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APAKAH NEGERI INI NEGERI PARA MALING?

TIDAK!

NEGERI INI DIBANGUN OLEH PARA PATRIOT SEJATI

DI NEGERI INI BANYAK PAHLAWAN YANG MEMBERIKAN
SURI TAULADAN YANG LUAR BIASA UNTUK PARA PENERUSNYA

NAMUN SAYANGNYA, TAULADAN DAN CONTOH-CONTOH YANG
BAIK ITU TIDAK SAMPAI INFORMASINYA KEPADA GENERASI PENERUS

APAKAH NEGERI INI NEGERI PARA koruptor?

APAKAH NEGERI INI ADALAH NEGERI YANG BESAR?

YAAA!!!

MENGAPA???



✓ Hampir semua orang Indonesia tahu bahwa Pancasila adalah dasar Negara kita.

✓ Tapi, dewasa ini, bila berbicara tentang Pancasila, kita sudah surplus kata-kata tapi
defisit karya nyata.

✓ Kita sudah kelebihan berbicara namun kekurangan amal perbuatan.

✓ Padahal, Pancasila adalah anugerah Tuhan yang mungkin tidak diberikan kepada
bangsa-bangsa lain di bumi ini. Sehingga sudah selayaknya bangsa-bangsa lain
cemburu dengan kita. Dan sudah sepatutnya kita bangga dan bersyukur memiliki
Pancasila

B e r b i c a r a  P A N C A S I L A



SILA PERTAMA

KETUHANAN YANG MAHA ESA



“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-

masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.

Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan

menurut petunjuk Isa Al-Masih; yang Islam menurut

petunjuk Nabi Muhammad SAW; orang Budha

menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada

padanya. Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan.

Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-

tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara

yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan

secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme

agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara

yang bertuhan!”

BUNG KARNO pada Pidato 1 Juni 1945



Inti dari memahami nilai “Ketuhanan Yang 
Maha Esa” adalah memahami dan menjalankan
sifat utama yang dimiliki Tuhan, yaitu:

Rahman dan Rahim

Pengasih dan penyayang

Welas asih



Ber-Tuhan artinya:

Mewujudkan sifat utama-Nya itu yang diterapkan dalam

membangun hubungan manusia dengan Tuhan, manusia

dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya

termasuk hewan dan lingkungan.



Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghendaki agar

bangsa Indonesia berketuhanan dengan menjiwai sifat

kasih sayang-Nya dan menjadikan-Nya sebagai SUMBER

MORALITAS dalam kehidupan dan kemasyarakatan.

Melakukan hal baik kepada sesama manusia tanpa

pandang bulu suku, ras, dan agamanya.



“Tidak penting apapun agama atau

sukumu. Kalau kamu bisa melakukan

sesuatu yang baik untuk semua orang,

orang tidak pernah tanya apa

agamamu.”

Wejangan GUS DUR



Pesan SILA PERTAMA:

1. Negara mengakui keberadaan Tuhan YME yang hidup dalam

sanubari rakyat Indonesia 

2. Nilai Ketuhanan menjadi bintang penuntun dalam

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. Berketuhanan yang Welas Asih dan Toleran.

4. Berani Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan

5. Berbuat Baik dengan Amanah, Jujur dan Bersih



SILA KEDUA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



Pernahkah kita melihat ke orang lain, baik dari bangsa

kita maupun bangsa lain, lalu kita merasa diri kita lebih

mulia atau lebih hina dari mereka? Bila ya, berarti kita

harus meluruskan pemahaman kita tentang sila kedua

dari Pancasila ini.



Keteladanan

Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

ketika melayani seorang mbok Bakul



BUNG HATTA:

Sila Kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar.

A. Ke dalam: Menjadi pedoman bagi negara untuk:

1. Memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar/asasi manusia;

2. Menjalankan fungsi ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tanah tumpah darah Indonesia;

3. Memajukan kesejahteraan umum; dan

4. Mencerdaskan kehidupan bangsa

B. Ke Luar: Menjadi pedoman politik bebas aktif dalam rangka “ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial”.



Muatan moral utama yang terkandung pada sila ini adalah:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan

sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10.Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.



Karena perjuangan merebut kemerdekaan pada

dasarnya adalah semangat untuk

mengembalikan kesetaraan di bumi ini. 

Perjuangan memuliakan nilai-nilai kemanusiaan

tidak boleh berhenti. 

KENAPA PARA PENDAHULU KITA RELA BERDARAH-DARAH
BAHKAN MENGORBANKAN NYAWA BERJUANG MELAWAN PENJAJAH?



APAKAH 

PERJUANGAN 

MELAWAN 

PENJAJAHAN 

SUDAH 

SELESAI?



“Dan saya minta kepada Tuan-tuan, janganlah hendaknya

melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja, seperti

yang kita di Indonesia dan saudara-saudara kita di

berbagai wilayah Asia-Afrika mengenalnya. Kolonialisme

mempunyai juga baju modern, dalam bentuk penguasaan

ekonomi, penguasaan intelektuil, penguasaan materiil yang

nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing

yang tinggal di tengah-tengah rakyat…

Di mana, bilamana dan bagaimanapun ia muncul,

kolonialisme adalah hal yang jahat, yang harus dilenyapkan

di muka bumi”

Pidato Bung Karno pada Konferensi Asia Afrika

“Let a New Asia and New Africa be Born”



“Berhadapan dengan dunia, kita tidak menggunakan jalan-jalan dan

akal yang licik untuk mencapai maksud kita. Kita tidak percaya pada

jalan-jalan dan akal yang demikian. Kita siap mengorbankan segala

tenaga, harta benda, hingga ke jiwa kita untuk mencapai cita-cita

bangsa kita yang tinggi dan murni, akan tetapi kita tidak boleh

menggunakan kelicikan dan kebusukan di dalam perjuangan kita.

Kita berjuang sebagai ksatria. Bagi zaman yang lampau, nasionalisme di

dalam perhubungan antara bangsa-bangsa sering hanya nasional

egoisme dan imperialisme…

Kita tidak demikian.

Kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan

yang sempurna, bukan untuk memuaskan diri sendiri kita, sekali-kali

bukan untuk merusakkan pergaulan kemanusiaan Kebangsaan kita…

Kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita kepada

kemanusiaan.”

SUTAN SYAHRIR  



Pesan SILA KEDUA:

1.Menerapkan keyakinan atas nilai-nilai kebaikan: 

kebenaran, kejujuran,dan keadilan pada sesama

manusia dan alam sekitarnya.

2.Memperjuangkan Kemerdekaan, Kedaulatan

Bangsa, dan Perdamaian Dunia. 

3.Memuliakan Hak Asasi Manusia

4.Menegakkan Keadilan sebagai Perlindungan HAM



SILA KETIGA

PERSATUAN INDONESIA



• Perasaan senasib dan bimbingan Tuhan telah membawa para

pendahulu kita berhasil merangkai persatuan dalam keragaman dan

keragaman dalam persatuan (unity in diversity, diversity in unity). Kita

mengenalnya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

• Mereka sadar bahwa bangsa ini adalah ibarat satu tubuh dengan

seribu kaki. Seluruh kaki itu berdiri untuk memperkokoh kedudukan

Indonesia. Maka tidak boleh ada satupun yang dilemahkan apalagi

ditebas. Bila satu kaki lemah, maka yang lain menopang dan

menguatkan.



Persatuan berarti juga kebersamaan. Kebersamaan diwujudkan

dalam gotong royong. Semangat gotong-royong adalah budaya

mulia yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Tak ada satu ras

yang merasa lebih mulia dari ras lain, tak ada satu suku yang

merasa lebih hebat dari suku lain dan tak ada satu golongan

yang harus menjadi tuan bagi golongan lain. Gotong-royong.

Itulah wujud nyata persatuan!

INTI DARI SILA PERSATUAN INDONESIA ADALAH :

GOTONG ROYONG



“Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk satu golongan?

Mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya

untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk

memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan

yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa

bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan.

Kita hendak mendirikan suatu negara “semua untuk semua”, karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik,

marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan

Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo,

Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu

nationale staat.”

BUNG KARNO (Pidato 1 Juni 1945)



“Ke mana kita dibawa oleh nasib, ke mana kita dibuang oleh yang berkuasa (penguasa,

pemerintah), tiap-tiap bidang tanah dalam Indonesia, itulah juga tanah air kita. Teluk yang

molek dan telaga yang permai, gunung yang tinggi dan lurah yang dalam, rimba belantara

dan hutan yang gelap, ataupun pulau yang sunyi serta pun padang yang lengang, semua itu

bagian Tanah Air yang sama kita cintai. Semuanya itu tidak boleh asing bagi kita. Dan kita

bersedia menempuhnya satu per satu, di mana perlu.

Di atas segala lapangan Tanah Air aku hidup, aku gembira.

Dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang

tersimpan dalam dadaku. “

BUNG HATTA:



Pesan SILA KETIGA:

1.Persatuan merupakan pondasi utama keutuhan bangsa dan

negara Indonesia

2.Menunjukkan Rasa Memiliki dan Mencintai Tanah Air

3.Memperjuangkan Persatuan dalam Keragaman

4.Mengembangkan Gotong-Royong dan Kekeluargaan

5.Mengutamakan Kepentingan Umum dengan Rela Berkorban.



SILA KEEMPAT

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT 

KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN



Apa tugas utama seorang Presiden? 
Apa tugas utama seorang Kepala Daerah? 
Apa tugas utama seorang anggota dewan? 

Jawabannya satu:  

Mereka harus bekerja sebaik-baiknya agar kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat terjaga kesinambungannya.

Melayani rakyat!



“Cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian

negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat.

Rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Karena itu, tidak lagi orang

seorang atau sekumpulan orang pandai atau satu golongan kecil saja

yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri.

Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasna.

Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan

sosial ada demokrasi: keputusan dengan mufakat rakyat yang

banyak”

Bung Hatta, tentang cara mengelola negara



SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA:

Apabila para pemimpin rakyat pada suatu saat tidak sanggup lagi

bekerja betul-betul untuk kepéntingan rakyatnya, apabila

kedudukan atau kursi sudah menjadi tujuan dan bukan lagi

menjadi alat, maka yang akan mengancam negara kita ialah

bahwa demokrasi akan tenggelam dalam koalisi dan kemudian

koalisi akan dimakan oleh anarki, dan anarki akan diatasi oleh

golongan-golongan yang bersenjata itu.



“Oleh karena itulah bagi kita bangsa ‘Indonesia, demokrasi atau

kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian

kita, satu corak yang dus tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang

dipergunakan oleh bangsa—bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya,

demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan

sebagai sila keempat itu demokrasi Indonesia yang membawa corak

kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu 'identik' artinya sama

dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa—bangsa lain.”

SOEKARNO:



Dengan memahami sila keempat ini negara dan penyelenggara

negara tidak lain adalah ‘panitia kesejahteraan rakyat’.

Gerak pembangunan negeri ini tidak cukup dengan semangat ‘dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’, tapi juga harus ditambah

dengan ‘bersama rakyat’.

Manajemen partisipatif, semangat gotong royong, kesadaran akan

kepentingan rakyat bersama harus menjadi landasan bagi

penyelenggaraan negara ini.



Pesan SILA KEEMPAT:

1.Menjunjung Kedaulatan Rakyat

2.Memuliakan Permusyawaratan Perwakilan

3.Memimpin dengan Hikmat Kebijaksanaan

4.Menunaikan Pertanggungjawaban Publik

5.Merupakan proses untuk mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia



SILA KELIMA

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



Justice for all!
Keadilan untuk semua!

Sila ini sekaligus merupakan tujuan hidup
berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan
kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat
Indonesia.



Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang

telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur

tujuan terakhir dari revolusi kita. Masyarakat adil dan makmur yang untuk itu,

sebagai yang telah saya katakan berulang-ulang, berpuluh-puluh ribu pemimpin-

pemimpin kita menderita. Berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meringkuk

di dalam penjara. Berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meninggalkan

kebahagiaan hidupnya. Beratus-ratus ribu, mungkin jutaan, rakyat kita menderita

tak lain tak bukan ialah mengejar cita-cita terselenggaranya satu masyarakat adil

dan makrnur yang di situ segenap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke

mengecap kebahagiaan.

BUNG KARNO :



“Sekali-kali, tidaklah boleh kepentingan segolongan

kecil yang hartawan bertentangan dengan

kepentingan golongan rakyat banyak yang miskin.

Keadilan yang kita kehendaki adalah keadilan

bersama yang didasarkan atas kemakmuran dan

kebahagiaan”

SUTAN SYAHRIR 



“Saya percaya kalau misi Indonesia berkemajuan
ini akan menjadi sebuah kekuatan yang harus
kita jaga terus.  Dan kalau komitmen ini kita jaga
terus, kalau kita bersama-sama bergotong-
royong, kita akan dapat mewujudkan
masyarakat yang beradab, maju, berdaulat, dan
berkeadilan.” 

Joko Widodo



Pesan SILA KELIMA:

1.Merupakan amanah perjuangan kemerdekaan Indonesia

2.Memajukan Kesejahteraan Umum

3.Menyelenggarakan Jaminan Pelayanan Sosial

4.Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

5.Pembangunan Berkelanjutan untuk Keadilan dan Perdamaian

6.Mengajak semua warga negara untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur



Kata kunci:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kasih sayang dan berbuat baik

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Memuliakan harkat manusia dan semua makhluk

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ 

Perwakilan.

Cinta tanah air dan semangat gotong-royong 

3. Persatuan Indonesia

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Amanah dan Melayani rakyat

Kesejahteraan seluruh rakyat dan tidak mengambil

yang bukan hak.


