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TESIS UTAMA

1.Nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya harus menjadi 
landasan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk bisa 
menjadi instrumen menangkal ancaman komunisme, 
terorisme, dan neo-imperialisme

2.Mengembalikan Pancasila sebagai landasan hidup harus 
dimulai dari kepemimpinan yang bisa memberi contoh 
untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih 
sangat relevan, yaitu kepemimpinan yang betul-betul 
dipercaya oleh masyarakat

3.Hanya kepemimpinan yang Bersih, Transparan, dan 
Profesional (BTP) yang bisa dipercaya masyarakat

4.Dus, untuk mengembalikan Pancasila sebagai landasan 
hidup berbangsa dan bernegara, dibutuhkan 
kepemimpinan yang BTP
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Kondisi dan permasalahan hari ini

1.Pancasila seringkali dianggap sekedar wacana; nilai-
nilanya tidak termanifestasikan secara nyata dalam 
kehidupan, dan tidak bisa jadi solusi bangsa

2.Pancasila sering dianggap sebagai bagian dari masalah 
karena dianggap sebagai instrumen dari Orde Baru untuk 
memanipulasi dan menindas rakyat

3.Disisi lain, rakyat sudah tidak percaya siapapun terutama 
yang sudah berkuasa dan jadi pemimpin karena mereka 
dianggap sudah gagal memenuhi janji proklamasi dan tidak 
perduli kepada rakyat

4.Ketika para pemimpin ini bicara soal Pancasila, rakyat 
semakin antipati terhadap Pancasila itu sendiri
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Solusinya

DIBUTUHKAN KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK 
BUKTIKAN BAHWA PANCASILA MASIH RELEVAN!

KEPEMIMPINAN BTP ADALAH SOLUSINYA
MENGAPA? DUA ALASAN:
1. Kembalikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin. Ini 

hanya bisa dilakukan dengan menunjukan kepemimpinan 
yang BTP. Rakyat tidak percaya siapapun kecuali 
pemimpin yang sudah tunjukan ia BTP.

2. Hanya dengan kepemimpinan yang betul-betul BTP, nilai-
nilai luhur Pancasila bisa betul-betul menjadi landasan 
hidup yang nyata dan membawa kesejahteraan bagi 
bangsa dan negara. Tanpa BTP, Pancasila hanya dijadikan 
instrumen untuk para elit dan penguasa.
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APA ITU KEPEMIMPINAN BTP?

1. BERSIH: berani buktikan hartanya dari mana dan pajak 
yang ia bayar sesuai dengan harta yang ia miliki dan 
pemasukannya.

2. TRANSPARAN: berani membuka semua informasi yang 
terkait dengan kerja jabatannya terutama dinamika 
pengambilan keputusan terkait kebijakan dan juga 
informasi anggaran dan penggunaannya.

3. PROFESIONAL: pejabat profesional adalah pejabat yang 
adalah pelayan, untuk itu ia perlu menjadi individu yang 
bisa dihubungi setiap saat. Artinya pejabat profesional 
harus aksesibel, siap mendengar aspirasi dan cepat 
tanggap terhadap aspirasi masyarakat.



APA PERAN SAYA???

Para Individu Idealis yang BTP (Bersih, 
Transparan dan Profesional) dan mau 

menjadi agen perubahan didalam sistem 
pemerintahan
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Transformasi Indonesia merupakan 

sekumpulan usaha kecil dari para agen 

perubahan yang memimpikan suatu saat 

Dimana Indonesia menjadi Lebih Baik

Perubahan yang dimulai dari hal-hal 

kecil, dimulai dari diri sendiri, dan 

dimulai saat ini juga

Pendahuluan



Garuda Pancasila Lambang Negara Amerika

GARUDA PANCASILA  vs  BURUNG ELANG AMERIKA

Bhinneka Tunggal Ika  vs  E Pluribus Unum



Sekian dan Terimakasih

email : btp@ahok.org
website : www.ahok.org
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