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Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara
Pada bagian ini, akan di pahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki
tiga dimensi sebagai berikut:
a.
Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam
masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila
bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti
bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata seharihari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam
segala aspek penyelenggaraan negara.
b.
Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti
bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai
sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah
motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
c.
Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang
masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilainilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai
ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung
dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang
meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir
kehilangan hakikat dirinya

Rangkuman Pancasila sebagai Ideologi Negara


Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan
hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan
konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.

Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga
negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang
merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis
belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun
yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai
Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman
yang setimpal bagi pelanggarnya.

b.

Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan silasila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan
kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hakhak asasi manusia, dan semangat persatuan.
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Dari hasil pembelajaran anda sebelumnya mengenai kesepakatan dasar dalam
amandemen UUD mengenai Tidak boleh dirubahnya Pembukaan UUD 1945 (
Lihat isi pembukaan UUD 1945) Kata “Pancasila” tidak terdapat dalam pembukaan
UUD 1945, namun bukan berarti Pancasila bukan sebagai dasar negara. Lima silasila Pancasila dijabarkan satu persatu untuk mempertegas sila-sila yang menjadi
dasar dan ideologi negara.Posisi dasar negara berada di atas konstitusi. Ia bersifat
metalegal, extralegal notion, bukan bagian dari produk hukum yang bisa
diamandemen. Dasar negara di pucuk piramida hierarki norma hukum.
1.
2.

Berikan analisa dan pendapat Anda apa yang menjadi urgensi dari RUU
Haluan Ideologi Pancasila (HIP)?
Dengan banyaknya aksi protes mengenai RUU HIP, bahaya apa yang
mengancam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara?
Berikan Analisa kritis dan rekomendasi/solusi Anda!
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