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Pedoman khayalan dan amalan Pancasila (kependekan dari P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah panduan praktik Pancasila dalam kehidupan publik pada masa Orde Baru. Pimpinan P4 dibentuk oleh SK IMR No.II/MRR/1978. Resolusi ICA PRA/1978 tentang Ekapraseti Pankakarsa
menggambarkan lima prinsip dalam Pankasil dalam 36 rincian praktik sebagai pedoman praktis pelaksanaan Pankasila. Produk hukum ini tidak berlaku lagi karena MPR No II/MPR/1978 telah dicabut oleh MPR No.XVIII/MPR/1998 dan merupakan bagian dari Kelompok MPR, yang telah selesai atau
selesai sesuai dengan Peraturan MPR Nomor I/MPR/2003. Dalam perjalanannya 36 unsur Pancasila didesain ulang menjadi 45 titik BP7. Tidak pernah ada studi yang dipublikasikan tentang apakah rincian ini benar-benar menyesali kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Silakan bintang. Masyarakat
Indonesia menyatakan iman dan ketidaksetujuannya terhadap Tuhan semata. Orang Indonesia percaya pada satu Tuhan yang sejati, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan yang damai dan beradab. Kembangkan rasa hormat dan kerjasama antara penganut
agama dan penganut iman yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama lain dan iman kepada satu Allah. Agama dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pertanyaan tentang hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Mengembangkan rasa saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. (Dan janganlah kalian tetap berlaku s berlaku suatu agama) yaitu agama Islam. Tolong, kedua rantai. Pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan martabat dan martabatnya sebagai
alah Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan kesetaraan derajat, kesetaraan hak dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi terhadap suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, posisi sosial, warna dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai satu sama lain. Mengembangkan toleransi
bersama dan saling toleransi. Mengembangkan hubungan tidak seburuk dengan orang lain. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Saya suka melakukan pekerjaan kemanusiaan. Jangan takut untuk berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Orang Indonesia merasakan bagian dari semua kemanusiaan.
Mengembangkan rasa hormat dan kerja sama dengan negara lain. Tolong ketiga pohon Beringin. Kesempatan untuk melihat persatuan, kesatuan, kepentingan dan keamanan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama berada di atas kepentingan pribadi dan kelas. Mampu dan mau berkorban
demi kebaikan negara dan bangsa bila diperlukan. Mengembangkan cinta untuk Tanah Air dan orang-orang. Mengembangkan perasaan Kewarganegaraan dan air Indonesia. Mempertahankan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengembangan persatuan
Indonesia berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Mengedepankan penyatuan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan empat Kepala Banteng sebagai warga negara dan warga negara, setiap orang Indonesia memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab yang sama. Mereka tidak boleh memaksakan
kehendak mereka pada orang lain. Utamakan diskusi saat membuat keputusan demi kebaikan bersama. Diskusi untuk mencapai konsensus meluap dengan semangat kekerabatan. Menghormati dan membela setiap keputusan yang dibuat sebagai hasil dari diskusi. Dengan rasa tanggung jawab yang
adil dan berartanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan untuk dibahas. Ketika mendiskusikan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Pembahasan dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang mulia. Keputusan yang dibuat harus
bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi martabat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kebaikan bersama. Berikan kepercayaan kepada perwakilan terpercaya untuk melakukan
konsentrasi. Tolong, nasi kelima dan kapas. Mengembangkan urusan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekerabatan dan kekerabatan. Kembangkan perlakuan yang adil terhadap orang lain. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Saya suka

membantu orang lain untuk berdiri sendiri. Jangan menggunakan hak properti untuk bisnis yang predator kepada orang lain. Jangan gunakan hak properti untuk hal-hal mewah dan gaya hidup mewah. Jangan menggunakan hak bebas untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan publik. Dia
suka bekerja keras. Saya ingin menghargai pekerjaan orang lain yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan jenderal. Saya suka melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial yang merata. DITERIMA DARI HTTPS://ID.WIKIPEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?
TITLE=PEDOMAN_PENGHAYATAN_DAN_PENGAMALAN_PANCASILA&AMP;OLDID=17206383 KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO 27 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO 10 TAHUN 1979 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DELUSI DAN
PRAKTIK PANCASILA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat: ketentuan ini disediakan oleh Majelis Rakyat Republik Indonesia No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketentuan Majelis Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/19981978 tentang Pedoman Kesalahpahaman dan Praktik
Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dinilai perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 10/1979 tentang Dewan Pelaksanaan Pedoman Pendidikan dan praktek Pankasila; Mengingat: 1. Pasal 4 (1) UUD 1945; 2. Pemberian Majelis Rakyat Republik Indonesia No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan
Keputusan Majelis Rakyat Republik Indonesia No.II/MPP/1978 tentang prinsip-prinsip panduan delusi dan praktik Pankasila (Ekaprasetia Pankakarsa); KEPUTUSAN: KEPUTUSAN PRESIDEN UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEDOMAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN UNTUK KHAYALAN DAN PRAKTIK PANKASILA. Pasal 1 ... Pasal 1 mencabut Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Dewan Pengembangan Pendidikan dalam pelaksanaan Pedoman dan Praktik Pankasila. pasal 2 (1) Sebagai tindak
lanjut pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 10 Tahun 1979 tentang Dewan Kemajuan Pendidikan dalam pelaksanaan Pedoman Kesalahpahaman dan Praktik Pankasila, Menteri Koordinator Negara Bidang Kebijakan dan Keamanan mengkoordinasikan penyelesaian pekerjaan di bidang-bidang seperti
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta dokumentasi dalam rangka Pedoman Badan Pengembangan Pendidikan tentang Pelatihan dan Praktik Pankasila Pusat dan Dewan Pengembangan Pendidikan Pedoman dan Praktik Daerah Pankasila, dengan pengelolaan instansi yang sesuai
sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing. (2) Kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 3 (1) Dalam rangka memfasilitasi koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan Negara, Komite Likuidasi Dewan Pengembangan Pendidikan dapat membentuk pedoman pelaksanaan delusi dan praktik Pankasila. 2) Seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi tugas Komite Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan pada
Anggaran Menteri Negara, kebijakan koordinasi dan masalah keamanan. Pasal 4 (1) Kepala Tingkat Nasional Mangal/Panatar menerima manfaat sebesar 50 persen (lima puluh persen) dari manfaat yang diterimanya setiap bulan selama 6 (enam) bulan, dimulai pada 1 April 1999. (2) Pegawai negeri
sipil dalam jabatan struktural dibayarkan 50 persen (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan struktural setiap bulan selama 6 (enam) bulan, dimulai pada 1 April 1999. (3) Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang
ada. Pasal 5 Menteri Koordinator Bidang Kebijakan dan Keamanan Untuk melaporkan hasil kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta dokumentasi Presiden. Pasal 6 Ketentuan tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perpres ini diatur oleh Menteri Koordinator Negara Kebijakan dan
Keamanan sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Perpres ini mulai berlaku sejak tanggal ini.
Diangkat di Jakarta pada 31 Maret 1999, PRESIDEN INDONESIA ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE TRIBUN-TIMUR.COM - Berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, salah satu hal yang dapat Anda ingat adalah Pedoman Kesalahpahaman dan Praktik Pancasila (kependekan dari P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa. Biasa disebut sebagai Detail Pancasila, adalah
panduan praktik Pancasila dalam kehidupan publik pada masa orde baru. Menurut wikipedia.org, pimpinan P4 dibentuk dengan Keputusan IMR No.II/MPR/1978. MPR No II/MPR/1978tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan lima prinsip dalam Pankasil dalam 36 rincian praktik sebagai pedoman
praktis pelaksanaan Pankasila. Produk hukum ini tidak berlaku lagi sebagai MPR No II/MPR/1978 dicabut oleh Keputusan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dan berkaitan dengan sekelompok ketentuan MPR yang telah dimodifikasi atau diselesaikan berdasarkan MPR No.I/MPR/2003 Untuk 36 unsur pantasil
telah dikembangkan lagi di 45 BP7. Ini adalah One Boghead 1 pertama. Masyarakat Indonesia telah menyatakan iman dan non-komunikasinya terhadap Satu Tuhan2. Orang Indonesia percaya dan sangat menentang Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka atas dasar
kemanusiaan yang baik dan beradab.3 Kembangkan rasa hormat dan kerjasama antara penganut agama dan penganut iman yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.4 Memperkuat keharmonisan hidup antar umat beragama lainnya dan iman kepada Satu Tuhan.5 Agama dan iman kepada
Tuhan Yang Maha Esa adalah pertanyaan tentang hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa.6 Mengembangkan rasa saling menghormati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.7 (Dan janganlah kalian tetap berlaku s berlaku suatu agama) yaitu agama Islam.
Perasaan kedua hanya dan kemanusiaan beradab 1. Pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan martabat dan martabatnya sebagai belah dari Tuhan Yang Maha Esa2. Kenali kesetaraan derajat, kesetaraan hak dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi terhadap suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, posisi sosial, warna kulit dan sebagainya3. Mengembangkan sikap saling mencintai terhadap satu sama lain4. Mengembangkan toleransi bersama dan saling toleransi.5 Mengembangkan hubungan tidak seburuk orang lain.6 Untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan7.
Saya suka melakukan pekerjaan kemanusiaan.8 Jangan takut untuk berdiri untuk kebenaran dan keadilan.9 Orang Indonesia merasakan bagian dari semua kemanusiaan.10 Mengembangkan rasa hormat dan kerja sama dengan negara lain. Silakan ketiga Asosiasi Indonesia 1. Kesempatan untuk
mencurahkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keamanan bangsa dan negara untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan faksional2. Mampu dan mau berkorban demi kebaikan negara dan rakyat bila diperlukan.3 Mengembangkan cinta untuk Tanah Air dan Bangsa4.
Mengembangkan rasa kebanggaan nasional dan air Indonesia.5 Mempertahankan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.6 Pengembangan persatuan Indonesia berbasis Bhinneka Tunggal Ika.7. Mengedepankan penyatuan atas nama persatuan dan kesatuan
bangsa. Tolong empat orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan kebijaksanaan di masyarakat dan perwakilan 1. Sebagai warga negara dan warga negara, setiap warga negara Indonesia memiliki posisi, hak, dan tanggung jawab yang sama.2 Mereka tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain.3
Utamakan diskusi saat membuat keputusan demi kebaikan bersama. Diskusi untuk mencapai konsensus meluap dengan semangat kekerabatan.5 Menghormati dan mendukung setiap keputusan yang dibuat sebagai hasil dari diskusi6. Dengan rasa tanggung jawab yang adil dan berajar untuk menerima
dan melaksanakan hasil keputusan untuk membahas7. Ketika mendiskusikan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelas8. Pembahasan dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang mulia9. Keputusan yang dibuat harus bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi martabat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kebaikan bersama.10 Berikan kepercayaan kepada perwakilan terpercaya untuk melakukan konsentrasi. Kelima Mohon Keadilan Sosial bagi
seluruh masyarakat Indonesia 1. Mengembangkan urusan luhur, mencerminkan sikap dan atmosfer dan kegotongroyongan.2. Kembangkan perlakuan yang adil terhadap orang lain3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban4. Menghormati hak-hak orang lain5. Saya suka membantu orang lain
untuk berdiri terpisah.6 Jangan gunakan hak Anda sendiri untuk memeras bisnis terhadap orang lain.7 Jangan gunakan hak properti untuk hal-hal mewah dan gaya hidup mewah.8 Jangan gunakan hak bebas untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan publik.9 Saya suka bekerja keras.10
Suka menghargai pekerjaan orang lain yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.11 Saya suka melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial yang merata. Sosial.
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