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A. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KAMPUS  

 

 Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi 

obyektif dan subyektif. Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila 

dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara 

antara lain legislatif,  eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-

bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam 

penjabaran ke dalam undang-undang,  GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan 

maupun bidang kenegaraan lainnya. 

 Aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap 

individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan 

masyarakat.  Aktualisasi yang subyektif tersebut tidak terkecuali baik warga 

negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan 

elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral 

Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.  

 Pendidikan Tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah 

merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat melainkan 

senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat. Menurut PP No. 60 Th. 

1999, perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang disebut Tridharma 

Perguruan Tinggi, yang meliputi : 

1. Pendidikan Tinggi 

Lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas melaksanakan pendidikan untuk 

menyiapkan, membentuk dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Tugas 

pendidikan tinggi adalah : 

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan,  

mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Pengembangan 

ilmu di perguruan tinggi bukanlah value free (bebas nilai), melainkan 



senantiasa terikat nilai yaitu nilai ketuhahan dan kemanusiaan. Oleh karena 

itu pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual serta pakar 

yang bermoral ketuhanan yang mengabdi pada kemanusiaan. 

 

2. Penelitian 

 Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat obyektif 

dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Dalam suatu kegiatan penelitian 

seluruh unsur dalam penelitian senantiasa mendasarkan pada suatu paradigma 

tertentu, baik permasalahan, hipotesis, landasan teori maupun metode yang 

dikembangkannya.  

 Dalam khasanah  ilmu pengetahuan terdapat berbagai macam bidang ilmu 

pengetahuan yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri, karena 

paradigma yang berbeda. Bahkan dalam suatu bidang ilmu terutama  ilmu sosial,  

antropologi dan politik terdapat beberapa pendekatan dengan paradigma yang 

berbeda,  misalnya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. 

 Dasar-dasar nilai dalam Pancasila menjiwai moral peneliti sehingga suatu 

penelitian harus bersifat obyektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan 

pada moral  kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu 

hasil penelitian tidak  boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi atau bahkan 

kepentingan primordial  tertentu. Selain itu asas manfaat penelitian harus demi 

kesejahteraan umat manusia,  sehingga dengan demikian suatu kegiatan penelitian 

senantiasa harus diperhitungkan  manfaatnya bagi masyarakat luas serta 

peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. 

 

3. Pengabdian kepada Masyarakat 

 Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan 

masyarakat Realisasi pengabdian kepada masyarakat dengan sendirinya 

disesuaikan dengan ciri khas, sifat serta karakteristik bidang ilmu yang 

dikembangkan oleh perguruan tinggi yang  bersangkutan. Aktualisasi pengabdian 

kepada masyarakat ini pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi 



pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat sebenarnya merupakan suatu aktualisasi kegiatan 

masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan 

kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. 

 

Budaya Akademik 

 Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki 

wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu masyarakat akademik harus 

senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari 

aktivitas perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai 

budaya akademik sebagai berikut : 

a. Kritis, senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk 

selanjutnya diupayakan jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan 

ilmiah penelitian. 

b. Kreatif, senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk 

menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat. 

c. Obyektif, kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada 

suatu kebenaran ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang atau ambisi pribadi. 

d. Analitis,  suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah 

yang merupakan suatu prasyarat untuk tercapainya suatu kebenaran ilmiah. 

e. Konstruktif,   harus benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang 

memberikan asas kemanfaatan bagi masyarakat. 

f. Dinamis,  ciri ilmiah sebagai budaya akademik harus dikembangkan terus-

menerus. 

g. Dialogis,  dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat 

akademik harus memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan 

diri, melakukan kritik serta mendiskusikannya. 

h. Menerima kritik,  sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis yaitu setiap 

insane akademik senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik. 

i. Menghargai prestasi ilmiah/akademik,  masyarakat intelektual akademik 

harus menghargai prestasi akademik, yaitu prestasi dari suatu kegiatan ilmiah. 



j. Bebas dari prasangka,  budaya akademik harus mengembangkan moralitas 

ilmiah yaitu harus mendasarkan kebenaran pada suatu kebenaran ilmiah. 

k. Menghargai waktu,  senantiasa memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien 

mungkin,  terutama demi kegiatan ilmiah dan prestasi. 

l. Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah,  memiliki karakter ilmiah 

sebagai inti pokok budaya akademik 

m. Berorientasi ke masa depan,  mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah ke 

masa depan dengan suatu perhitungan yang cermat, realistis dan rasional. 

 

B. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA 

 Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional dan 

juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/Kep/2003, dijelaskan bahwa 

tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan 

terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman 

dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas 

berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku 

yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan 

pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.  

 Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual 

penuh tanggung jawab berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang 

profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah 

seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga 

negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-

nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan 

keberhasilan bertindak, sdangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan 

sebagai kebenaran tindakan ditilik dari aspek iptek, etika ataupun kepatutan 

agama serta budaya. 



 Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku 

:  

1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai 

dengan hati nuraninya. 

2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta 

cara-cara pemecahannya. 

3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya 

bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. 

 Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia 

diharapkan mampu memahami, menganilisis dan menjawab masalah-masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan 

konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 

 

C. PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA KEGIATAN 

MAHASISWA 

 Mahasiswa merupakan bagian dari pemuda yang mempunyai keunggulan 

di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Oleh sebab itu, 

mahasiswa harus berdiri di garis depan dalam mempelopori pembangunan 

bangsanya. Gerakan-gerakan perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia yang 

dimulai semenjak pra-kemerdekaan sampai sekarang tercatat bahwa mahasiswa 

sebagai pelopornya. 

 Sebagai pelopor pembangunan tentunya harus dapat menjadi tauladan bagi 

keseluruhan warga negara. Pemikirian, ide, dan sampai pada tingkah laku sehari-

hari menjadi sorotan dan panutan. Untuk itu tentunya tingkah laku mahasiswa pun 

harus menuju pada pola dimana pola tersebut berdasar pada nilai-nilai yang sesuai 

dengan budaya bangsa agar pemikiran, ide, dan perbuatannya dapat diterima 

bahkan menjadi tauladan warga masyarakatnya. 



 Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia kegiatan mahasiswa baik dalam 

kampus maupun di dalam masyarakat tetap harus berlandaskan pada pancasila dan 

UUD 1945 serta harus menjunjung tinggi budaya nasional. 

 Mahasiswa dalam segala kegiataannya harus dapat menunjukan keimanan 

dan pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua hasil yang 

dicapai baik oleh pribadi kita masing-masing maupun oleh seluruh bangsa 

Indonesia dalam hidup bernegara dan  berkebudayaan dalam segala seginya 

adalah “Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. 

Sebagai perwujudan hal tersebut adalah dengan penghayatan dan pengamalan 

terhadap ajaran agama (yang merupakan wahyu Tuhan melalui Rasul dan 

Nabi) yang merupakan amal perbuatan yang nyata. Untuk itu maka dalam 

kehidupan nyata diperlukan adanya toleransi antar sesama pemeluk agama. 

 Mahasiswa dalam segala kegiatannya harus menyadari betul bahwa manusia 

adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Antara manusia yang satu 

dengan yang lain adalah sama dan sederajat termasuk dihadapan hukum, 

mempunyai hak-hak yang sama sehingga menumbuhkan rasa keadilan 

diantara segenap warga negaranya, setiap warga negara dijamin haknya serta 

kebebasannya yang menyangkut  hubungan pada Tuhan, sesama manusia, 

masyarakat dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan 

mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan HAM. 

 Dalam segala kegiatannya mahasiswa harus dapat memperkokoh persatuan 

dan kesatuan nasional, dalam  melaksanakan HAM janganlah  menyebabkan 

terpecahnya persatuan dan kesatuan. Seorang mahasiswa harus dapat 

menciptakan s ituasi yang memungkinkan tumbuh suburnya perasaan bangga 

berbangsa dan nasionalisme Indonesia yang mengatasi segala paham  

golongan, suku bangsa. Nasionalisme yang dikembangkan  janganlah 

nasionalisme yang sempit (chauvinisme) karena sebagai makhluk Tuhan 

tentunya juga akan mengakui dan menghormati bangsa lain sebagai 

perwujudan pelaksanaan HAM. 

 Mahasiswa dalam segala kegiatannya menjunjung tinggi prinsip bahwa 

sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat maka kita telah menentukan 

sistem pemerintahan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 



dalam  permusyawaratan perwakilan”. Yang merupakan asas falsafah 

demokrasi pancasila. 

 Pelaksanaan demokrasi pancasila harus dapat memajukan kesejahteraan 

umum dan cita-cita mewujudkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. Yang meliputi bidang materiil maupun spirtuil. 
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