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ABSTRAK 

 

Adrian (2020):  Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP) Dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau Dari peraturan 

pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia.  

 

Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau (BPIP) Merupakan 

suatu lembaga yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia Sudah diatur 

dalam Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP, 

namun perpres yang sudah dibuat ini masih belum sempurna pembentukanya 

berdasarkan peraturan pembentukan perundang-undangan diindonesia. 

Adapun dengan rumusan masalah bagaimana efektifitas pembentukan 

lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam peraturan  presiden 

republik indonesia nomor 7 tahun 2018 ditinjau dari peraturan pembentukan 

perundang-undangan di indonesia, serta bagaimana kedudukan Lembaga Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem pemerintahan indonesia. 
Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian Ini Adalah Penelitian Hukum 

Normatif Atau Dapat Disebut Juga Penelitian Kepustakaan Kareana Penelitian ini lebih 

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di Perpustakaan. 

Dari hasil penelitian Menunjukan Perlu adanya persyaratan khusus 

menurut hukum yang mengharuskan pemegang jabatan di BPIP, khususnya pada 

Dewan Pengarah, tidak merangkap menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat 

dalam suatu partai politik demi menghindari hal-hal yang ditakuti tersebut, 

karena berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 7, hanya 

dispesifikan (untuk Dewan Pengarah) pada tokoh-tokoh kenegaraan, agama, 

masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS, dan akademisi, 

Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah  Kekuasaan 

Eksekutif  atau Eksekutive Power karena dasar hukum pembentukannya BPIP  

merupakan  kelembagaan  penunjang  atau State Auxiliary  Organsatau Auxiliary  

Institutions Dalam  Sistem  Tata  Negara  Di Indonesia Sebagaimana  fungsi dan 

perannya  lembaga  ini  sama  dengan lembaga negara yang sebelumnya telah ada 

seperti Ombudsman, dalam ranah  yudikatif.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,
1
 

begitu bunyi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Serta kepala 

negara dan kepala pemerintahan berada ditangan Presiden. 

Kekuasaan  pemerintah  yang ada pada Presiden  yang  disebutdengan 

kekuasaan eksekutif, merupakan sistempemerintahan Presidensial oleh 

Undang-Undang Dasar 1945sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) 

yang bunyinya, presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah 

menurut undang-undang dasar.
2
 

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada 

hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia sebagai keprebadian bangsa.
3
 

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan 

bangsa Indonesia. Tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat istiadat dan 

budaya bangsa.
4
 

Di samping itu Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum 

artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman/landasan oleh pemerintah 

dalam menjalankan pemerintahan Negara.  

                                                             
1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 

2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1 

3
Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, ( Jakarta : Bumi Aksara, 

2014 ), H. 53. 
4
Firdaus,Pancasila, ( Pekan Baru : Suska Pres, 2010 ), h. 32. 
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 Dalam sistem pemerintahaan presidensial, tidak terdapat pembedaan 

atau tidak perlu diadakan pembedaan antara presiden selaku kedudukan kepala 

negara dan presiden selaku kepala pemerintahan.
5
 

 Presiden memiliki hak membuat peraturan jika dirasa perlu untuk 

kebaikan bangsa dan negara  salah satunya peraturan presiden  materi 

muatanya yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk 

melaksanakan peraturan pemerintah.  

Salah satu peraturan presiden yang dibuat adalah Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila adalah kepanjangan dari BPIP yang dibentuk berdasarkan 

Peratuan presiden (Perpres nomor 7 tahun 2018). 

 Tugas BPIP sendiri dijelaskan dalam pasal 3 yang bunyinya : 

“BPIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah 

kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melaksanakan koordinas, 

sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara 

menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi 

pendidikian dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil 

kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila 

kepada lembaga tingi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, 

organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainya.
6
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diatas, BPIP menyelenggarakan fungsi yang dijelaskan dalam pasal 4 yang 

bunyinya: 

                                                             
5
Jimly Asshddiqie,Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca   Reformasi, 

(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012 ), h. 107. 
6
 Pasal 3 Perpres no 7 tahun 2018 Tentang Bpip 
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a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; 

b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan 

pembinaan ideologi Pancasila; 

c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan 

ideologi Pancasila; 

d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan 

ideologi Pancasila; 

e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila; 

f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi 

untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 

g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga 

tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi 

sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan 

pembinaan ideologi Pancasila; 

h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila; 

i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan 

dan pelaksanaan regulasi; 

j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan 

k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang 

bertentangan dengan Pancasila.
7
 

                                                             
7
 Pasal  4  Perpres No 7 Tahun 2018  Tentang  Bpip 
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Secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, 

kepercayaan yang meneyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang 

politik, sosial, kebudayaan, dan agama.
8
 

Apabila diamati secara redaksional dalam regulasi yang mengaturnya, 

BPIP dibentuk dengan maksud untuk menegakkan dan mengimplementasikan 

nilai-nilai pancasila  bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, 

dan warna negara Indonesia, Badan pembinaan ideologi pancasila yang 

selanjutnya disingkat BPIP adalah badan yang berada dibawah dan bertangung 

jawab kepada presiden.
9
 

Seperti apa model kerja nyata dari tim BPIP ini dalam mewujudkan 

tujuan luhur lembaganyasecara kelembagaan tidak ada yang salah dengan 

tujuan luhur BPIP, apalagi di tengah momentum pemerintah dalam memerangi 

gerakan radikalisme dan terorisme yang disinyalir bersumber dari ideologi 

radikal.Akan tetapi yang menjadi persoalan terbesarnya adalah bagaimana 

cara mengukur tingkat keberhasilan dari lembaga ini. 

Setidaknya ada tiga hal mendasar yang perlu digarisbawahi dalam 

menyoroti keberadaan lembaga BPIP ini. Pertama, masalah anggaran (hak 

keuangan) yang sedemikian besar yang secara kalkualasi jelas terdapat 

ketimpangan cukup jauh dibandingkan dengan gaji pejabat-pejabat lembaga 

negara lainnya. 

Kedua, seberapa pentingkah keberadaan BPIP ini perlu dibentuk. 

Urgensi pembentukan BPIP ini pun masih perlu dipertanyakan. Jangan sampai 

                                                             
8
Budi Juliardi,Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta Timur: Raja Wali  Pers, 2014 ), h. 

23 
9
 Pasal  1 Perpres No 7 Tahun 2018  Tentang  Bpip 
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lembaga negara yang dibentuk baik yang bersifat struktural maupun non-

struktural di kemudian hari dibubarkan oleh pergantian rezim pada 

pemerintahan berikutnya karena dianggap tidak efisien. 

Ketiga, evektifitas BPIP masih diragukan karena lembaga negara yang 

pernah dibubarkan Presiden  adalah lembaga yang dinilai tidak efektif karena 

sebagian besar tumpang tindih dengan kementerian lain sehingga hanya 

berujung pada pemborosan keuangan negara. 

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. 

Karenanya, proses pemebentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi 

oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu 

dibentuk.
10

 

Setiap produk peraturan perundang-undangan Negara Republik 

Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945, haruslah memuat hal-hal berikut sebagai cerminan dari Pancasila sesuai 

dengan Pasal 2 Undang-Undang  No12Tahun 2011 tentang Peraturan 

Perundang-undangan  yang menyatakan, “Pancasila merupakan sumber dari 

segala sumber hukum Negara” : 

1) Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga 

2) Negara melalui keyakinan segenap warga terhadan Tuhan Yang Maha Esa 

3) Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan 

berkeadaban 

                                                             
10

Yuliandri,Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2010 ), h. 31. 
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4) Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan  Memperkuat 

nilai - nilai sovereinitas kerakyatan 

5)  Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan.
11

 

Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks Negara hukum 

yaitu untuk menjadi landasan bagi penyelenggaraan Negara dan sebagai 

pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di Pusat berupa 

undang-undang dan di daerah berupa peraturan daerah, serta untuk 

menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 

Berdasarkan paparan diatas penulis berkeinginan untuk 

mengkaji,dalam bentuk Skripsi dengan judul Analisis Pembentukan 

lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan  

Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 Ditinjau 

DariPeraturanPembentukan Perundang-Undangan di indonesia. 

 

B. Batasan Masalah 

Sehubungan denga latar belakang di atas agar pembahasan ini lebih 

terarah danmenghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan 

atau dibahas, maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada 

pembahasan Efektifitas Pembentukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP) dalam Peraturan  Presiden Republik Indonesia nomor 7 

tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Di 

indonesia. 

                                                             
11

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2011Tentang  Pemebntukan 

Peraturan-PerundangUndangan  Pasal 2  



 7 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Analisis Pembentukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP) dalam Peraturan  Presiden Republik Indonesia nomor 7 

tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Di 

indonesia.? 

2. Bagaimana kedudukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

dalam sistem pemerintahan indonesia ? 

 

D. Pendekatan Masalah 

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan 

yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai 

aspek mengenai isi hukum yag diangat dalam permasalahan untuk kemudian 

dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 

dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan 

pendekatan konseptual  yang diuraikan sebagai berikut; 

1) Pendekatan perundang-ndangan (Statute Approach ) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan regulasi dan 

legilasi.
12

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk 

memecahkan isu yang dihadapi. 

                                                             
12

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 

2009) h. 97 
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2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan 

merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam 

pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin hukum.
13

 

 

E. Tujuan Penelitian    

Maksud dari tujuan penelitian disini adalah penelitian berkenaan dengan 

maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan 

judul.
14

 

1. Analisis Pembentukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP) dalam Peraturan  Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 

Ditinjau Dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Di indonesia. 

2. kedudukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem 

pemerintahan indonesia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1) Melengkapi dan memahami tugas sebagai persyaratan pokok guna meraih 

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA 

RIAU. 

2) Mengembangkan Ilmu dan pengetahuan Hukum dari perkuliahan yang 

bersifat teoritisterkait Efektifitas Pembentukan lembaga Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan  Presiden Republik Indonesia 

                                                             
13

Ibid  h. 138 
14

J.Supratno, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Pt, Rineka Cipta) h. 191 



 9 

nomor 7 tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pembentukan Perundang-

Undangan Di indonesia. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang dingkat, dibahas dan 

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-

kaidah dan norma-norma dalam hukum fositif. 

Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji 

berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang 

kemudian dihubungkan permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan. Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin 

atau asas-asas ilmu hukum.
15

 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, 

yaitu penelitian terhadap data skunder.
16

 

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana didalam penelitian 

ini penulis memberikan gambaran atau uaraian sejelas mungkin tampa 

ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. 

                                                             
15

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 24 
16

Suratman dan Philips Dillah, Metode penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta) h. 132 
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2. Sumber Data  

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum 

primer, dan bahan hukum skunder, yaitu; 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-

bahan hukum perimer terdiri dari perudang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

keputusan Hakim.
17

Adapun bahan hukum perimer yang akan 

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dalam mengkaji setiap 

permasalahan adalah sebagai berikut; 

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia  No 12 Tahun 2011  

Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. 

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 

b. Bahan Hukum Skunder 

Bahan hukum skunder yaitu berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 

                                                             
17

Ibid h. 141 
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c. Bahan Non Hukum 

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan skunder, 

sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang 

mempunyai relepansi dengan topik penulisan skripsi.Seperti misalnya 

saja ketika seorang calon Doktor hukum ingin menulis tentang apakah 

eutanasia fasif merupakan suatu tidakan yang berten tangan dengan 

hukum. Seorang ahli hukum jelas tidak paham dengan eutanasia baik 

yang aktif maupun yang fasif, untuk memahami hal itu ia tidak harus 

belajar di Fakultas Kedokteran tapi mau tidak mau ia harus belajar 

dengan dokter atau membaca literatur-literatur yang membicarakan 

autanasia.
18

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan penelaahan terhadap. Pembentukan lembaga Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan  Presiden Republik 

Indonesia nomor 7 tahun 2018. Literatur yang ada dibaca dan dipahami 

sesuai kebutuhan yang diperlukan. Selanjunya disusun secara sistematis 

dan jelas menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya 

barulah diadakan penganalisaan. 

4. Analisis Data 

Setelah tersusun dalam kerangka lengkap secara keseluruhan lalu 

dianalisa sesuai kemampuan penulis, dalam menganalisa penelitian ini 

                                                             
18

Ibidh. 164 
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digunakan metode analisis, yaitu menganalisa Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila dan Undang-Undang NegaraRepublik Indonesia  No 12 Tahun 

2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Setelah itu 

disusun sebagaimana yang diatur dalam penulisan skripsi yang telah 

ditetapkan oleh fakultas sariah dan hukum. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan dari 

skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima Bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuasn dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN TEORI 

 Tinjauan Terhadap Analisis Pembentukan Peraturan Presiden 

Meliputi: Teori Ideologi ,Teori Efektifitas Dan Teori Peraturan  

Peraturan Perundang-Undangan.  

BAB III:  GAMBARAN UMUM  

Gambaran umum mekanisme terbentuknya badan pembinaan 

ideologi pancasila (BPIP) meliputi: sejarah terbentuknya badan 

pembinaan ideologi pancasila (BPIP), Landasan Pembentukan 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang  Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila,Struktur-Struktur Pejabat Badan 
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Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Tugas dan fungsi Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) . 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Membahas Analisis Pembentukan lembaga Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan  Presiden Republik 

Indonesia nomor 7 tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan 

Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesiadan membahas 

Bagaimana kedudukan lembaga Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila dalam sistem pemerintahan indonesia  

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Teori Ideologi 

a. Pengertian Ideologi 

Dalam perkembangan sejarahnya, ideologi pengertian ideologi 

banyak mengalami pergeseran sedemikian rupa. Pada saat ini pengertian 

ideologi mulai berkembang, yakni memiliki arti gagasan, ide-ide yang 

semula nerupakan sasaran pengkajian science of ideas. Ideologi kini 

mengandung arti sebagai bukan hanya gagasan atau pemikiran, namun 

sebagai sebuah keyakinan.19 

Jika dilihat dari segi bahasa, ideologi berasal dari kata di bahasa 

Yunani idea dan logi. Idea berarti gagasan atau buah pikiran. Sedangkan 

logi berarti ajaran. Kedua kata tersebut digabungkan dan membentuk 

sebuah arti baru. Ideologi diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau 

buahpikiran. Pengertian lain menjelaskan bahwa ideologi adalah 

sekelompok pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi 

landasan seseorang atau sekelompok orang untuk memahami dan 

menetukan sikap. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bawa ideologi pancasila ialah 

sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dancara 

berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada lima 

sila dalam pancasila.Poin penting yang perlu digaris bawahi di sini 

                                                             
19

Slamet sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, (Yokyakarta: Andi Offset, 2006), h.27 
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ialah‛berlandaskan pada lima sila atau pancasila. Ideologi berada pada 

tataran ide, cita-cita dan juga gagasan. Dalam penerapannya, setiap 

tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dibimbing, didorong 

dan juga diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi 

pancasila.Maka dari itu, karena ideologi bangsa Indonesia yang disepakati 

adalah pancasila, maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan 

bagaian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai 

pancasila yang ada. 

b. Fungsi ideologi 

Setiap negara di dunia ini memiliki ideologi sebagai pandangan 

hidup rakyatnya, sebagai haluan dalam menjalankan peri kehidupan 

masyarakatnya, dan sebagai norma dalam kehidupan bangsanya. Ideologi 

bagi suatu negara memiliki arti yang sangat penting. Pentingnya ideologi 

bagi suatu negara bisa kita lihat dari beberapa fungsinya. Berikut ini 

beberapa fungsi ideologi bagi suatu negara, yaitu:  

1. Sebagai unsur kognitif,yaitu keseluruhan  pengetahuan yang dapat 

menjadi landasan untuk memahami serta menafsirkan dunia dan 

kejadian di dalamnya  

2. Sebagai orientasi dan wawasan, yang dapat menunjukkan tujuan hidup 

bagi manusia  

3. Sebagai norma atau nilai, dimana menjadi pedoman dan juga 

pandangan hidup bagi seseorang dalam  bertindak atau melangkah  

4. Sebagai bekal dan pembuka jalan bagi seseorang untuk menemukan 

identitas diri  
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5. Sebagai kekuatan, semangat dan mendorong seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dan untuk menjalankan berbagai 

kegiatan  

6. Sebagai pendidikan untuk seseorang atau masyarakat untuk 

memahami, menghayati serta mempolakan tingkah laku masyarakat 

sesuai orientasi dan noerma atau nilai yang terkandung di dalam suattu 

ideologi tersebut. 

Kemerdekaan negara-negara dunia ketiga, baik yang ada di Asia, 

Afrika maupun Amerika Latin yang pada umumnya cukup lama berada di 

bawah cengkeraman penjajahan negara lain, ideologi dimaknai sebagai 

keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka 

wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi dalam meraih 

kemerdekaan suatu negara sangat diperlukan, karena mampu 

membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan 

mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam 

perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang 

selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggaraan negara.
20

 

c. Bentuk-bentuk  ideologi 

KapitalismePaham atau ideologi kapitalisme adalah meyakini 

bahwa pemilik modal dapat melakukan berbagai usaha untuk meraih 

keuntungan sebesar-besarnya. Tokoh besar dalam berkembangnya ideologi 

ini adalah Adam Smith yang menyerang merkantilisme melalui para 

                                                             
20

Elsa Yosinda Widya Kusuma Putri, Dan Safari Hasan,  Pancasila Sebagai  Ideologi  Negara 

(Kediri,Jawa Timur,Jurnal Umum 2018)h. 2  
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psiokrat karena menganggapnya kurang mendukung perekonomian 

masyarakat.Para psiokrat itu beranggapan bahwa tanah adalah hal yang 

paling penting dalam pola produksi. Adam Smith beranggapan ada 

kekuatan tersembunyi yang dapat mengatur pasar sehingga pasar harus 

memiliki kebebasan dari investasi pemerintah.Dalam hal ini pemerintah 

hanya bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan 

rakyatnya. Beberapa negara yang menganut paham kapital adalah Spanyol, 

Belanda, Australia Portugis dan Perancis. 

Pada abad ke-15 dan 16 muncul kebangkitan besar-besaran 

melawan otoritas gereja dan kezaliman negara. Sebagian para filosof dan 

pemikir yang menentang raja-raja zalim mengingkari agama, sebagian lagi 

mengambil jalan tengah dengan pandangan agama harus dipisahkan dari 

kehidupan dunia (Sekularisme). Akhirnya pada abad ke-17 para filosof 

dan pemikir terbebaskan dari pasungan otoritas gereja karena di antara 

kedua pihak yang bertikai melakukan kompromi dengan mengambil jalan 

tengah yaitu Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan dunia).8 

Berakhirnya pergolakan pemikiran ini menjadi tanda keruntuhan otoritas 

gereja dan kebangkitan ilmu pengetahuan Barat yang sekuler. 

Komunisme Dalam paham komunisme maka akan didahulukan 

kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. 

Dalam ideologi ini juga disebutkan bahwa segala hal yang terjadi dalam 

suatu negara akan dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut Asal paham 

ini adalah dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis Karl Marx dan 

Friedrich Engels mengenai teori yang berisikan analisis pendekatan 
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kepada perjuangan kelas dan ekonomi kesejahteraan yang pernah menjadi 

salah satu gerakan paling berpengaruh di dunia politik. Korea Utara, Laos, 

Kuba, Vietnam dan Tiongkok adalah negara-negara yang menganut 

ideologi Komunisme. 

Liberalisme Ideologi liberal ini didasarkan pada pemahaman akan 

kebebasan adalah nilai politik paling utama. Pada dasarnya harapan dari 

dikembangkannya ideologi ini adalah untuk mencapai masyarakat yang 

bebas dengan ciri utamanya adalah kebebasan berpikir untuk setiap 

individu. Liberalisme menginginkan adanya kebebasan bertukar gagasan, 

ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi, menolak pembatasan 

secara individu dan memiliki pemerintahan yang transparan. Amerika 

Serikat, Argentina Yunani dan Rusia menjadi penganut paham liberalisme 

ini. 

Konservatif Konservatisme atau konservatif adalah paham yang 

memiliki beberapa unsur penting yang harus ada di dalamnya yaitu 

sebagai berikut Filsafatnya adalah perubahan tidak selalu berarti sebuah 

kemajuan. Maka lebih baik perubahan itu berlangsung tahap demi tahap 

tanpa harus mengguncang struktur sosial politik dalam sebuah negara atau 

masyarakat yang bersangkutan Inti pemikiran dari paham konservatisme 

ini adalah memelihara kondisi yang sudah ada dan menjaga kestabilan 

yang dinamis serta statis Landasan pemikiran konservatisme ini adalah 

bahwa manusia pada dasarnya adalah lemah dan terdapat insting jahat di 



 19 

dalam dirinya. Sehingga diperlukan pola pengendalian dengan aturan yang 

ketat Memiliki sistem pemerintahan antara demokratis dan otoriter. 

Sebagai sebuah faham atau ideologi, kata Sosialisme muncul di 

Perancis sekitar tahun 1830. Secara bahasa,Sosialisme berasal dari bahasa 

Latin yakni “socius” yang berarti teman, sahabat, atau saudara. Sedang 

”isme” yang di belakangnya berarti faham atau ajaran.
21

 

Sosialisme Seperti namanya yaitu berasal dari kata sosial maka 

ideologi ini dibuat dengan tujuan untuk membentuk negara dengan 

kemakmuran berasal dari usaha secara kolektif dan membatasi milik 

perseorangan. Istilah sosialisme ini mulai digunakan pada awal abad ke 19 

yang dalam Bahasa Inggris digunakan pertama kali untuk menyebut para 

pengikut Robert Owen di tahun 1827. Memang dalam penggunaan istilah 

sosialisme ini banyak digunakan untuk beragam konteks tetapi 

kebanyakan kelompok percaya bahwa istilah tersebut berawal dari adanya 

pergolakan kaum buruk industri dan buruh tani berdasarkan prinsip 

solidaritas serta perjuangan masyarakat egalitarian. Anda bisa menemukan 

paham ini di Venezuela. 

Fasisme Ciri khas utama dari paham fasisme ini adalah 

mengagungkan kekuasaan tanpa adanya sistem demokrasi. Sehingga 

dalam paham ini akan sangat terasa nasionalisme yang fanatik dan sikap 

otoriter dari penguasanya. Fasisme berasal dari fascis dalam Bahasa Latin 

yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu yang di tengahnya terdapat kapak. 

                                                             
21

Skripsi  yang  ditulis  oleh  Sahrun  Senen.  Sosialisme  Islam  Perspektif  Ali  Syariati.  

Skripsi  yang tidak diterbitkan. (Surabaya : Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat, 2007)h 

41.   
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Fasis ini merupakan simbol kekuasaan dari para pejabat pemerintahan 

negara yang digunakan oleh negara Jerman dan Italia. 

Pancasila Tentu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila 

merupakan ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila 

berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang memiliki arti asas 

atau prinsip. Sebagaimana namanya Pancasila memiliki lima poin dasar 

yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam 

melakukan berbagai tindakan. Isi dari kelima sila tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

c. Persatuan Indonesia 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Kelima sila tersebut isinya sudah mengalami revisi dan melalui 

berbagai pertimbangan matang agar dapat menjadi dasar dalam 

menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara dengan baik. Apapun 

yang terjadi di masyarakat sebenarnya dalam kembali lagi pada dasar 

negara Indonesia yaitu Pancasila karena sudah ada banyak yang dapat 

dijelaskan dari kelima pasal tersebut, apalagi sudah banyak juga butir 

pengamalan Pancasila yang diturunkan dari dasar negara tersebut. 

Sebenarnya ideologi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki derajat yang 
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tertinggi sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu ideologi 

juga mewujudkan asas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia 

dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.  

Ada beberapa fungsi dari ideologi ini yaitu sebagai berikut Sebagai 

kekuatan untuk memberikan semangat serta motivasi pada individu, 

masyarakat serta bangsa dan negara dalam menjalani kehidupan serta 

mencapai tujuannya Sarana dalam memformulasikan serta mengisi 

kehidupan manusia secara individu Jembatan pergeseran dari kendali dan 

kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda agar kehidupan dapat 

berjalan tetap selaras dan tenteram Adanya ideologi yang tepat untuk 

sebuah negara memang menjadi hal yang sangat penting karena sebagai 

pedoman hidup tentunya juga akan mempengaruhi berbagai kondisi di 

negara tersebut.Namun memang seringkali pada generasi saat ini terutama, 

makna dari ideologi ini sudah mulai dilupakan dan tidak diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memicu banyaknya masalah di 

kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika ideologi 

yang sudah dibuat berdasarkan pemikiran matang bisa dijalankan dengan 

baik dan benar. Sehingga anda perlu mengetahui dengan baik ideologi atau 

paham yang ada di negara masing-masing untuk kemudian diamalkan. 

d. Asas-asas  ideologi 

1. Asas Sekularisme  

Disebut ideologi Kapitalis karena sistem ekonomi Kapitalis 

dengan “kebebasan dalam kepemilikan” merupakan aspek yang paling 

menonjol dari ideologi ini. Akidah ini merupakan hasil pergolakan 
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pemikiran di Eropa dan Rusia antara para filosof dan pemikir yang 

berusaha melawan negara dan gereja yang pada saat itu sangat 

menindas rakyatnya sendiri. Para raja dan kaisar memanfaatkan 

otoritas gereja untuk kepentingannya, sebaliknya gereja memanfaatkan 

raja untuk mengukuhkan dogma-dogmanya.  

Mereka mengeksploitasi, menghisap, dan menzalimi rakyat 

untuk kepentingan dan keuntungan para raja dan pemegang otoritas 

gereja. Doktrin yang eksis pada saat itu menganggap raja sebagai wakil 

Tuhan, sehingga setiap individu yang beriman kepada Tuhan dituntut 

tunduk dan patuh pada raja karena itulah kewajiban yang harus 

dilaksanakan rakyat. 

Inti pemikiran yang terkandung di dalam Sekularisme adalah 

kebebasan individu. Kebebasan individu merupakan prinsip yang harus 

diwujudkan dalam ideologi Kapitalisme, sebab prinsip kebebasan 

individu menjamin keberlangsungan Sekularisme terutama dalam hal 

pelaksanaan kedaulatan dan menjalankan kehendak rakyat secara 

sempurna. 

Dari titik tolak ini lahirlah ide tentang empat kebebasan, yaitu :  

1. Kebebasan beragama (freedom of religion).  

2. Kebebasan berpendapat (freedom of speech) 

3. Kebebasan kepemilikan (freedom of ownership).  

4. Kebebasan berperilaku (freedom of behavior). 

Menetapkan  bahwa  Pencipta  tidak  memiliki  kaitan  apapun  

dengan  apa  yang  diciptakannya. apakah  itu  berupa  alam  semesta,  
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manusia ataupun kehidupan-sehingga yang memiliki hak dalam 

menetapkan sistem  dan  aturan  hidup  adalah  manusia  itu  sendiri. 

Karenanya  menurut  kapitalisme  manusia  melalui  akalnya  yang  

sanggup  untuk  mengaitkan  dan  menciptakan sesuatu menjadi satu-

satunya    makhluk    yang    memiliki kemampuan untuk menetapkan 

sistem yang akan mengatur kehidupannya.  

Dalam  sistem  politik,  Kapitalisme  menerapkan  sistem  

demokrasi,  yaitu  sistem  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  

untuk  rakyat.  Aspek  paling  fundamental  dalam  demokrasi  adalah  

kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  rakyat   sebagai   sumber   

kekuasaan.   Aspek   ini   merupakan   implementasisekaligus sebagai 

jalan Kapitalisme dalam menjamin keberadaan Sekularisme 

(pemisahan agama dari kehidupan). 

Dengan   kedaulatan   di   tangan   rakyat,   maka   sistem   

demokrasi   menempatkan rakyat sebagai sumber dan pembuat hukum 

bukan Tuhan. Agar aspek ini jalan, demokrasi menciptakan badan 

legislatif sebagai lembaga yang membuat   undang-undang. Lembaga   

ini   merupakan   lembaga   perwakilan rakyat  dalam  membuat  

undang-undang  sekaligus  untuk  mewakili  aspirasi  rakyat.  

Sedangkan  untuk  menerapkan  dan  menjaga  undang-undang  yang  

dibuat   legislatif,   rakyat   memberikan   kekuasaannya   kepada   

pemerintah   (eksekutif)   untuk   melaksanakannya.   Dalam   memilih   

wakil   rakyat   dan   menentukan   pemegang   kekuasaan   tertinggi   



 24 

dalam   pemerintahan,   sistem   demokrasi   menggunakan   cara   

pemilihan   umum   dan   referendum.    

Dari   mekanisme  demokrasi  inilah  lahir  berbagai  undang-

undang  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur  kehidupan  

negara  dan  masyarakat,  sehingga  sistem ini sangat menentukan 

bagaimana sistem hukum dibuat dan diterapkan serta untuk 

kepentingan apa hukum tersebut diadakan. Karena itu penguasaan atas  

lembaga  eksekutif  dan  legislatif  menjadi  rebutan  partai  politik, 

sehingga  dari sini  orientasi   politik dalam   demokrasi adalah   

kekuasaan bukan memberikan pelayanan dan perlindungan bagi 

rakyat. Agar  mekanisme  demokrasi  tersebut  dapat  berjalan,  maka  

sistem  ini  memberikan   jaminan   kebebasan   berpendapat   kepada   

setiap   orang   baik   pendapat tersebut membawa kemaslahatan bagi 

rakyat atau golongannya saja, maupun  pendapat  yang  hakikatnya  

merusak  kehidupan  masyarakat.  Setiap  orang  diberikan  hak  untuk  

mengemukakan  pendapatnya,  mendirikan  partai  politik,  memilih  

atau  tidak  memilih  dan  untuk  dipilih  sebagai  wakil  rakyat  atau 

sebagai penguasa. 

2. Asas  Pemikiran   

Asas pemikiran “Tidak  ada  Tuhan,  dan  kehidupan  hanya  

berupa  materi  belaka”.  Artinya,  tidak  ada  Zat  yang  telah  

menciptakan  alam  semesta,  dan  segala  sesuatu  yang  ada  di  

dalamnya   hanya   berupa   materi   yang   berkembang   (berevolusi)   

karena   kemauannya  sendiri.  Dari  sini  lahirlah  berbagai  bentuk  
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materi  yang  menjadi  bagian dari alam semesta ini. Materi yang  

paling  tinggi  dari yang ada adalah manusia.  Dan  sesuatu  yang  

paling  tinggi  pada  manusia  adalah  otaknya,  yang  merupakan  hasil  

evolusi  dari  materi.  Jadi,  menurut  sosialisme,  tidak  ada  sesuatu  

yang  lain  di  luar  bingkai  alam  semesta,  manusia  dan  kehidupan.   

Pemikiran  (ide)  tentang  adanya  sang  Pencipta  hanyalah  

sebuah  kebohongan  belaka,  dan  hal  itu  adalah  penyesatan  yang  

dilakukan  oleh  orang  kaya  untuk  menghisap  darah  orang  miskin  

(proletar).  Agama  adalah  candu  bagi  umat  manusia  (bangsa),  dan  

agama  merupakan  kesadaran  palsu  tentang  alam,  karena   

sebenarnya   manusialah   yang   membangun      agama,   dan   bukan 

sebaliknya.  Begitu  pula  kelemahan  dan  kebodohan  menjadi  dua  

sumber  bagi  akhlak  dan  agama.  Karenanya  agama  tidak  akan  

diikuti  kecuali  hanya  oleh  mereka  yang  lemah  akalnya.   

Argumentasi  ini  tidak  sesuai  dengan  fitrah  manusia, sebab, 

kecenderungan beragama dalam diri manusia menjadi sesuatu yang   pasti   

adanya,   dan   ketiadaan-pengakuan   akan   keberadaan   naluri   beragama  

sama  seperti  tidak  mengakui  bahwa  manusia  yang  haus  amat  

membutuhkan air. 

 

B. Teori Efektifitas  

a. Penegertian Efektifitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas 
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selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” 

(efectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/ 

kemujaraban.
22

 

   Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya.
23

 

Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh 

pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut 

ini merupakan definisi efektifitas menurut beberapaahli, antara lain: 

a. Prasetyo Budi Saksono (1984) 

Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang 

dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. 

b. Hidayat (1986) 

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin 

besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. 

c. Muasaroh (2010) 

Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program 

dapat dilihat dariaspek-aspek antara lain:  

1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika 

melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program 
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pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat 

dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;  

2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau 

program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika 

seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program 

dikatakan efektif;  

3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga 

dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat 

dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek 

ini mencakup aturanaturan baik yang berhubungan dengan guru 

maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini 

dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah 

berlaku secara efektif; dan  

4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan 

efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program 

tersebut dapat dicapai. 

Efektifitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan 

bahwa indicator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu 

target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan 

dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau 

keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang 
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dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, 

pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 

dengan efektif  dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah 

hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan 

seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah 

pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-

faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah 

ditentukan. 

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari 

apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu 

perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka 

perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan 

apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya. 

b. Fungsi Evektifitas 

Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi 

hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada 

dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian 
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tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum 

memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk 

mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan 

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di 

dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu 

sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana 

pembaharuan dalam masyarakat. 

 Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran 

masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran 

yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang 

bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui 

sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 

mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum 

yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan 

aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang 

menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.
24

 

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu 

ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat compliance, 

identification, internalization.  
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Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum 

antara lain :  

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.  

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.  

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu 

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih 

mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan 

(mandatur).  

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat 

aturan hukum yang dilanggar tersebut.  

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukumharus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). 
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h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif 

akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan 

nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 

diberlakukannya aturan tersebut.  

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum 

untuk menegakkan aturan hukum tersebut.  

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam 

masyarakat.  

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 

dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :  

1. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan 

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu 

perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai 

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan 

mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena 

hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. 

2. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau 

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 
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peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. 

Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk 

mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum 

diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. 

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan 

karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau 

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak 

hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak 

hukum tersebut. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas 

pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut 

Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan 

baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi 

yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai 

peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya 

sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan 

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang 

tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan.  
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5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan 

konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). 

Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat 

yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-

undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-

undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi 

dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat 

berlaku secara aktif.
25

 

 

C. Teori Peraturan Perundang-undangan 

a. Pengertian  Peraturan perundang-undangan 

Pengertian Peraturan Perundang-undangan Dalam peraturan 

perundang-undangan, terdapat landasan hukum dalam terbentuknya 

peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan 

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan 

perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat 
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mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara 

metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam 

lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-

undangan. 

Elemen penganturan (regeling) inilah yang seharusnya dijadikan 

kreteria suatu materi hukum dapat diatur dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya secara hierarki.[46] 

Namun setelah diamandemennya UUD 1945, Jimly Asshiddiqie 

berpendapat bahwa sebagai konsekuensi telah bergesernya kekuasaan 

membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR berdasarkan ketentuan 

Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, maka kedudukan DPR 

sebagai lembaga legislatif makin dipertegas. Oleh karena itu, semua 

peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden haruslah mengacu kepada 

Undang-Undang dan UUD 1945, dan tidak boleh lagi bersifat mandiri 

seperti Keputusan Presiden dimasa lalu. Satu-satunya, peraturan yang 

dikeluarkan Presiden/Pemerintah yang dapat bersifat mandiri dalam arti 

tidak untuk melaksanakan perintah Undang-Undang adalah berbentuk 

Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (perpu) yang dapat 

berlaku selama-lamanya 1 tahun. Untuk selanjutnya Perpu tersebut harus 

diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jika DPR menolok 

menyetujuinya Perpu tersebut, maka menurut ketentuan Pasa 22 ayat (3) 

UUD 1945 Presiden harus mencabutnya kembali dengan tindakan 

pencabutan.Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. 
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Fungsi ini merupakan suatu kewenangan atribusi dari UUD 1945 

kepada Presiden, dan sesuai dengan pendapat dari G. Jellinek sebagaimana 

dikutip Maria Farida Indrati S, menjelasakan bahwa di dalam kekuasaan 

pemerintahan itu termasuk pula fungsi mengatur dan memutus. Fungsi 

tersebut dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu peraturan 

perundang-undangan , dalam hal ini adalah pembentukan suatu Peraturan 

Presiden (baik bersifat mengatur ataupun menetapkan). Peraturan 

(Keputusan) Presiden dalam melaksanakan fungsi yang pertama ini 

merupakan Keputusan Presiden yang bersifat mandiri, yaitu Keputusan 

Presiden yang merupakan “sisa” dari peraturan perundang-undangan yang 

tertentu batas lingkupnya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan 

Presiden yang merupakan pengaturan delegasian. Menyelenggarakan 

pengaturan lebih lanjut perintah dalam Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah yang secara tegas menyebutkannya. 

Fungsi yang kedua ini seringkali dirumuskan terhadap pengaturan 

yang lebih konkret terhadap suatu masalah, salah satu contohnya adalah, 

ketentuan dalam Pasal 4 (ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 

tentang Retribusi Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut dirumuskan 

bahwa: “Selain jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), di 

Daerah Khsus Ibukota Jakarta dalam rangka upaya menanggulangi 

kemacatan lalu lintas dapat pula diberlakukan Retribusi Izin Penggunaan 



 36 

Prasarana Jalan, yang pemberlakuaan dan kepastian objeknya ditetapkan 

lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.”Menyelenggarakan pengaturan 

lebih lanjut perintah dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

meskipun tidak secara tegas menyebutkannya Kedua fungsi tersebut (b dan 

c) merupakan fungsi Peraturan Presiden yang merupakan fungsi 

delegasian dari Peraturan Pemerintah dan sekaligus Undang-Undang yang 

dilaksanakannya. Fungsi Peraturan Presiden disini merupakan fungsi yang 

berdasarkan pada stufentheorie, dimana suatu peraturan yang dibawah itu 

selalu berlaku, bersunber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi 

diatasnya. Peraturan Presiden disini merupakan peraturan yang bersifat 

delegasi/limpahan yang kewenangannya terletak/diatur dalam Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga Peraturan Presiden disini 

hanya mengatur lebih lanjut saja, tidak membentuk kebijakan baru.
26

 

Pasal 22 A UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur 

dengna undang-undang. Selanjutnya, dijabarkan dalam UU RI No. 12 

Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Di dalam pasal 1 UU RI No. 12. Tahun 2011, Berikut penjelasan 

mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan 

peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-
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undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
27

 

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut prolegna 

adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah 

provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara 

terencana, terpadu, dan sistematis. 

Program legislasi daerah yang disebut dengan progleda  adalah 

instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang 

disusun secara terencana terpadu dan sistematis.Pengundangan adalah 

penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara 

Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita 

negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaran daerah 

atau berita daerah.Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah 

materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai 

dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang atau legislatif. Dengan demikian, terdapat struktur atau tata 

perundang-undangan dalam sebuah negara. Pada peraturan perundang-
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undanga yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu 

atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Contohnya, perda provinsi 

yang mengatur tentang pendapatan daerah tidak boleh bertentangan 

dengan UU yang ditetapkan lembaga perwakilan rakyat di pusat. 

Sifat dan Ciri-Ciri Peraturan Perundang-undangan Semua 

peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Peratran perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis. 

2) Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan di keluarkan 

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat 

maupun didaerah. 

3) Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau 

norma hukum.  

4) Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan 

menyeluruh. 

Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-

UndanganDalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bentuk 

dalam 3 landasan hukum. Landasan Hukum pembentukan peraturan 

perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

1. Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar 

dalam  pembuatan suatu peraturan.  

2. Landasan filosofis yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang 

dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

undangan. 
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3. Landasan sosiologis yaitu mencerminkan keadaan masyarakat atau 

kenyataan   yang ada dalam pergaulan masyarakat. 

b. Hirarki perundang-undangan  

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

c. Asas-asas perundang-undangan 

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pada 

umumnya terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum 

(general printciples of law) harus diperhatikan dan diperlukan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: 

1. Asas lex superiot derogate legi inferiori, yaitu peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya.  

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan
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2. Asas lex specialis derogate legi generali, yaitu peraturan perundangan-

undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-

undangan yang umum.  

3. Asas lex posterior derogate legi priori, peraturan perundang-undangan 

yang baru  di dahulukan berlakunya dsripada yag terdahulu.  

4. Asas lex neminem cogit ade impossobilia, yaitu peraturan perundang-

undangan yang  tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

tidak mungkin     dilakukan atau disering disebut sebagai asas kepatutan.  

5. Asas lex perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja 

melarang suatu  

tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.  

6. Asas non retroactive, yaitu peraturan perundang-undangan tidak 

dimaksukan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastuan 

hukum.  

Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu :  

1. Asas-asas formal dengan perincian  

a. Asas tujuan yang jelas  

b. Asas asas perlunya pengaturan  

c. Asas organ atau lembaga yang tepat  

d. Asas materi muatan yang tepat  

e. Asas dapat dilaksanakan  

f. Asas dapat dikenali  

2. Asas-asas material dengan perincian  
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a. Asas sesuai cita hukum Hukum Indonesia dan Norma Fundamental 

Negara  

b. Asas sesuai dengan Hukum Dasar  

c. Asas sesuai prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum  

d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem 

konstitusi.
28
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 

Melihat sejarah upaya yang paling masif untuk meneguhkan Pancasila 

dimulai sejak 1970-an pada era Presiden Soeharto. Upaya ini didorong oleh 

situasi pasca-tragedi G-30-S pada 1965. Rezim Orde Baru menilai bangsa 

Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

secara murni dan konsekuen. 

Pada 1978 lahirlah Ketetapan MPR No. II/1978 tentang Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), atau Ekaprasetya Pancakarsa. 

Saat itu P-4 diharapkan jadi sarana mewujudkan kesatuan bangsa, pandangan, 

dan kesatuan gerak bagi bangsa Indonesia dalam menghayati dan 

mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui Keppres No. 10/1979, dibentuk pula badan khusus yang 

bertugas melaksanakan konsep P-4, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan 

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Badan 

ini selain dibentuk di tingkat pusat, ada pula di daerah tingkat I dan II 

(provinsi dan kabupaten/kota). TAP MPR tersebut memuat 36 butir Pancasila, 

dan dikembangkan menjadi 45 butir oleh BP-7. Beragam kegiatan pun 

dilakukan agar proses penghayatan dan pengamalannya menimbulkan 

keyakinan akan keampuhan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 

Indoktrinasi melahirkan keberhasilan semu dalam waktu yang singkat, 

sekaligus dipastikan menumpuk antipati, kegersangan, kebohongan, ketidak 
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pedulian, kebencian, dan terutama perlawanan terhaapnya. Pendekatan di 

indoktrinasi seperti itulah yang sempat melumpuhkan pancasila hampir 

sepanjang usianya.
29

 

Salah satu program yang sangat populer adalah Penataran P-4, baik 

bagi para manggala dan penatar, maupun sasaran penataran yang meliputi 

pegawai negeri, guru, pelajar dan mahasiswa, organisasi sosial politik, dan 

organisasi kemasyarakatan. 

Dikembangkan pola-pola penataran seperti Pola 120 jam, yang 

berkembang menjadi 144 jam, bagi calon penatar yang akan bertugas di BP-7 

daerah tingkat I maupun tingkat II, dan bagi tokoh-tokoh masyarakat serta 

pimpinan organisasi. 

Kemudian ada Pola 45 jam, bagi kader-kader organisasi 

kemasyarakatan; Pola 25 jam dan pola 17 jam bagi masyarakat pada 

umumnya. Pola 17 jam kemudian dihapus karena dipandang kurang efektif. 

Memasuki era 1990-an dikembangkan pula pola penataran P-4 yang 

disesuaikan dengan profesi peserta penataran. Hal ini dimaksudkan agar 

muatan penataran P-4 relevan dengan kondisi berbagai lapangan kerja. 

Di samping itu, ada pemasyarakatan P-4 melalui modul, simulasi, dan 

cerdas tangkas P-4 baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Gerakan reformasi pada 1998 menilai P-4 telah dijadikan alat untuk 

melanggengkan kekuasaan Orde Baru, dan tidak dapat membendung 

terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. Ketetapan 
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MPR No. II/1978 kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. 

XVIII/MPR/1998. Pasal 1 TAP MPR baru itu menyatakan Pancasila 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dibatalkannya P-4, turut membubarkan BP-7. Lalu terbit Keputusan 

Presiden No. 85/1999 yang melahirkan Badan Pengembangan Kehidupan 

Bernegara, diteken oleh Presiden BJ Habibie pada 19 Juli 1999. Kiprah 

lembaga ini tidak terdengar hingga kini. 

Badan Pembina Pendidikan Palaksanaan Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pencasila (BP-7)Kegiatan pendidikan di tanah air pada awal-awal 

kemerdekaan diarahkan kepada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas 

bangsa dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Upaya menggelorakan semangat nasionalisme saat itu sangat 

tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai fase kedua 

tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia Pembangunan karakter 

bangsa telah menjadi agenda paling penting sejak awal kemerdekaan 

Indonesia.
30

 

Pembangunan karakter bangsa dicanangkan sebagaitujuan utama 

pendidikan saat itu. Terlihat dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950 

tentang Dasar Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (UUPP) Pasal 3 

menegaskan, tujuan pendiidkan dan pengajaran adalah membentuk manusia 

susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab 
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tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.Pembangunan karakter bangsa 

secara eksplisit dimuat dalam produk politik tertinggi lembaga negara, MPR, 

beruba Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Pendidikan karakter bangsa 

pada masa orde baru ini diwujudkan dengan TAP MPR No. II/MPR/1978 

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekraprasetia 

Pancakarsa) disingkat P4.Untuk melaksanakan dan menindak lanjuti TAP 

MPR No. II/MPR/1978 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1978 

tentang Penataran Pegawai republik Indonesia mengenai hasil sidang umum 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

Langkah selanjutnya adalah penataran penyelenggaraan P4 bagi 

masyarakat pada umumnya, serta pegawai negeri di instansi masing-masing. 

Untuk keperluan ini dibentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen 

yang disebut Badan Pembinaan Pendiidkan Pelaksanaan Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat 

Keputusan Presiden No. 10 tahun 1979.
31

 Proses indroktrinasi terjadi dalam 

penerapan penataran P4 yang di lakukan di sekolah-sekolah sejak dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi yang berisi tentang butir-butir pancasila.  

Tetapi dari sejarah itu pula kita menemukan sebuah hikmah bahwa 

ambisi politik penguasa di masa lalu telah menjadi blessing in disguise: ambisi 

kekuasaan di masa lalu, ternyata bukan saja tidak berhasil mengubah hakikat 

pancasila, tetapi juga melahirkan kekuatan penghancuran diri. 
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Kemudian, munculnya era Reformasi ditandai dengan lahirnya TAP 

MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentag 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) 

dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara. 

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), revitalisasi 

Pancasila paling menonjol tampak dalam amanat pendidikan politik kepada 

partai, melalui revisi UU Partai Politik pada 2011. Partai politik wajib 

melakukan pendalaman "empat pilar berbangsa dan bernegara", yang salah 

satunya adalah Pancasila. Frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara" itu 

disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang No. 2/2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2/2008 tentang Partai Politik.  

Bunyi pasal itu lengkapnya, "Pendidikan Politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai 

empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka 

Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republi k Indonesia." 

Pada era Presiden Jokowi, sempat dibentuk Unit Kerja Presiden 

Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIK) yang melakukan pembinaan 

ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden No. 54/2017. 

Tugas UKP-PIP adalah mengkaji, memantau, memonitor kebijakan 

kementerian-kementerian dan peraturan daerah apakah sudah sesuai Pancasila. 

Di dunia pendidikan, turut menangani pembelajaran Pancasila. Keorganisasian 

UKP-PIP terdiri dari dua, Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah 
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terdiri dari sembilan orang. Mereka berasal dari tokoh kenegaraan, tokoh 

agama, tokoh purnawirawan TNI, Polri, dan pensiunan PNS serta akademisi. 

Lembaga ini kemudian dipandang perlu disempurnakan dan 

direvitalisasi sehingga lahirlah nama lembaga yang baru. Peraturan Presiden 

No. 54/2017 dinyatakan batal dengan terbitnya Perpres No. 7/2018  tentang 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Hal ini diakibatkan karna tidak terdapat aturan pengganti yang 

menjelaskan mengenai pola pendiidkan karakter bangsa yang akan dilakukan. 

Meskipun era reformasi tetap mengakui komitmen terhadap pancasila sebagai 

dasar negara, tetapi tidak ada pedoman.   

Dengan demikian, segenap komponen bangsa dapat memaknai 

pancasila sesuai dengan instuisi dan seleranya masing-masing.4Belajar dari 

era sebelumnya,pengenalan dan pendidikan tentang penghayatan pancasila 

tidak lagi dijadikan satu mata pelajaran atau kurikulum khusus. Melainkan 

pendidikan karakter terjadi lebih alamiah ketika dilaksanakan secara informal 

dan natural.Sehinnga terjadi perubahan sistem pembelajaran tentang 

penanaman nilai-nilai pancasila yang semula lebih rigidmenjadi lebih 

fleksible.Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, misalnya pendekatan 

ini memerlukan waktu yang lama.  

Selain itu, jika tidak dibimbing dengan baik dapat memilih nilai yang 

tidak sesuai dengan standar nilai masyarakat. Setelah pembubaran BP7 upaya 

pemerintah untuk tetap mempertahankan ideologi pancasila kepada seluruh 

masyarakat adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang 
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Dasar NRI 1945 yang dilakukan oleh M.Unit Kerja Presiden Pembinaan 

Ideologi Pancasila (UKP-PIP)Ancaman yang muncul dari pengaruh negatif 

globalisasi terhadap ideologi suatu bangsa atau bangsa merupakan suatu 

ancaman yang besar dan tidak dianggap kecil.  

Oleh kerenanya, setelah berakhirnya masa Orde Baru dan pasca B-7 

dibubarkan, dibentuklah lembaga baru yang sejenis dengan BP-7, yaitu Unit 

Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
32

 

UKP-PIP merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. Dasar hukum pembentukan lembaga ini 

adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57Tahun 2017tentang Unit Kerja 

Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. UKP-PIP adalah lembaga yang 

dibentuk pemerintah untuk pembinaan ideologi pancasila pasca BP-7 

dibubarkan. UKP-PIP dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 7 Juni 

2017, dalam UKP-PIP terdiri dari paling banyak 11 (sebelas) Dewan Pengarah 

yang terdiri atas unsur tokoh-tokoh kenegaraan, tokoh-tokoh agama dan 

masyarakat, tokoh-tokoh purnawirawan TNI, POLRI, PNS, dan akademisi 

yaitu, dengan susunan sebagai berikut: 

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pembina UKP-PIP 

2. Try Sutrisno sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 

3. K.H. Ma’ruf Amin sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 

4. Mahfud MD sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 

5. Prof Dr Syafii Maarif sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 
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6. KH Said Aqil Siroj sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 

7. Prof Dr Andreas Anangguru Yewangoe sebagai Anggota Dewan Pengarah   

UKP-PIP 

8. Wisnu Bawa Tenay sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 

9. Sudhamek sebagai Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP 

10. Yudi Latif sebagai Ketua UKP-PIP  

Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu paling banyak 3 (tiga) staf 

khusus yang bertanggung jawab kepada ketua dewan pengarah. Dalam hal 

tertentu ketua dewan pengarah dapat membentuk satuan tugas khusus untuk 

membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas. Ketua dewan pengarah juga 

dapat membentuk dewan pakar untuk memberikan dukungan teknis dan 

administratif kepada dewan pengarah, dibentuk sekretariat dewan 

pengarahyang dipimpin oleh sekertaris yang bertanggungjawab kepada ketua 

dewan pengarah dan secara administratif bertanggungjawab kepada sekertaris 

umum. 

Dalam Pasal 3 PerpresNomor 54 Tahun 2017 fungsi UKP-PIP adalah 

membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan 

ideologi Pancasila dan malakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.Kemudian 

untuk melaksanakan tugas sesuai Pasal 3 PerpresNomor 54 Tahun 2017, UKP-

PIP memiliki fungsi:  

1) Perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pencasila; 

2) Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan;  
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3) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan 

ideologi Pancasila;  

4) Pelaksaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila;  

5) Pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk 

memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan  

6) Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan 

pembinaan ideologi Pancasila. 

Terlepas dari pro dan kontra pembentukan UKP-PIP ini, sebagai warga 

negara, patut kita kawal bagaimana proses dan kinerja dari UKP-PIP ini yang 

memiliki tujuan untuk mempertahankan keutuhan bangsa melalui proses 

penegasan akan nilai pancasila. 

 Sadar atau tidak sadar bangsa ini lupa akan sejarahnya, bahwa bangsa 

ini di bangun atas keberagaman etnik, budaya, tradisi, dan agama. Bukan 

sekedar tataran kognitif belaka, malainkan seharusnya sudah meresap sehingga 

nilai yang dirumuskan oleh leluhur bangsa kita.Setelah pembentukannya 

dengan Perpres Nomor 57Tahun 2017 tentan Unit Kerja Presiden Pembinaan 

Ideologi Pancasila keberadaan lembaga ini hanya sekitar 9 (Sembilan) bulan 

sebelum digantikan dengen Perpres dan bentuk lembaga yang baru. 

 Sehingga dari awal pembentukannya sebagai Unit Kerjayang 

bertempat di Kesretariatan Negara belum banyak hal ataukegiatan yang 

dilakukan oleh Unit Kerja Pembinaan Idologi Pancasila. Beberapa kegiatan 

diantaranya hanya berupa penyuluhan-penyuluhan, beberapa penanganan 

kasus dan melakukan koordinasi antar kelembagaan pemerintah yang lain 

guna menopang tugas dan tujuan UK-PIP.3.Badan Pembinaan Ideologi 
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Pancasila dikarenakan pembentukan UKP-PIP yang banyak menemui pro dan 

kontra dari segala elemen masyarakat, maka lembaga ini diperkuat 

keberadaannya dengan pencabutan Peraturan Presiden sebelumnya digantikan 

dengan Peraturan Presiden yang baru.  

Secara umum arti utama Ideologi terdiri tiga pemahaman yaitu pertama 

ideologi sebagai kesadaran palsu, kedua ideologi dalam arti netral dan ketiga 

ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Franz Magnis-Suseno (1992: 

230). Arti pertama menjelaskan bahwa ideologi digunakan sebagai kesedaran 

palsu agara para masyarakat mengakui dan menyakini tentang keyakinan yang 

dimiliki oleh seseorag. Hal ini bisa berlaku pada jaman yunani kono 

diterapkan para filsof dan ilmuan sosial. Idiologi biasa dipahami tentang teori-

teori yang tidak berorientasi pada kebenaran melainkan pada kepentingan 

pihak yang mempropagandakannya atau biasa disebut dengan melegalkan 

sistem kekuasaan yang dipegang seseorang. Arti kedua menjelaskan bahwa 

ideologi memiliki arti netral. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi adalah 

keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelomok sosial 

atau kebudayaan tertentu. Disebut neteral karena baik burukya tergantung 

kepada isi ideologi tersebut. Sedangkan arti ketiga menjelaskan bahwa 

ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, bisanya digunakan dalam 

filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik yakni segala macam pemikira 

yang tidak dapat dibuktikan secar logis, matematis atau empiris.  

Perubahan ini tidak serta merubah keseluruhan konsep dari yang sudah 

dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah. Konsep yang ada sebelumnya, 

tetap berjalan dan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan badan tanpa 
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ada perubahan. Kemudian, Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-

PIP) yang dipimpin oleh Yudi Latif, berubah nama menjadi Badan 

PembinaanIdeologi Pancasila yang disingkat menjadi BPIP sesuai dengan 

Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Perpres tersebut ditanda tangani oleh Presiden 

pada tanggal 28 Febuari 2018.  

Namu dalam implementasi penerapannya BPIP berbeda dengan 

lembaga non struktural yang ada. BPIP memiliki tatanan struktural yang 

berbeda dari lembaga non struktural pada umumnya dan jalur koordinasi 

kelembagaan baik internal atau eksternal yang juga berbeda dengan lembaga 

non struktural pada umumnya. Sehingga, BPIP dapat dikatakan bukan 

merupakan kelembagaan non struktural dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia. 

Seperti yangdikatakan oleh Sekertaris Utama BPIP, Drs. Karjono,S.H., 

M. Hum, bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah kelembagaan 

pemerintah yang dibentuk dengan dan dasar hukum Peraturan Presiden dan 

merupakan bangunan baru dari yang sudah pernah ada Sangat berbeda dan 

lebih kuat kedudukannya serta tugasnya daripada UK-PIP yang sebelumnya 

ada dan dibentuk oleh Presiden juga. 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP  adalah 

lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang 

memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan 

pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan 

berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan 



 53 

pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan 

rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang 

bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, 

kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan 

komponen masyarakat lainnya. 

 

B. Landasan Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 

Tentang  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya 

Bagi Pimpinan,Pejabat, Dan  Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 17.
33

 

 

C. Struktur-Struktur Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 

Struktur Organisasi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP) Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 pasal 5 menjelaskan 

struktur organisasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai 

berikut: 

                                                             
33

Peraturan  presiden republik Indonesia Nomor 42 tahun 2018  
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Paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas beberapa unsur, 

yaitu: 

a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas: 

1. Ketua 

2. Anggota. 

b. Pelaksana, yang terdiri atas 

1. Kepala 

2. Wakil Kepala 

3. Sekretariat Utama 

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,Sosialisasi Komunikasi, dan 

Jaringan 

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, danPengawasan Regulasi 

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi 

7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

c. Dewan pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri 

atas beberapa unsur, yaitu: 

1. Tokoh Kenegaraan 

2. Tokoh Agama dan Masyarakat 

3. Tokoh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan Pensiunan Pegawai Negeri sipil  

Ketua Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugasnya itu dibantu oleh 

paling banyak 3 (tiga) staf khusus, staf khusus ini berada dibawah dewan 
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pengarah bertanggung jawab langsung kepada dewan pengarah. Dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dewan pengarah, juga dapat membentuk dewan 

pakar. Yang dimana mengenai tugasnya ditentukan sendiri oleh dewan 

pengarah. Untuk memberikan dukungan teknis danadministratif kepada 

Dewan Pengarah dibentukpula Sekretariat Dewan Pengarah yang merupakan 

bagiandari unit organisasi Sekretariat Utama.Sekretariat Dewan Pengarah 

dipimpin oleh Sekretaris yang secarafungsional bertanggung jawab kepada 

Ketua DewanPengarah dan secara administratif bertanggungjawab kepada 

Sekretaris Utama.Kepala dalam melaksanakan tugasnyamemerhatikan arahan 

dari Ketua Dewan Pengarah, sedangkan wakil kepala hanya membantu kepala 

melaksanakan arahan dari dewan pengarah. Sedangkan untuk Sekretariat 

Utama berada di bawah danbertanggung jawab kepada Pimpinan melalui 

KepalaBadan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).Sekretariat Utama 

dipimpin oleh Sekretaris Utama. 

Sekertariat utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro. Biro terdiri 

paling banyak 3 (tiga) bagian dan kelompok jabatan fungsional. Salah satu 

biro pada sekertariat utama menjadi sekertariat dewanpengarah yang 

mempunyai tugas untuk membantu dan memfasilitasi dewan pengarah dalam 

melaksanakan tugasnya.Sedangkan Deputi Bidang Hubungan Antar 

Lembaga,Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan terdiri ataspaling banyak 3 

(tiga) Direktorat.Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 

(tiga)Subdirektorat atau kelompok jabatanfungsional.Masing-masing 

Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2(dua) Seksi atau kelompok jabatan 

fungsional.Untuk Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan PengawasanRegulasi 
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terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.Masing-masing Direktorat terdiri 

atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat atau kelompok jabatan 

fungsional.Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak2 (dua) 

Seksi dan/atau kelompok jabatanfungsional.Deputi Bidang Pengkajian dan 

Materi terdiri ataspaling banyak 3 (tiga) Direktorat.Masing-masing Direktorat 

terdiri atas paling banyak 3 (tiga)Subdirektorat atau kelompok 

jabatanfungsional.Pada masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling 

banyak2 (dua) Seksi atau kelompok jabatanfungsional.Dalam Deputi Bidang 

Pendidikan dan Pelatihanterdiriatas paling banyak 3 (tiga) Direktorat.Masing-

masing Direktorat terdiri atas palingYang terakhir ialah Deputi Bidang 

Pengendalian dan Evaluasi terdiriatas paling banyak 3 (tiga) 

Direktorat.Masing-masing Direktoratterdiri atas paling banyak 3 

(tiga)Subdirektorat dan/atau kelompok jabatanfungsional.Masing-masing 

Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi dan/atau kelompok 

jabatan fungsional. 

 

D. Tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas 

membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi 

pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan juga 

melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta 

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau 

regulasi yang bertentangan dengan pancasila kepada lembaga tinggi negara, 

kementerian/lembaga,pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan 
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komponen masyarakat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada 

pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP) menyelenggarakan fungsi yakni : 

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila 

2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi pancasiladan peta jalan 

pembinaan ideologi pancasila 

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan 

ideologi Pancasila 

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan 

ideologi Pancasila 

5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila 

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulanlangkah dan strategi 

untuk memperlancarpelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila 

7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga 

tinggi negara,kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,organisasi sosial 

politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan 

ideologi Pancasila 

8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasilai advokasi 

penerapan pembinaan ideologi Pancasiladalam pembentukan dan 

pelaksanaan regulasi 

9. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
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10. Perumusan dan penyampaian rekomendasikebijakan atau regulasi yang 

bertentangan denganPancasila. 

Sedangkan untuk segala tugas dan fungsi setiap susunan organisasi 

berbeda-beda, yakni diantaranya diantaranya: 

a. Dewan Pengarah 

Dewan pengarah itu sendiri memiliki tugas untuk memberikan 

arahan-arahan kepada pelaksana terkait arah-arah kebijakan pembinaan 

ideologi pancasila. Dewan pengarah dipimpin oleh ketua dewang 

pengarah. Yang dimana pemilihan ketua dewan pengarah ini dipilih dari 

dan oleh anggota dewan pengarah sendiri melalui mekanisme internal 

dalam dewan pengarah. Dengan begitu peran dewan pengarah itu sendiri 

begitu sentral, sebab dewan pengarah yang memiliki kewenangan untuk 

memberikan arahan kepada para pelaksana terkait arah kebijakan Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

b. Kepala  

Kepala  Badan Pembinaan IdeologiPancasila (BPIP) mempunyai 

tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam hal menjalankan tugas atau 

membentuk sebuah peraturan, kepala dapat dibantu oleh wakil kepala. 

Namun tetap setelah berkonsultasi dan memiliki persetujuan dari dewan 

pengarah. 
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c. Wakil Kepala  

Wakil kepala itu sendiri memiliki tugas membantu kepala dalam 

melaksanakan tugas memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP). 

d. Sekertariat Utama 

Sekertariat utama ini berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada pimpinan melalui kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP). Sekertariat tersebut utama memiliki tugas menyelenggarakan 

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam melaksanakan 

tugasyang diberikan kepadasekretariat utama menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP) 

2. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatandan anggaran di 

lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratifyaitu yang meliputi 

ialah yakni ketatausahaan, kepegawaian,keuangan, kerumahtanggaan, 

kerjasama,hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi 

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana 

5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum 
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6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan 

layanan pengadaan barang/jasa 

7. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkunganBadan Pembinaan 

Ideologi Pancasila (BPIP 

e. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga,Sosialisasi, Komunikasi, dan 

Jaringan 

Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan program strategis 

hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan 

ideologi Pancasila.Dalam melaksanakan tugas,Deputi Hubungan Antar 

Lembaga,Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringanmenyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan 

program kerja pembinaan ideologi pancasila dengan lembaga tinggi 

negara,kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,organisasi sosial 

politik, dan komponen masyarakat lainnya 

2. Pengoordinasian para relawan gerakan kebajikan ancasila 

3. Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarus 

utamakan nilai pancasila 

4. Pelaksanaan sosialisasi pancasila dan atau menyebar luaskan 

pemahaman, penghayatan, danpen gamalan pancasila melalui media 

massa, mediasosial, media interpersonal, reklame, forum 

diskusi,festival, kunjungan, dan diplomasi budaya 

5. Pengembangan komunikasi dengan media massa 
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6. Peningkatan kerja sama dan hubungan denganlembaga tinggi negara, 

kementerian/lembaga, danpemerintahan daerah 

7. Pengembangan hubungan dengan organisasi sosialpolitikdan 

komponen masyarakat lainnya dalamrangka menggalang partisipasi 

komunitas 

f. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, danPengawasan Regulasi 

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan PengawasanRegulasi ini 

mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan internalisasidan 

institusionalisasi Pancasila di bidang hukum,advokasi, dan pengawasan 

regulasi.Dalam melaksanakan tugas,Deputi Bidang Hukum, Advokasi, 

danPengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila 

di bidang hukum,advokasi, dan pengawasan regulasi 

2. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional 

agar selaras dengan dasar negara 

3. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan juga kajian 

kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan 

pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan 

nilai-nilai dasar Pancasila 

4. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga-

lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, 

organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya 
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5. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala 

dalam pembinaan ideologi pancasila. 

g. Deputi BidangPengkajian dan Materi 

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi 

Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan 

ideologi pancasila. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengkajian 

dan Materi menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila 

2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan 

pembinaan ideologi Pancasila 

3. Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila 

4. Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan 

ideologi Pancasila 

5. Pelaksanaan identilikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, 

program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, 

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen 

masyarakat lainnya 

6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi 

Pancasila 

7. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam 

rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 
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h. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ini mempunyai tugas 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi 

Pancasila.Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pendidikan 

danPelatihan menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan 

ideologi Pancasila 

2. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan 

ideologi Pancasila 

3. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi 

Pancasila 

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi 

Pancasila bagi aparatur negara,anggota organisasi sosial politik, dan 

komponen masyarakat lainnya. 

i. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengendalian, pemantauan, danevaluasi dalam pelaksanaan 

kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengendalian 

danEvaluasi mempunyai fungsi: 

1. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologiPancasila 

2. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasikebijakan pembinaan 

ideologi Pancasila 
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3. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, 

regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara 

4. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan 

pembinaan ideologi Pancasila.
34
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlu ada persyaratan khusus menurut hukum yang mengharuskan 

pemegang jabatan di BPIP, khususnya pada Dewan Pengarah, tidak 

merangkap menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat dalam suatu partai 

politik demi menghindari hal-hal yang ditakuti tersebut, karena 

berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018, khususnya pada Pasal 7, hanya 

dispesifikan (untuk Dewan Pengarah) pada tokoh-tokoh kenegaraan, 

agama, masyarakat, purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS, dan 

akademisi. Selain itu perlu adanya konkretisasi tugas dan fungsi BPIP agar 

program-program yang dijalankan inovatif dan efektif. Di dalam Perpres 

No. 7 Tahun 2018, tugas dan fungsi yang diamanatkan masih terkesan 

abstrak, dan ini menjadi tugas para Dewan Pengarah serta pengurus di 

dalam BPIP untuk merancang program-program yang aplikatif, inovatif, 

dan efektif. Dan juga terkait masalah gaji yang begitu tinggi untuk dewan 

pembina diangap terlalu berlebihan karena peran lembaga ini belum 

nampak dengan jelas hasilnya dan juga dengan gaji  yang besar tersebut 

bisa  menimbulkan gejolak di kalangan masarakat serta bisa menimbulkan 

polemik takutnya nanti membuat kecemburuan antar lembaga-lembaga 

yang sudah lama dibentuk. 
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2. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah  

kekuasaan eksekutif  atau eksekutive power karena dasar hukum 

pembentukannya.  BPIP  merupakan  kelembagaan  penunjang  atau state 

auxiliary  organsatau auxiliary  institutions dalam  sistem  tata  negara  di 

Indonesia.  Sebagaimana  fungsi dan perannya  lembaga  ini  sama  dengan 

lembaga negara yang sebelumnya telah ada seperti Ombudsman, dalam 

ranah  yudikatif.  BPIP  berdiri  dan  dibentuk  sebagai  lembaga  pemberi 

pengaruh karena  kekuasaan  yang  dimiliki BPIP  hanya  sebatas  usulan 

rekomendasi  baik  kepada  Presiden  maupun  lembaga  negara  lainnya. 

Sehingga, pengaruh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat 

pendekatannya  yang  persuasif  terhadap kejadian  pada  masyarakat  dan 

rekomendasi yang dikeluarkan menjadikannya  lembaga  negara  yang 

mempunyai pengaruh terhadap perbaikan  dan  terwujudnya  pemerintahan 

yang baik. 
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