Pancasila sebagai Penggerak Bangsa Hadapi Tantangan

Tangkapan layar Presiden RI Joko Widodo saat memimpin upacara Hari Kelahiran Pancasila yang bertemakan
Pancasila dalam Tindakan melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju., (01/06). Bogor, Ditjen Aptika&ndash;
Presiden Joko Widodo menyatakanPancasila menjadi penggerak bangsa Indonesia untuk tetap optimistis dalam
menciptakan peluang di tengah kesulitan.
&ldquo;Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakan kita semua dalam mengatasi semua
tantangan. Kita harus optimistis mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan, harus menjawab semua itu
dengan inovasi dan karya nyata,&rdquo; ujar Jokowi saat menyampaikan amanat presiden dalam upacara
memperingati Hari Lahir Pancasila yang digelar melalui telekonferensi dari Ruang Garuda, Istana Kepresidenan
Bogor, Senin (01/06/2020).
Menurut presiden, pandemi Covid-19 tengah menguji daya juang Indonesia sebagai bangsa. Menguji
pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil kebijakan yang cepat dan tepat.
&ldquo;Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi
Covid-19 ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita, serta kita wujudkan
cita-cita luhur para pendiri bangsa,&rdquo; ajak Presiden Jokowi.

Para pejabat negara turut mengikuti upacara Hari Kelahiran Pancasila. Jokowi juga menegaskan Pancasila
mampu menggerakan rasa kepedulian masyarakat Indonesia untuk saling berbagi. &ldquo;Pancasila
memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri.
Pancasila juga menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita
hadapi,&rdquo; katanya.
Presiden mengajak seluruh penyelenggara negara, dari pusat sampai daerah, untuk terus meneguhkan
keberpihakan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. &ldquo;Penyelenggara negara harus
memenuhi kewajiban melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia,&rdquo; tegas Presiden
Jokowi.
Pada akhir amanatnya, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia sebagai saudara
sebangsa dan tanah air untuk memperkokoh persatuan.
&ldquo;Kita tunjukkan Indonesia bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi mampu memanfaatkan
kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan. Selamat hari lahir Pancasila,&rdquo; tutup Presiden RI.
Selain itu di lingkungan Kementerian Kominfo upacara Hari Kelahiran Pancasila diikuti para pejabat dan staf
lewat siaran langsung Youtube @Kemkominfo TV. Sementara 500 orang lainnya turut tergabung melalui aplikasi
rapat virtual Zoom.Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate turut mengikuti upacara dari
kediamannya di Jakarta.
Sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2030 tentang Peringatan Hari
Lahir Pancasila Tahun 2020, peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah masa pandemi Covid-19 dilaksanakan
melalui media elektronik.(lry)

Sumber :https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/pancasila-sebagai-penggerak-bangsa-hadapi-tantangan/diakses
tanggal 4 Juni 2020 Jam 12:59 Wita.
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