya nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila yang secara sah dan telah menjadi dasar negara dalam waktu
satu hari setelah diproklamasikan negara Republik Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945 maka
dasar negara Republik Indonesia telah lahir dengan sah melalui sebuah badan, yakni Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam perkembangannya, nila kerohanian
Pancasila, selain merupakan suatu dasar negara juga suatu ideologi bagi bangsa dan negara
Republik Indonesia.
Kita juga tak pernah melupakan betapa landasan kerohanian kita mempertahankan diri
untuk tetap eksis dalam melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai
bersama walaupun sejak lahirnya hingga kini tak henti-hentinya mendapat cobaaan dan
mengalami pasang surut berulang kali yang disebabkan bukan oleh Pancasilanya sendiri (
dalam arti nilai-nilai yang tersirat didalamnya), namun lebih condong disebabkan perbedaan
persepsi dalam memahami dan menilai Pancasila dari pihak-pihak yang ingin memiliki dasar
atau ideologi yang lain bagi negara kita ini.
Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara maka setiap warga negara wajib
mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila. Apabila Pancasila tidak dapat diwujudkan
secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dalam kehidupan bermasyarakat
lambat laun Pancasila akan menjadi luntur. Pancasila akan menjadi sebuah dokumen yang
tertulis dalam sejarah Indonesia semata.
Seorang warga negara yang baik harus memiliki kesetiaan. Hal ini termasuk dalam
sikap positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tiga jenjang atau tahapan
kesadaran masyarakat dan bangsa kita terhadap Pancasila sebagai ideologi,yaitu :
1. Pancasila sebagai ideologi pemersatu

2. Pancasila sebagai ideologi pembangunan,dan
3. Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Perilaku positif memiliki makna perilaku yang baik. Perilaku baik terhadap ideologi
Pancasila berarti sikap baik terhadap pancasila.Seperti halnya sekarang, banyak generasi
muda bahkan yang sudah berumur pun tidak mengembangkan sikap positif terhadap
Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. Bentuk perilaku positif terhadap Pancasila
dapat kita sadari dari sikap kita di kehidupan masyarakat sehari,dalam maksud jika
masyarakat arti sempit ialah kehidupan dalam masyarakat bersama orang lain (lingkungan
tertentu),tetapi masyarakat dalam arti luas meliputi keluarga, sekolah, dan lain-lain.

BAB II. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas,maka ada beberapa pertanyaan terkait dengan sikap
positif terhadap Pancasila di Indonesia,diantaranya :
1. Apa sajakah perwujudan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan seharihari (kehidupan pribadi/keluarga,lingkungan pendidikan(sekolah,kampus),dan di
lingkungan masyarakat)?
2. Tunjukkan sikap baik terhadap Pancasila dalam kehidupan bernegara!
3. Jelaskan setiap jenjang-jenjang setia terhadap ideologi negara?

BAB III. Pendekatan
 Pendekatan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak
zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah
serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan
hidupnya

berjuang

untuk

menemukan

jati

dirinya

sebagai

suatu

bangsa

yang

merdeka,mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta
filsafat hidup bangsa. Seteah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesiaa menemukan jati dirinya,yang didalamnya tersimpul ciri khas,sifat,dan
karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang oleh para pendiri negara kita

dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam,yang meliputi lima
prinsip( 5 sila) yang kemudian diberi nama PANCASILA.
Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa
reformasi,bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang
kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain
perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat.
Hal ini dapat terlaksanakan buka melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan
suatu kesadaran berbangsa dan bernegara juga dalam keidupan bermasyarakat.
Jadi ,semua sikap positif terhadap pancasila wajib untuk dilaksanakan. Juga wajib
mempertahankan,melestarikan,dan

meghayati

nilai-nilai

Pancasila

dalam

kehidupan

bernegara maupun kehidupan sehari-hari.

BAB IV. Pembahasan
Bentuk perilaku positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat
dilakukan dengan berperan serta dalam upaya mempertahankan Pancasila. Bukti peran serta
warga negara dalam upaya mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan
sehari-hari.
Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari antara lain :
1. Kehidupan pribadi/keluarga
a. Suka bekerja keras.
b. Hidup sederhana dan gemar menabung.
c. Berusaha mempelajari,menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan keluarga.
d. Mematuhi peraturan keluarga,menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
keluarga.
e. Menghormati dan mencintai semua anggota keluarga.
f. Menolak semua pengaruh ideologi/faham yang bertentangan dengan Pancasila.

2. Kehidupan di lingkungan pendidikan

a. Belajar dengan rajin.
b. Selalu menyelesaikan tugas yang diberikan pengajar.
c. Menaati tata tertib
d. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ataupun kampus.
e. Menghormati semua orang yang berada di lingkungan sekolah,kampus.
f. Tidak membeda-bedakan dalm pergaulan.
g. Menolak semua pengaruh ideologi/faham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Kehidupan di lingkungan masyarakat
a. Ikut bergotong royong.
b. Menjaga kebersihan lingkungan.
c. Menjaga nama baik masyarakat.
d. Mematuhi peraturan dalam masyarakat.
e. Menyebarluaskan / menyosialisaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
masyarakat.
f. Menolak semua pengaruh ideologi/faham yang bertentangan dengan Pancasila.
g. Melaporkan kepada yang berwajib bila ada kegiatan yang bertentangan dengan
Pancasila.
h. Mengembangkan sikap kekeluargaan diantara sesama warga masyarakat.
i.

Mengakui persamaan derajat,hak dan kewajiban diantara sesama warga
masyarakat.

j.

Menjaga persatuan dan kesatuan.

k. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.
l.

Saling mencintai dan menghormati sesama warga masyarakat dan lain-lain.

Sedangkan dalam kehidupan bernegara,sikap positif yang harus ditunjukkan adalah :
e. Menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta berusaha
mempelajari,menghayati,mengamalkan dalam kehidupan bernegara,mempertahankan
Pancasila agar tetap lestari.
f. Menolak segala bentuk ideologi,faham,ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
g. Mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai Pancasila atau belum.

h. Menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat dan bangsa kita terhadap Pancasila
sebagai ideologi,yaitu :
1. Pancasila sebagai ideologi persatuan
Berfungsi mempersatukan rakyat yang majemuk menjadi bangsa yang
berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.
2. Pancasila sebagai ideologi pembangunan
Memberikan legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan
nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi dan dijiwai oeh
Pancasila.
3. Pancasila sebagai ideologi terbuka
Menurut F.M. Suseno (2010.14) suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi
terbuka apabila :
a. Nilai –nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat
sendiri.
b. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan untuk masyarakat dalam
setiap saat dan kurun waktu.

BAB V. Kesimpulan
Sikap positif terhadap pancasila tidak hanya secara umum untuk bangsa dan negara
yang hanya wajib dipatuhi untuk oarng-orang kalangan atas,misal : pejabat,menterimenteri,bahkan Presiden. Namun , dapat juga dipatuhi oleh masyarakat biasa dan wajib untuk
semuanya,karena masih menjadi warga Indonesia. Tidak harus dengan cara yang terlalu
muluk atau formal,karena dari hal kecil yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga
merupakan sikap menghormati sekaligus sudah melakukan sikap positif terhadap Pancasila.
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