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Pendahuluan

zInternalisasi ajaran Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari Generasi Muda
zPemahaman Tentang Pluralitas dalam kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
zGenerasi Muda sebagai calon pemimpin yang
bernapaskan Pancasila dan menjunjung tinggi nilainilai Pluralisme dalam kepemimpinannya

“…aku ingin membentuk suatu wadah yang tidak retak,
yang utuh, yang mau menerima semua masyarakat
Indonesia dan yang mau masyarakat Indonesia duduk di
dalamnya…”
(Pidato Bung Karno pada 24 September 1945 di Surabaya)
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Indonesia tidak dibentuk berdasarkan persamaan Ras
ataupun Agama. Aspek Pluralisme sejak awal
GARUDA PANCASILA SEJAJAR DENGAN BURUNG ELANG
AMERIKA DAN JERMAN

Garuda Pancasila

Lambang Negara Amerika

Lambang Negara Jerman

z Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu
mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masingmasing dan berpotensi konflik
z Maka disadari pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia yang digali dari tradisi masyarakat berbangsa sepanjang
sejarahnya.
z Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal
pluralisme ala Indonesia. Sebagai hasil perpaduan dari keberhasilan para
Bapak Pendiri yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama
dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek
moyang.
z Pluralisme dibutuhkan dalam rangka membangun kehidupan
keberagamaan yang koeksisten dan toleran di tengah perbedaan dan
keragamaan agama dan paham keagamaan.
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Kriteria masyarakat dan negara yang melakukan
demokratisasi (Robert A. Dahl)
No

Kriteria

Uraian / Keterangan

1.

Partisipasi
Efektif

Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota
kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif.

2.

Persamaan
Suara

Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota
harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk
memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.

3.

Pemahaman
Yang Jelas

Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif
untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan
konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.

4.

Pengawasan
Agenda

Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif
memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas.

5.

Pencakupan
Orang
Dewasa

Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap,
seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan
oleh empat kriteria sebelumnya.

memiliki

untuk

MIMPI AKAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK

z Terwujudnya Pemerintahan Yang Mampu Mewujudkan Rakyat Indonesia
yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur dalam iklim
Demokratisasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
z Tantangan Bagi Generasi Muda: terdapat “Missing Link for Political and
Economic Transformation in Indonesia”
z Yaitu Para Individu Idealis yang BTP (Bersih, Transparan dan
Profesional) dan mau menjadi agen perubahan didalam sistem
pemerintahan
z Mampukan Generasi Muda mengisi kekosongan tersebut?
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