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Kondisi Existing Bangsa Indonesia

Memiliki 300 kelompok ras etnis atau 1300 suku 

bangsa yg tersebar di seluruh provinsi (BPS, 2010).

Depdagri, 2004, Indonesia memiliki 17.504 buah

(7.870 bernama dan 9.634 belum memiliki

nama). BPS (2017) jumlah pulau berkurang

1.448 buah.



5 TANTANGAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pemaksaan 
Ideologi 

Rasisme Intoleransi/Ter
orisme

Demokrasi Korupsi/Ketida
kadilan



Bagaimana

menyatukan

keberagaman?





-- 4 PILAR KEBANGSAAN --

UUD 1945, NKRI Bhinneka

Tunggal Ika

Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan 

Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yg dipimpin oleh 

hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan

perwakilan

5. Keadilan social bagi seluruh

rakyat indonesia



Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-maisng menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.

2) Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk
agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda
sehingga terbina kerukunan hidup.

3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaan masing-masing

4) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada
orang lain.

5) Menjamin kebebasan memeluk agama masing-masing dan 
beribadah menurut agamanya.

6) Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan 
iman warga negara

7) Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan
dalam beribadah menurut agama masing-masing.



Kemanusiaan Yang Adil Dan 

Beradab

1) Menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya

sebagai mahluk Tuhan (universal).

2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala

bangsa.

3) Mewujudkan keadilan dan peradapan yang tidak pasif.

Artinya perlu pelurusan dan penegakan (hukum) yang

kuat jika terjadi penyimpangan.

1) Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan

masyarakat.

2) Manusia di tempatkan sesuai dengan harkatnya.

3) Manusia mempunyai derajat yang sama denan

hukum.
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Persatuan Indonesia

Mobil tidak akan bisa berjalan tanpa ban bukan……..?

Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang 

beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.”

Keluarga tidak akan rukun tanpa persatuan……..?



Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan

Suatu pemerintahan rakyat dengan

cara melalui badan-badan tertentu

yang dalam menetapkan sesuatu

peraturan ditempuh dengan jalan

musyawarah untuk mufakat atas

dasar kebenaran dari Tuhan dan 

putusan sesuai dengan rasa 

kemanusiaan yang memperhatikan

dan mempertimbangkan hak rakyat

untuk mencapai kebaikan hidup

bersama.



1) Kemakmuran yang merata bagi

seluruh rakyat dalam arti dinamis dan 

meningkat. 

2) Seluruh kekayaan alam dan 

sebagainya dipergunakan bagi

kebahagiaan bersama menurut potensi

masing-masing.

3) Melindungi yang lemah agar kelompok

warga masyarakat dapat bekerja

sesuai dengan bidangnya

Keadilan social bagi seluruh
rakyat indonesia



Makna UUD ‘45

01

02

03
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Sumber hukum tertinggi dari hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

Prinsip kedaulatan rakyat dan negara 
hukum

Pembatasan kekuasaan organ-organ 

negara. 

Mengatur hubungan antar lembaga-

lembaga negara serta dengan Warga

Negara



Bhineka Tunggal Ika

Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-

beda tetapi tetap satu”.

Bhinneka berarti "beraneka ragam". 

Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi

pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti

"satu". Kata ika berarti "itu". 

Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu 

Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya

bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. 
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