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Pancasila sbg falsafah hidup (1) 
• Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena 

memiliki konsep dasar falsafah Pancasila yang 
dilandasi nilai-nilai sejarah, cita-cita dan 
ideologi, sebagai pemandu untuk mencapai 
tujuan negara 

• Filsafat mampu membuka pemikiran yang lebih 
luas dan rasional  sehingga cara pandang 
terhadap ideologi menjadi lebih terbuka dan 
fleksibel (tidak kaku).  Manusia diberi peluang 
mengembangkan persepsi, wawasan dan 
sikapnya secara dinamis  agar menemukan 
kebenaran, arti dan makna hidup.   

• Oleh karena itu filsafat dapat dilaksanakan 
dengan membahas perihal kehidupan. 



• Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup 
bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam 
prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan 
dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.   

• Moral Pancasila perlu ditransformasi menjadi 
moral atau etika politik kehidupan negara 
dan diamalkan dalam penyelenggaraan 
negara.   

• Moral diamalkan menjadi norma tindakan, 
dan dituangkan dalam perundang-undangan, 
untuk mengatur kehidupan negara, dan 
menjamin hak-hak dan kedudukan warga 
negara. 

Pancasila sbg falsafah hidup (2) 

Poespowardojo dan Hardjatno (2010)  



Lingkungan Strategis 

• Globalisasi: interaksi politik, teknologi, budaya dan 
ekonomi 

• Asean Community 2015: pembentukan tiga pilar, 
politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya 

• Otonomi Daerah: landasan bagi pemberdayaan 

ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan 
kesejahteraan    

• Peran media massa: upaya-upaya mengembangkan 
dan memantapkan nilai-nilai falsafah Pancasila 

• Gerakan primordial: melupakan nilai-nilai falsafah 
Pancasila sebagai bangsa multikultur  

 



Peran Kepemimpinan (1) 

Sistem kepemimpin nasional untuk menjalankan visi 
pembangunan nasional dilandasi paradigma nasional: 
(i) memantapkan integrasi bangsa dan solidaritas 

nasional,  
(ii) mementingkan stabilitas nasional untuk 

meningkatkan rasa kebangsaan,  
(iii) memahami perubahan dan melaksanakan 

pembaharuan dalam manajemen pemerintahan 
(iv) menggunakan pendekatan politik dalam upaya 

pencarian solusi untuk menangani permasalahan 
dalam kehidupan masyarakat  

 
(Pokja Pimnas, 2010) 



Peran Kepemimpinan (2) 
• Kepemimpinan nasional memiliki 

peran penting mengimplementasikan 
falsafah Pancasila ke dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, mengembangkan wawasan 
kebangsaan dan upaya-upaya 
peningkatan kualitas SDM dalam 
pembangunan nasional.    

• Kepemimpinan nasional di berbagai 
tingkatan wajib berpartisipasi dan 
mendorong berfungsinya manajemen 
dan kelembagaan pemerintahan 
dalam rangka terciptanya good 
governance  

 



Peran Kepemimpinan (3) 

1.Sismennas: Kepemimpinan mengawal Sismennas, memandu  

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

2.Pembangunan Pendidikan: Kepemimpinan dalam 

keluarga, sekolah, kemasyarakatan dan pemerintahan wajib 
menjalankan prinsip-prinsip pendidikan: keteladanan, moral dan 
etika sesuai falsafah hidup  

3.Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan nasional harus dapat 

mengawal strategi implementasi reformasi birokrasi , mencakup 
aspek, organisasi, ketata laksanaan dan SDM aparatur  

4.Hukum dan aparatur: Kepemimpinan mengawal 

manajemen pemerintahan dan hukum dalam rangka menjamin 
kepastian dan keadilan 
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