
	  

Di Acara PP GP Ansor, Presiden RI Jokowi: 
Jaga Ideologi Pancasila, Jangan Sampai 
Tergantikan Ideologi Impor 
Jum'at, 23 November 2018 

 

TIMESBANYUWANGI, PEKALONGAN – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) hadir di 
hadapan ratusan ribu Banser dan Ansor yang memenuhi Alun-Alun Kajen, 
Pekalongan, Jateng, Kamis malam (22/11/2018). Jokowi hadir dalam acara Maulid 
Nabi Muhammad SAW dan Hari Pahlawan yang diselenggarakan PP GP Ansor. 
 
Dalam sambutannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga 
ideologi Pancasila. Kata Jokowi, ideology Pancasila tidak bisa tergantikan, apalagi 
dengan ideologi dari luar, apalagi ideologi impor. 
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"Saya yakin dan tahu GP Ansor selau berada di barisan paling depan untuk menjaga 
Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, menjaga UUD 1945, 
menjaga Indonesia dari aksi separatisme dan terorisme," tegas Jokowi. 
 
Presiden RI Jokowi juga mengajak seluruh anggota GP Ansor untuk terus menjaga 
persatuan dan persaudaraan. Termasuk kerukunan umat dan rakyat Indonesia. 
Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. 
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"Aset besar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan. Marilah kita jaga 
ukhuwah islamiyah kita, ukhuwah wathoniyah kita. Saya menitipkan ini juga kepada 
Ansor," seru Presiden RI Jokowi. 
 
GP Ansor, kata Presiden RI Jokowi, telah menunjukkan sebagai generasi Indonesia 
yang mewarisi keberanian para pejuang dan ketulusan para pahlawan. "GP Ansor 
tidak mudah ditakuti. Itulah semangat asli bangsa Indonesia. Kita harus berani 
menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia dan tidak bisa 
digantikan dengan ideologi lain, apalagi ideologi hasil impor," tegasnya. 
 

 

Jokowi pun mengajak seluruh anggota GP Ansor untuk terus menjaga dan 
memelihara persatuan dan persaudaraan serta kerukunan bangsa Indonesia. 
Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.  
 
Selain Presiden RI Jokowi, tampak hadir dalam acara yang dihelat PP GP Ansor itu 
Gubernur Ganjar Pranowo, sejumlah menteri, sekjen PBNU, para kiai sepuh NU 
seperti Habib Lutfi bin Yahya, TGH Turmudzi, dan para ulama sepuh lainnya. 
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