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Bersyukurlah...
• Selamat diterima di UWM
• Anda kader bangsa yang berkualitas, hanya
sedikit dari penduduk dan lulusan SMA yang
bisa masuk perguruan tinggi.
• Banyak yang mengimpikan tapi tidak bisa.
Bersyukurlah, Saudara-saudara diterima di salah satu perguruan tinggi di
Yogyakarta ini. Itu pertanda bahwa Saudara-saudara adalah kader bangsa
yang berkualitas. Banyak yang mengimpikan bisa masuk perguruan tinggi
tetapi hanya sedikit berhasil lolos dari penyaringan, baik karena proses
penyaringan maupun karena ketersediaan biaya. Bersyukurlah Saudarasaudara bisa diterima di UWM.

Mahfud MD-1

Belajar di PT adalah Impian
•
•

Banyak yang tidak bisa masuk ke
perguruan tinggi.
Banyak juga perguruan tinggi yang
tidak serius “mencerdaskan
kehidupan bangsa” yang “nasionalis”.

Banyak juga yang menyerah untuk masuk ke perguruan tinggi sebelum mencoba
karena keterbatasan peluang dan sulitnya menyediakan biaya. Perguruan tinggi yang
sudah adapun tidak semuanya perduli untuk mengembangkan filosofi pendidikannya
yang “mencerdaskan kehidupan” dan mencetak kader bangsa yang bisa merawat
NKRI. UWM Yogyakarta ini bertujuan mencetak kader bangsa yang berkualitas dan
adaptif terhadap perubahan masyarakat dengan tetap berbasis budaya.
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Kedaulatan Sudah Kita Miliki
• Kita sudah berdaulat secara resmi.
• Tapi masih banyak perilaku yang menggerus.
• Maka perlu penguatan Pancasila dan
revolusi mental
Secara formal konstitusional kita sudah menjadi negara yang berdaulat
sebab negara kita sudah merdeka secara dan diakui oleh dunia dengan
bukti, antara lain, menjadi anggota PBB. Di dalam Alinea II Pembukaan
UUD 1945 juga disebutkan bahwa kita sudah masuk ke pintu gerbang
kemerdekaan Indonesia yang bersatu, merdeka, berdaulat, adil, dan
makmur. Tetapi kedaulatan yang sudah di tangan itu sering tereduksi
atau tergerus oleh sikap-sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila dan
merosotnya sikap mental.
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Jiwa kebangsaan
o Merawat dan membangun Indonesia.
o Kemerdekaan menjadi pintu berkah.
o kita bisa bercita-cita dan meraihnya.
Salah satu cara mensyukuri nikmat atas diterimanya Saudara-saudara
di UWM ini adalah merawat dan membangun Indonesia sebagai
negara merdeka dengan jiwa kebangsaan. Karena hidup di Indonesia
yang sudah merdekalah kita bisa bercita-cita dan meraihnya. Ketika
masih di bawah penjajahan, bangsa kita tidak bisa bercita-cita, harkat
dan martabatnya dinista oleh penjajah.
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Berkah Indonesia merdeka
 Bisa jadi dokter, insinyur,
doktor, Profesor
 Bisa jadi Presiden, Gubernur,
Bupati, anggota DPR

 Sebelum merdeka tak bisa,
sekarang bisa
Karena hidup di Indonesia yang sudah merdekalah bangsa kita bisa
menjadi mahasiswa, dokter, insinyur, dosen, pengusaha, bupati,
gubernur, anggota DPR, menteri, Presiden, dan lain-lain. Para
pendahulu kita sudah mengorbankan jiwa dan raga untuk
memerdekakan Indonesia.Kita harus jaga kemerdekaan negara ini
sesuai dengan ideologi dan tujuan-tujuan konstitusionalnya.
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Kebersatuan yang mengagumkan
• Kita telah merdeka dengan ideologi Pancasila
• Kita bersatu dalam jangkauan:
1.
2.
3.
4.

17.504 pulau
1360 suku bangsa
726 bahasa daerah
Berbagai agama dan kepercayaan

PANCASILA

Para pendiri negara kita yang salah satu tokoh uatamanya telah menancapkan
kesepakatan bahwa kita membangun negara berdasar ideologi negara Pancasila.
Pancasila telah berhasil menyatukan 17.504 pulau, 1360 suku bangsa, 726 bahasa
daerah, berbagai agama dan keyakinan, beragam budaya. Dari sinilah kita
merumuskan geopolitik kita yakni sistem dan aturan yang menyatukan kita secaga
ideologis, geografis, dan demografis yang beragama di dalam satu rumah bersama
yang bernama Negara Republik Indonesia.
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Nilai-nilai Dasar Pancasila
•
•
•
•

Gotong royong.
Toleran terhadap perbedaan.
Menyatukan kesamaan.
Pluralisme: rumah besar
dengan banyak kamar.

Luasnya wilayah, benyaknya pulau, banyaknya penduduk, keberagaman agama dan
kultur dirajut dalam kebersatuan oleh Pancasila dengan semboyan bhinneka
tunggal ika. Pancasila sebagai dasar ideologi negara mempunyai nilai-nilai dasar,
antara lain, gotong royong, toleran terhadap perbedaan, dan keadilan sosial.
Saudara-saudara harus menguatkan jiwa kebangsaan atau nasionalisme berdasar
ideologi Pancasila di rumah NKRI. Pluralisme ibarat sebuah rumah besar dengan
banyak kamar.
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Nasionalisme
•
•
•
•

Ikut memiliki dan mencintai.
Menjaga dan membela kedaulatannya.
Membangun kemajuan bersama.
Pancasila tetap dibutuhkan.

Nasionalisme bisa diartikan sebagai rasa ikut memiliki dan mencintai
Indonesia yang disertai dengan semangat ingin menjaga dan
membelanya. Meskipun di dalam studi sejarah sosial pernah ada
yang mengatakan bahwa ideologi tidak diperlukan lagi karena sudah
usang (Daniel Bell, Fukuyama, Huntington) tapi kita meyakini bahwa
ideologi Pancasila tetap sangat diperlukan oleh Indonesia.
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Revolusi Mental
• Indonesia bisa maju dengan geopolitik yang dimiliki.
• Tersendat maju, penghayatan atas nilai Pancasila
tergerus.
• Ada gejala mental merosot:, ektrem, hipokrit, koruptif,
kolutif, intoleran, egois, dll.
• Perlu revolusi mental dan roadmap menempuh Revolusi
Industri 4.0.
Kekayaan Indonesia secara geografis dan demografis yang dibangun dalam sebuah
geopolitik yang kokoh menjadi modal kuat untuk bisa memajukan dan
mensejahterakan rakyatnya. Tetapi akhir-akhir ini terjadi perkembangan yang
mencemaskan secara mental: ekstrem, intoleran, egois, hipokrit, koruptif, kolutif
sementara yang kita hadapi adalah Revolusi Industri 4.0 yang menuntut manusiamanusia bermental kuat dan terjaga kesetiaannya kepada negara dan bangsa.
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Kekayaan Indonesia cukup
• Jangan tamak dan egois.
• Kekayaan dikelola secara adil.
• Semua diberi bagian dan
kesempatan.
• Indonesia kaya raya, cukup
untuk dinikmati bersama.
Kita tidak boleh tamak atau ingin menguasai kekayaan yang dianugerahkan oleh
Tuhan ini kepada Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi. Indonesia ini kaya raya
dan mempunyai semua modal yang diperlukan untuk bisa hidup berkecukupan
secara bersama-sama. Menjaga kelangsungan dan merawat Indonesia meniscayakan
keperdulian dan keadilan sosial. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, korupsi
mengancam kelangsuangan mengancam eksistensi negara.
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