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Pemimpin” 

 
 
Assalamu „alaikum Wr Wb 
 
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas limpahan rahmat dan 
berkah-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi pada siang hari ini dalam suasana 
kekeluargaan dan hati nan damai. 
 
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam 
kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun prilaku haruslah 
selalu dijiwai oleh nilai – nilai luhur pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila 
juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran/kriteria umum yang diterima 
dan berlaku untuk semua pihak Secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-
gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh 
suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang tercermin di 
dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis kedalam seluruh aspek kehidupan 
yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam 
upaya mewujudkan cita-citanya. 
 
Hadirin yang berbahagia 

Bagaimanakah kondisi sekarang? 

Apakah Pancasila masih dapat dimaknai sebagai pandangan hidup Bangsa? 

Bukankah saat ini banyak pemimpin di negara ini yang tidak mempergunakan Pancasila 
sebagai acuan atau landasan dalam menyampaikan pemikiran atau gagasannya? 

Ketika Korupsi menjadi trend perilaku pada sekelompo apakah  perilaku korupsi tersebut 
tidak menciderai  dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? 

Inilah realita bangsa kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karang Taruna 
Provinsi DIY bekerjasama dengan Indonesia satu, UGM, KPI, IKPMD danDefinit berusaha 
tampil sebagai Garda terdepan untuk memaknai Pancasila dalam era kekinian. 
 
Hadirin yang berbahagia 

Tiada gading yang tak retak itulah keterbatasan umat manusia. Dalam proses kepemimpinan 
dimana seorang pemimpin dituntut untuk mampu mensejahterakan rakyatnya, untuk mampu 
memberikan keadilan bagi rakyatnya, untuk mampu memberikan kedamaian dan kebebasan 
dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan rakyatnya, pemimpin yang mampu 



menyatukan rakyatnya dalam sebuah negara yang berdaulat yang disebut Negara Kesatuan 
republik Indonesia. 

Apakah kondisi kepemimpinan dio negara kita telah mampu memenuhi amanah Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945? 

Seperti apakah sosok pemimpin yang berkaraklter Pancasila? 

Banyak pertanyaan yang muncul dibenak generasi muda ketika mensikapi kondisi 
kepemimpinan di negeri tercinta ini.  

Untuk itulah dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila  kami menggelar Seminar 
Nasional  yang bertemakan “Rakyat Mencari Pemimpin” 

Dengan Maksud : 

Munculnya kesamaan pandang generasi muda akan sosok Pemimpin yang berkarakter 

Pancasila. 

Dan Tujuan : 

 Mewujudkan gerakan membangun nilai-nilai kepemimpinan berbasiskan Pancasila; 

 Mewujudkan kesadaran untuk bersama-sama membudayakan Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 

Peserta adalah Pemuda, mahasiswa dan pelajar yang mewakili berbagai organisasi 
kepemudaan maupun perseorangan dan para pemerhati Pancasila sejumlah 600 orang 
 
Hadirin yang berbahagia 

Sadar sebagai insan yang berketerbatasan maka dalam penyelenggaraan Seminar nasional 
ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan maka dari lubuk hati terdalam kami mohon 
maaf.  

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada : 

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan menyampaikan keynotespeaker 

Bapak Rektor UGM yang berkenan membuka Seminar Nasional ini  

dan para narasumber : 

 Letjend Luhut Panjaitan, 

 Prof. Yusril Ihza Mahendra 

 Dr. Anhar Gonggong 

 Fadel Muhammad 

 Prof. Goenawan Sumodiningrat 

yang rela berbagai ilmu dan memberikan pencerahan. 

Demikian juga segenap mitra kerja dan stake holder yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu baik dari ionstansi Pemertintah maupun lembaga atau organisasi kepemudaan. 
 
 
 



Hadirin yang berbahagia 

Seminar Nasional ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pencerahan bagi segenap anak 
bangsa dalam meniti hidup dan kehidupan berbangsa serta  bernegara dengan menjadikan 
Pancasila sebagai pandangan hidupnya.  

Selain itu dalam kesimpulan akhir dari seminar ini akan disimpulkan sebuah tekad atau 
IKRAR Anak bangsa yang diawali di Yogyakarta menuju Indonesia Sejahtera Bermartabat. 

Mari Bersatu berjuang untuk membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di awali 
oleh kita, dari kita untuk Indonesia. 

Semoga Alloh SWT meridhoi, amin. 

Wassalamu „alaikum wr wb 
 
Yogyakarta, 7 Juni 2012 

Hormat Kami, 

 
GKR PEMBAYUN 
 
 


