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SIARAN PERS
Nomor: HM.00/ 6 / 2020
Jakarta, 29 Mei 2020
tentang
Peringatan Hari Lahir Pancasila, ANRI dan BPIP Selenggarakan Webinar
“Membudayakan Pancasila Menyongsong New Normal”
Jakarta - Sejak tahun 2016, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi Hari Lahir
Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir
Pancasila. Tanggal 1 Juni pun ditetapkan sebagai hari libur nasional. Meski kali ini
peringatan Hari Lahir Pancasila sedang dalam masa pandemi COVID-19, namun hal
tersebut tak menyurutkan banyak pihak untuk menggaungkan momentum peringatan
Hari Lahir Pancasila ke-75. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga
pelestari memori kolektif bangsa berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) menyelenggarakan web seminar (webinar) pada 1 Juni 2020 bertajuk
“Membudayakan Pancasila Menyongsong New Normal”.
Melalui rangkaian acara webinar tersebut, diharapkan mampu menghadirkan gagasan
inovatif dalam usaha penanaman nilai-nilai Pancasila secara aktual dan menumbuhkan
kesadaran pentingnya ber-Pancasila bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya
anak muda sebagai generasi milenial. Webinar ini juga diharapkan dapat melahirkan
formulasi cara terkini dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila guna menyukseskan
kenormalan baru (new normal), khususnya kepada generasi milenial.
Kegiatan penanaman Pancasila secara aktual, dapat dijadikan sarana menjawab
berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Usaha tersebut diharapakan dapat mendorong
pengenalan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan metode dan
saluran yang dekat dengan kekinian. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik
perhatian kaum milenial untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dan perilaku yang
mengikis moral dan etika penghambat pengentasan pandemi COVID-19. Selain itu,
sejarah bangsa yang terekam dalam arsip juga diharapkan mampu menginspirasi
berbagai kalangan masyarakat dalam memaknai dan mengambil nilai-nilai positif dari
para pelaku sejarah.
Diselenggarakan pada 1 Juni 2020, webinar berlangsung mulai pukul 10.00 s.d 13.00
WIB. Pada webinar kali ini melibatkan peserta berjumlah 250 yang terdiri dari perwakilan
Aparatur Sipil Negara di kementerian/lembaga, Lembaga Kearsipan Daerah
provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, komunitas dan kalangan media. Pelaksana
Tugas (Plt) Kepala ANRI, M. Taufik juga akan turut menyampaikan sambutan pembuka
yang menekankan pada pembahasan “Arsip: Mengembalikan Jati Diri Bangsa”. Di selasela rangkaian acara webinar, peserta juga turut diajak menyaksikan video arsip tentang
Pancasila.
Webinar “Membudayakan Pancasila Menyongsong New Normal” dipandu oleh Direktur
Pemberdayaan BPIP, Irene Camelyn Sinaga dan menghadirkan, Romo Benny Susetyo
yang mengulas “Strategi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi New
Normal”, Kandar yang membahas “Arsip Pancasila, Kelestarian dan Akses”, Rieke Dyah
Pitaloka mengulas “Pancasila sebagai Konsensus Politik Nasional”, Bondan Kanumoyoso
membahas “Pancasila sebagai Puncak Pemikiran Bangsa” dan Bonnie Triyana mengulas
“Pancasila untuk Generasi Milenial”. Tak hanya diskusi, dalam rangkaian acara webinar
juga turut menampilkan monolog oleh Wawan Sofwan mengenai pembacaan Pidato
Sukarno pada 1 Juni 1945.***
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