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Beberapa penyimpangan yang
mendorong reformasi ekonomi
 Berkembangnya trend penguasa sekaligus pengusaha,

menyebabkan distribusi ekonomi dikuasai oleh penguasa
sekaligus konglomerat beserta kroni-kroninya (keluarga
pejabat negara, termasuk presiden).

 Pertumbuhan ekonomi mengabaikan prinsip nilai
kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam
kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan
sekelompok kecil orang.

 Subsidi bersumber dr pinjaman luar negeri yang luar
biasa banyaknya pada masa orba hanya dinikmati oleh
sebagian kecil orang (konglomerat), sedang ketika terjadi
kebangkrutan, rakyatlah yang menanggung dampaknya.
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Arah reformasi ekonomi

 Mendasarkan atas nilai-nilai Pancasila, yang
meletakkan kemakmuran pada paradigma demi
kesejahteraan seluruh bangsa.

 Perubahan dan pengembangan ekonomi harus
diletakkan pada peningkatan harkat martabat
serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai
suatu keluarga.

 Sistem ekonomi yang berbasis pada
kesejahteraan rakyat, adalah merupakan pilar
(soko guru) ekonomi Indonesia.
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Langkah strategis reformasi
ekonomi berdasar nilai2 Pancasila
 Keamanan pangan dan mengembalikan

kepercayaan masyarakat (nasional dan
internasional), serta kepastian usaha.

 Konsisten menghapuskan KKN, mengadili
kepada siapapun yang melakukan kesalahan.

 Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi
 Penyehatan sektor perbankan
 Transformasi struktural, ialah proses perubahan

dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern,
dari ketergantungan menjadi kemandirian.
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AKTUALISASI PANCASILA
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Rasional

 Pancasila sebagai dasar filsafat negara,
pandangan hidup bangsa, serta ideologi
negara dan bangsa, harus diwujudkan
atau diaktualisasikan dalam berbagai
bidang dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

 Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan
atas dua macam, yaitu aktualisasi
objektif dan subjektif.
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Aktualisasi Pancasila scr
objektif
 Aktualisasi Pancasila scr objektif yaitu

aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam
berbagai bidang kehidupan kenegaraan,
yang meliputi kelembagaan negara
antara lain legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.

 Penjabaran nilai-nilai Pancasila ke
dalam berbagai peraturan perundangan.
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Aktualisasi Pancasila scr
subjektif
 Aktualisasi Pancasila scr subjektif

adalah aktualisasi Pancasila pada setiap
individu, terutama dalam aspek moral
dalam kaitannya dengan bernegara dan
bermasyarakat.

Merupakan perwujudan sikap dan
perilaku sehari-hari yang memperhatikan
nilai-nilai Pancasila.
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Tridharma Perguruan Tinggi

 Pendidikan tinggi sebagai institusi dalam
masyaakat bukanlah merupakan menara
gading yang jauh dari kepentingan masyarakat,
melainkan senantiasa mengemban dan
mengabdi kepada masyarakat.

 Perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang
disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yang
meliputi: pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
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Pendidikan

 Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan akademik dan atau
profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan
khasanan ipteks.

 Menyebarluaskan ipteks serta menggunakannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

 Dengan pandangan hidup Pancasila, maka produk
perguruan tinggi ialah sumberdaya intelektual dan
bermoral Ketuhanan dan kemanusiaan. Pengembangan
pendidikan di perguruan tinggi bukanlah value free bebas
nilai), melainkan senantiasa terikat nilai, yaitu nilai-nilai
Pancasila.
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Penelitian

 Tujuan utama kegiatan penelitian ialah mencari
kebenaran, objektif.

 Penelitian tidaklah bebas nilai, melainkan
senantiasa berpegang dan mengemban nilai
kemanusiaan dan didasari nilai Ketuhanan.

 Seorang peneliti harus berpegang pada nilai
kejujuran yang bersumber pada Ketuhanan dan
kemanusiaa.

 Hasil suatu penelitian tidak boleh didikte oleh
uang dan kekuasaan.

 Azas kemamfaatan penelitian adalah untuk
kesejahteraan manusia.
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Pengabdian kepada
Masyarakat
 Perguruan tinggi senantiasa

mengembangkan kegiatannya demi
kepentingan masyarakat.

 Pengabdian kepada masyarakat adalah
suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dalam upaya memberikan
sumbangan demi kemajuan masyarakat.
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