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PENDAPAT BUNG KARNO

 Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat

semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, 

baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, 

- tetapi “semua buat semua”.

 Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia

dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia 

merupakan satu kesatuan.

 Cuplikan Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945



PENDAPAT SOEKARNO

 Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia

dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia 

merupakan satu kesatuan. …. Seorang anak kecil dapat 

mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, 

Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan 

lain-lain pulau kecil lainnya, adalah satu kesatuan (1945)

 Dasar negara yang kita butuhkan adalah pertama; harus

satu dasar yang dapat mempersatukan. Kedua; satu

dasar yang memberi arah bagi perikehidupan negara

kita itu (1958)



PENDAPAT KI HAJAR

 “Pengajaran Nasional itulah pengajaran yang selaras

dengan penghidupan bangsa (maatschappelijk) dan

kehidupan bangsa (cultured). Kalau pengajaran bagi

anak-anak kita tidak berdasarkan kenasionalan, sudah

tentu anak-anak kita tak akan mengetahui keperluan kita, 

lahir maupun batin; lagi pula tak mungkin anak-anak itu

mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama makin

terpisah dari bangsanya, sehingga kemudian barangkali

menjadi lawan kita”

 Ki Hajar Dewantara, 1928.



PENTINGNYA KARAKTER

 Kerugian terbesar dari proses imperialisme dan

kolonialisme di Nusantara bukan sekedar hilangnya aset

ekonomi yang dieksploitasi ataupun pemimpin yang 

dipenjara atau dibunuh.

 Kerugian terbesar adalah hilangnya karakter bangsa

yang percaya diri dan biasa berpikir terbuka. Manusia

Indonesia kehilangan integritas sebagai manusia yang 

merdeka.

 Kita tidak bangga dengan sejarah, kebudayaan dan

bahasa yang dimiliki. Seolah kita menjadi “Si Malin

Kundang” yang bermental INLANDER.



MENGGUGAT “SELF LIMITED BELIEF”

 Pepatah Jawa: 

 “Watuk ada obatnya kalau watak tidak ada obatnya”.

 Menggugat kisah dan pertunjukkan yang memposisikan

sang tokoh atau lakon kalah. Tiada imaginasi akan masa

depan. 

 Mengubah mindset, mengubah wawasan, mengubah

kehidupan.

 Bagaimana memahami keutamaan nilai pendidikan dapat

terbatinkan dan dihayati.

 Pikiran  Tindakan  Kebiasaan  Karakter



DIPERLUKAN DUNIA BARU

1. Persatuan bangsa  pandangan dunia

(Lebensanschauung) baru.

2. Persatuan Bahasa  lahirnya dunia makna (Lebenswelt) 

baru,

3. Persatuan tanah air  ruang hidup (Lebensraum) baru

Dilakukanlah pemerdekaan diri dan bangsa 

individu/bangsa belajar menjadi merdeka  keluar dari

mental Inlander.

Pendidikan nasional adalah untuk “mencerdaskan” dan

“mengindonesiakan” anak bangsa.



Sebuah negara-bangsa yang mengikat banyak suku bangsa, bahasa, & agama, di lebih
dari 17.508 pulau, diperlukan suatu konsepsi, kemauan & kemampuan yang kuat
untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan, dengan dasar negara yang
dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis (meja
statis), sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis (leitstar dinamis”)

Visi Negara 

Indonesia adalah 

“Merdeka, 

Bersatu, 

Berdaulat, Adil 

dan Makmur”

Misi 

Kemerdekaan

Indonesia

Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan 

umum

Mencerdaskan kehidupan 

bangsa;
Melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian 

abadi  dan keadilan sosial 



ENERGI POSITIF

 Pancasila  sumber basis sekaligus orientasi

dalam membangun pendidikan nasional, 

khususnya nation building.

Kebangsaan yang inklusif dan progresif

memungkinkan silang budaya  Menguasai

sains & ipteks untuk kemakmuran bangsa.

 Integrasi Bangsa dilandasi aspek “intangible”, 

dan diwujudkan dalam aspek “tangible”.



PERLUNYA PIKIRAN PROGRESIF

1. Mengembalikan martabat dan harga diri pribadi dan
bangsa, dalam meningkatkan kualitas manusia dengan
memposisikan ideologi bangsa Pancasila sebagai landasan
berpikir.

2. Memanfaatkan silang budaya sebagai sarana berlatih dan 
merawat  munculnya kreativitas, inovasi dan local genius.

3. Terus berusaha melakukan terobosan, kreativitas, inovasi dan
kolaborasi (gotong royong) antar komponen bangsa untuk
menciptakan pendidikan yang bermakna dan visioner.

4. Memfasilitasi tumbuhnya jiwa dan pikiran besar bagi subyek
didik menjadi pribadi dan warga negara yang berjiwa
kenegarawanan, “Kalos Kagathos”



MENAPAK JALAN TINGGI  

 Perubahan jiwa dan semangat Pancasilais

merupakan perubahan yang tidak kasat mata

(intangible), yaitu perubahan yang bersifat

interior, perubahan cara berpikir tentang diri

sendiri & semesta.

Menjelaskan, mengembangkan dan

mengamalkan Pancasila sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan zaman merupakan

tanggungjawab pendidikan nasional.



KEARIFAN LAMPAU  MASA DEPAN

 Akulturasi budaya dan “local genius” di Nusantara 

merupakan akar budaya dan kebangsaan Indonesia yang 

perlu dirawat.

 Perkembangan peradaban dipengerahi oleh konektivitas

sainteks dan institusi ekonomi politik. 

 Pandangan hidup, sarana hidup terus tumbuh dengan

pesat sehingga DIERLUKAN KREATIVITAS, DAYA CIPTA 

DAN INVENTIVITAS, sehingga diperlukan pengembangan

“kapasitas belajar”.

 Inklusivitas yang berkelindan dengan meritokrasi dapat

membawa kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
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 Berdaulat 

secara politik

 Mandiri secara 

ekonomi

 Berkepribadian 

dalam 

kebudayaan

INTEGRITAS &

PROFESIONALITAS

WAWASAN

KEBANGSAAN

BADAN PEMBINAAN 

IDEOLOGI PANCASILA 

REPUBLIK INDONESIA



KARAWACI, TANGERANG



KAMPUNG MARKISA, TANGERANG



BLITAR, JATIM



BLITAR, JATIM







MALANG, JATIM



MALANG, JATIM



PALU, SULTENG



KARANG WARU, DIY



KARANG WARU, DIY 
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