
t
@ InuUitARYADUTA





Kata Pengantar

Daftarlsi

Glosarium
Pendahuluan

Modul 1 Pancasila sebagai ldeologi Terbuka
A. PancasilasebagaildeologiTerbuka

B. Pancasila sebagai Sumber Nilai

C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

D. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai ldeologi Terbuka

Rangkuman

Latihan

Tugas

Modul 3

Sistem Pemerintahan
A. Sistem Pemerintahan diBerbagai Negara

B. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara lndonesia

C. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang Berlaku di
lndonesia dengan Negara Lain ...................

Rangkuman

Latihan

Tugas............

Peranan Pers dalam Masyarakat Demokratis
A. Makna Pers sebagai lnstitusi lnformasi

B. Sifat, Fungsi, dan Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat

C. Kebebasan Pers dan Kode EtikJurnalistik..........
D. Faktor Penghalang Terjadinya Kebebasan Pers

E. Perjalanan Pers di lndonesia .................

F. DampakPenyalahgunaanKebebasanPers

G. Pentingnya Pers lndonesia Kembali ke Asas

Rangkuman

Latihan

Tugas............

iii

iv

vi

vii

Modul 2

1

10

14

15

18

18

20

33

38

38
40

41

42

47

52

54

57

57

63

64

66

21

24













3. Dimensi dalam Pancasila

Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, oleh karena itu secara struktural Pancasila
memiliki empat dimensi, yaitu:

a. Dimensi idealistis

Dimensi idealistis berpandangan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang
bersilat sistematis, rasional, dan menyeluruh tersebut hakikatnya merupakan nilai-nilai yang terkandung
dalam sila-sila Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan).

b. Dimensi normatif

Dimensi normatif berpandangan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu
dijabarkan ke dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan.

c. Dimensi realistis

Dimensi realistis bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal dan normatif,
Pancasila juga harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.

d Dimensifleksibilitas

Dimensi fleksibilitas bahwa Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman
yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang hakiki tetap akual, relevan, dan
fungsional sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat dimensi ini sangat penting dalam sebuah negara kesatuan karena dimensi idealistis,
dimensi normatif, dimensi realistis, dan dimensi fleksibilitas saling memengaruhi satu sama lain sehingga
Pancasila merupakan suatu ideologi terbuka yang bulat dan utuh.

4. Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Pancasila sebagai suatu ideologi, memilki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat lndonesia. Fungsi dan kedudukan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata
lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea lV yang berbunyi
"... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan lndonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara
lndonesia yang berkedaulatan ra$at dengan berdasar kepada ...,,.
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keberadaannya. Berikut ini sebuah artikel mengenai keberadaan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa
lndonesia.

Negara Kesatuan dan Pancasila Sudah Final

JAKARTA, KOMPAS-Peringatan Hari Lahir Pancasila dilakukan di berbagai daerah, Jumat (t/6).
Bagi Nahdlatul Ulama, bentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia dan dasar negara pancasila

sudah menjadi keputusan final. "Pintu perdebatan terhadap permasalahan itu sudah- ditutup," kata
Ketua PBNU KH Said Agil Siradj dalam Maulid Akbar 2007 dan Doa untuk Bangsa di Jakarta, Kamis
(31/5).

Menurut Said, dalam Piagam Madinah yang berisi 47 pasal, tak satu pun mencantumkan
pembentukan negara lslam. Nabi Muhammad SAW sebagal pemimpin Madinah tak berkeinginan
membentuk negara lslam.

Piagam Madinah adalah cikal bakal peradaban lslam. Warga Madinah yang multikultural serta
terdiri atas kaum Muslim pendatang dan asli, Yahudi, dan Kristen diikat dalah perjanjian untuk
hidup secara bersama.

Secara terpisah, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyayangkan kian lemahnya
nasionalisme dan kebangsaan lndonesia. "Pancasila masih diperdebatkan. Sementara elite justru
sibuk dengan kepentlngan masing-masing,', katanya.

Lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan terjadi karena elite masih bersikap seperli
bangsa terjajah, mengakomodasi kepentingan asing walau merugikan rakyat dan bangsanya sendiri.
Juga disebabkan belum adanya sistem politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiii, din budaya
yang mapan.

Hari Lahir Pancasila

Sementara itu, dalam peringatan Hari Lahir pancasila, Kamis
malam di Yogyakarta, Raja Keraton yogyakarta Sri Sultan
Hamengku Buwono (HB) X menegaskan, pancasila mulai
tererosi dari jiwa bangsa. Nilai Pancasila kini dianggap tidak
penting sebagai acuan kehidupan berbangsa dan penggunaan
dalam kehidupan sehari-hari kian lemah.

"Tahun-tahun terakhir inijiwa pancasila memang sedang
rapuh, Pada saat kita belajar berdemokrasi, sekarang ruang
publik terpecah belah oleh berbagai kepentingan ideologis
partai, kepentingan pemilik modal dan aksi massa, korupsi,
kerusakan lingkungan, serta kekerasan menjadi menu media
massa sehari-hari," ungkap Sultan HB X di kampus Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Gambar Ketua PDP
Pada peringatan hari lahir ke-62

Pancasila
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Seiring terbitnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, maka Tap. MPR No. llI/MPR/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi, Berbeda dengan Tap. MPR
No. lll/MPFU2000, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa jenis dan
hierarki dari peraturan perundang-undangan nasional adalah:
1. UUD 1945

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

3. Peraturan Pemerintah,

4. Peraturan Presiden,

5. Peraturan Daerah:

a. Peraturan Daerah Provinsi,

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

c. Peraturan Desa.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut ini!

Sunber: Hanid S. Attamini, 1991
Bagan 1.2 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukun
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Pancasila sebagai Sumber Nilai

Pancasila adalah pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi negara yang merupakan sumber
nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan manusia digerakkan
oleh empat macam nilai dasar, yaitu nilai kebaikan, nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai ketuhanan.
Adapun menurut Notonagoro kehidupan manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu:
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan

atau aktivitas.

3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia. Nilai kerohanian
dibedakan lagi menjadi empat, yaitu:

a. Nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia.
b. Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia.
c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
d. Nilai kegunaan atau nilai religius, yaitu nilai yang bersumber pada agama.
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l-.r'ter nilai adalah dasar atau pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Adapun yang

- :' =: :asar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat lndonesia, yaitu kelima sila

:= =- trancasila.

-: -a sila Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

', a Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa

:'-=:i. adanya Tuhan. Dengan nilai ini dinyatakan bahwa bangsa lndonesia adalah bangsa yang

= = -= bukan bangsa yang atheis.
', a-nilai religius tersebut terdiri atas:

. /.,2',akinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifalsifat-Nya yang maha sempurna,

-aha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, dan sifat suci lainnya.

- (:takwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan semua perintah-Nya dan

-enjauhi segala larangan-Nya.

-ai sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa lndonesia percaya

-=- ::rtakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila perlama ini menjiwai sila-sila lainnya.

'i lai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang

.==-a dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama, atas dasar tuntunan hati nurani dengan

-=-:erlakukan sesuatu halsebagaimana mestinya. Berdasarkan nilai-nilaitersebut maka secara mutlak

:-: suatu pengakuan terhadap hak asasi manusia.
\'l ai-nilai kemanusiaan meliputi beberapa hal, antara lain:

= rengakuan terhadap martabat manusia.

- Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.

: Pengerlian manusia yang beradab, yaitu memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga

.elas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan.

Secara utuh, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian manusia berhak

-=renuhi keinginannya. Namun, harus taat terhadap keterbatasan dan tanggung jawabnya sebagai

-a^lsia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai persatuan lndonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dengan kebulatan rakyat

--:.lk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia. Adanya perbedaan

:,<an sebagai sebab perselisihan, tetapi dapat menciptakan kebersamaan.

Nilai-nilai persatuan lndonesia adalah sebagai berikut.

= Persatuan lndonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah lndonesia.

: Bangsa lndonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah lndonesia.

: Pengakuan terhadap perbedaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa integrasi dalam kehidupan bangsa lndonesia memiliki peranan

.ang sangat besar, karena masyarakat lndonesia bersifat pluralistik.

.r
tn

n,
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4. Nilai KeraRyatan

Nilai kerakyatan mengandung makna adanya pemerintahan demokrasi melalui musyawarah

mufakat,

Nilai-nilai kera$atan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kedaulatan negara ada di tangan ra$at.
b. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

c. Manusia lndonesia sebagaiwarga negara dan warga masyarakat lndonesia mempunyai kedudukan,

hak, dan kewajiban yang sama.

Sila keempat dalam rumusan Pancasila nampak mengandung unsur demokratis, yang berarti

bangsa lndonesia menganut paham demokrasi. Menurut paham demokrasi, kekuasaan (kedaulatan)

tertinggi di tangan seluruh rakyat. Hal itu ditegaskan pula dalam pasal 1 ayal (2) UUD 1945 yang

berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Terdapat beberapa ciri demokrasi di lndonesia. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat

Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah tata cara yang bersumber pada paham kera$atan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam merumuskan atau

memutuskan sesuatu hal atas kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan sesuatu halyang bijaksana,
pikiran yang sehat, dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan

rakyat banyak sebagaimana tujuan negara kita.

Keputusan berdasarkan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal sepertiga dari
jumlah anggota yang hadir.

b. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila berdasarkan musyawarah tidak
membuahkan hasil, dalam arti pesefta musyawarah sudah tidak bisa lagi diusahakan untuk dilakukan
pendekatan untuk mufakat atau karena keterbatasan waktu/keadaan. Keputusan berdasarkan suara
terbanyak terlebih dahulu kepada peserta diberikan atau diminta mempelajari naskah/pokok
permasalahan yang akan diambil keputusannya.

Penyampaian suara dilakukan para peserta dengan menyatakan setuju, menolak, dan absen

dengan berbagai cara, yaitu lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat, pemanggilan

nama, dan sebagainya.

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah, apabila:

1) Rapat dihadiri sekurang-kurangnya 213 dari jumlah anggota.

2) Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi kuorum.

Kalimat sila keempat dalam rumusan Pancasila terdiri atas kerakyatan, hikmat kebijaksanaan,

permusyawaratan, dan perwakilan.

a. Kerakyatan

Kerakyatan dari kata dasar rakyat, artinya sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah

tertentu. Sekelompok manusia dalam wilayah tersebut setidaknya harus ada pemimpin agar terdapat

keteraturan dalam kehidupannya, oleh karena itu dibutuhkan adanya kebersamaan satu sama lain.

12 Kewarganegaraan Xll





a.

b.

c,

d.

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

e. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai-nilai Pancasila juga mempunyai dua sifat, yaitu sifat objektif dan sifat subjektif. Bersifat objektif
karena sesuai dengan objeknya dan bersifat umum, yaitu:

Sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal.
lnti sila-sila Pancasila selalu ada dalam adat, kebiasaan kebudayaan, kehidupan keagamaan, dan
lain-lain. lnti dari sila-sila Pancasila ini memuat hubungan hidup manusia dengan Tuhan atau
manusia dengan sesamanya dan dengan bangsanya.

Pancasila menurut ilmu hukum memenuhi kaidah negara yang fundamental atau mendasar.
Pancasila akan tetap ada karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, di mana bangsa lndonesia
bertekad untuk tidak akan mengubahnya.

Nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya Pancasila sebagai hasil pemikiran bangsa lndonesia,
yang dijelaskan sebagai berikut,

a. Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran, dan penilaian filsafat bangsa lndonesia.
b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup, pedoman hidup, serla way of lifeyang paling sesuai

bagi bangsa lndonesia.

c. Nilai-nilai Pancasila juga mengandung nilai kerohanian.

l a I I I t o t I tr s a a is F a & # * & m & & s s e e- rt & ri,.,-ij iir i:i iji in I + ir,r n a

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

1. Pengertian Paradigma

Paradigma adalah pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu
cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma merupakan alat dalam merumuskan tentang
apa yang harus dipelajari, apa yang dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, dan aturan-aturan
bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan.

Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma dalam dunia ilmu
pengetahuan adalah Thomas S. Khun, Menurutnya, pengertian paradigma adalah asumsi-asumsi
dasar teoritis umum (merupakan suatu sumber nilai) yang merupakan suatu sumber hukum, metode,
serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu
pengetahuan itu sendiri.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka,
acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di lndonesia dan sebagai
konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa lndonesia atas Pancasila sebagai dasar negara
dan ideologi nasional.

Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia
yang meliputi aspek jiwa raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat pembangunan

nasional dapat disebut sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas, yaitu:

14 Kewarganegaraan Xll





Pancasila, Mitos, dan Realitas

Dewasa ini banyak kalangan dan perorangan yang mempertanyakan Pancasila, apakah masih

sebagai ideologi negara, falsafah, atau cara hidup bangsa Indonesia. Apakah Pancasila merupakan

kenyataan hidup di lndonesia (living reality) ataukah hanya merupakan mitos belaka.

Dalam kenyataan, hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945, masih terus diperingati dengan upacara-

upacara khidmat, pernyataan kebulatan tekad, disertai diskusi dan seminar. Para pejabat pemerintah

atau para tokoh pergerakan selalu mengutipnya. Namun, pihak lain menilai, sebenarnya Pancasila

sudah ditinggalkan, bahkan telah dilanggar, diselewengkan, atau dikhianati,

Puncak pemikiran ideologis
Meski dikritik oleh beberapa kalangan bahwa Pancasila telah disakralkan karena dianggap

keramat atau sakti-apa pun maknanya-sekalipun atau justru dipakai sebagai mantra yang sakti

dan kuat daya legitimasinya, Melihat pudarnya Pancasila, pihak lain menghubungkannya dengan

teori Daniel Bell mengenaithe end of ideology, berakhirnya peran ideologi pada perlengahan abad

ke-20. lni berkebalikan dengan keyakinan yang sebagaimana diyakini Mubyarto, Sri-Edi Swasono,

dan Sritua Arief bahwa Pancasila adalah the end of history sebagai puncak atau final perkembangan

pemikiran ideologis bangsa lndonesia meminjam tesis Francis Fukuyama untuk faham demokrasi

liberal.

Melihat kenyataan itu, orang tidak lagi peduli dengan Pancasila. Dengan kata lain, ada dan

tiadanya ideologi itu bukan merupakan persoalan atau dengan istilah fikih, wujuduhu ka adamuhu.

Bukankah banyak negara maju di dunia tidak memiliki ideologi seperti Pancasila? Tanpa

ideologi mereka bisa lebih maju karena tidak terikat doktrin yang totaliter yang membatasi kebebasan

berpikir dan bertindak. Tanpa ideologi mereka lebih bebas mengembangkan dan menggunakan

ilmu pengetahuan yang sudah menggantikan peran ideologi itu.

Jika demikian, persoalannya adalah dalam landasan dan kerangka nilai apa kita membangun

masyarakat dan negara? Karena, ilmu pengetahuan dan peradaban apa pun memerlukan landasan

nilai. Tanpa Pancasila sebagai sistem nilai, apa pun yang sentrifugal sifatnya bisa timbul. Dalam

anomali, negara seolah tak punya penjaga gawang, pagar, atau rambu-rambu moral.

Dalam keadaan demikian, bisa marak lagi wacana atau bahkan gerakan negara federal.

Masyarakat yang terdiri dari suku, ras, agama, dan golongan akan kehilangan tali pengikat. Dengan

kata lain, solidaritas yang oleh lbn Khaldun dianggap sebagai fondasi masyarakat dan peradaban

akan cair. Nasionalisme dan wawasan atau kebangsaan akan pudar. Bisa timbul sektarianisme

dan primordialisme baru.

lndonesia sebagai bangsa dan masyarakat akan mengalami disintegrasi. Bahkan dalam

masyarakat akan timbul anomali, masyarakat yang tanpa pegangan nilai. Banyak orang sangsi,

apakah Pancasila sendiri mengandung pegangan nilai yang benar terurai rinci.

Pada masa Orde Baru kita mempunyai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(P4). Tetapi, P4 itu sudah dihapus bersamaan ditolaknya program indoktrinasi. Betapapun, Pancasila

pernah ada rinciannya. Hanya saja penafsirannya saat itu dianggap sebagai penafsiran tunggal

yang dibingkai totalitarianisime.
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Pancasila merupakan ideologiyang sifatnya terbuka, reformatif, dan dinamis sehingga tidak menutup
diri terhadap segala perubahan dan perkembangan zaman.
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa lndonesia yang merupakan
paradigma dalam pembangunan nasional.
Pembangunan nasional dapat disebut sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas, yaitu:
a. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik

Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik bahwa manusia lndonesia selaku warga
negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik.

b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi
Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi adalah sistem dan pembangunan
ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila.

c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya
Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya adalah Pancasila pada hakikatnya
bersifat humanistik karena Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri,

d. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan perlahanan keamanan sistem pembangunan
pertahanan dan keamanan lndonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(sishankamrata).

Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya sudah ada dan dianut oleh bangsa lndonesia sejak dahulu. Nilai-
nilai tersebut kemudian ditelaah dan dijadikan sebagai dasar negara oleh para pendiri negara. Dengan
demikian, Pancasila bukan merupakan karya seorang individu tetapi karya seluruh bangia lndoneiia.

1.

2.

3.

1

Pilihlah iawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda sitang (x) pada satah
satu huruf a, b, c, d, atau e!

Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah .....

a. membuka diri menerima semua kemajuan yang ada
b. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian
c. dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan

d. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain

e. terbuka untuk dibicarakan bersama dengan negara lain
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9. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh yaitu,
Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan dimensi struktural
Pancasila sebagai ideologi terbuka yang disebut dengan dimensi ....

a. materialistis

b. realistis

c. normatif

d. naturalis

e. idealistis

10. Pancasila sebagai paradigma reformasi mengandung makna bahwa ....

a. reformasi harus memiliki platform dan sumber nilai sesuai pancasila

b. Pancasila sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
c. reformasi hanya menguntungkan politisi

d. pelaksanaan penataran tentang Pancasila sudah tidak perlu lagi
e. Pancasila harus diubah sesuai dengan kehendak kita

ll. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan pengertian ideologi secara etimologis!
2. Apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka?
3. Sebutkan empat ciri ideologi terbuka!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan pancasila sebagai paradigma pembangunan!
5' Sebutkan beberapa contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat!

Apakah makna yang terkandung dalam setiap sila pancasila?

Apakah kelebihan Pancasila dibandingkan dengan ideorogi rain di dunia?
Apakah Pancasila masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini? Berikan alasan Anda!
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