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PER}IYATAAI{ SIKAP
PUSAT STUDI PANCASILA UPN YETERAN YOGYAKARTA

ATAS
AKSI TERORIS PENGEBOMAN GEREJA KATEDRAL MAKASSAR

Aksi serangan teror bom bunuh dfui di depan pintu masuk gerbang Gereja Katedral Hati
Kudus Yesus yang Mahakudus, Makassar pada tanggal 26 Maret 2021 pukul rc.26 WITA
menjadi bukti nyata gerakan terorisrne di Indonesia masih ada. Upaya untuk
membumihanguskan nilai nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan harkat dan martabat bangsa

lndonesia sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari, dan majemuk merupakan ancaman yang
serius dan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami dari Pusat Studi Pancasila
{JPN Veteran Yogyakarta menyatakan ikut bela dan berduka cita sedalam
dalanmya atas peristiwa yang menyeftmg instifusi agamadan masyarakat yang tidak berdosa.
HaI ini merupakan tindakan yang biadab dan melanggar nilai nilai kemanusiaan. Dengan ini,
Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta menyatakan sikap sebagai berikut:

l. Menolak dengan tegas gerakan radikatrisme, ekstrimisme, fundamentalisme, dan
terorisme di bumi Indonesia;

Menegaskan Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia tidak
dapat diganti dan diubah oleh ideologi terorisme, ideologi ekstrimisme, ideologi
fimdamentalisme, dan ideologi radikalisme;

Mendukung pemerintah secara penuh untuk melawan paham, aksi, dan tindakan
terorisme, ekstrimisme, fundamentalisme, dan terorisme di Indonesia;

Mendukung dan mendorong pemerintah untuk membuat perangkat hukum, norma,
dan peraturan lebih tegas untuk mempersempit dan menumpas gerakan terorisme di
lndonesia sampai ke akar akarnya.

Mendorong pemerintah secaxa khusus aparat keamanan untuk menumpas habis
gerakan terorisme sampai ke akar akarnya dan jangan diberikan peluang untuk tinggal
dan hidup di bumi Indonesia;

Mendorong Pemerintah untuk dapat segera menindak tegas pelaku di belakang aksi
teror bom dan para attor yang terlibat aksi serangan teror bom bunuh diri di depan
pintu masuk gerbang Gereja Katedral Makassar;

Mendorong segenap masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masymakat, dar
tokoh politik unhrk kembali memperkuat nilai nilai Pancasila sebagai benteng
persafuan dan kesatuan bangsa.
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8. Mendorong kementerian Agama untuk segera melakukan evaluasi pendidikan agama
pada setiap satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi.

9. Mendorong kementrian Pendidikan, Keinentrian Agama dan lembaga terkait untuk
melakukan penyegaftm dan melaksanakan penguatan nilai-nilai Pancasila di semua
jalur pendidikan formal dan informal (negeri dan swasta);

10. Mendorong masyarakat, perangkat desa, ketua RT, Ketua RW, kepala desa, kepala
kecamatan, Bupati, dan Gubemur di seluruh provinsi dan kabupaten di lndonesia

untuk sigap dan siaga melakukan deteksi dini bagi anggota masyarakatnya yarlg
terlibat dan berpotensi pada tindakan terorisme, ekstrimisme, firndamentalisme, dan

radikalisme untuk dapat mengambil langkah langkah preventif dan kuratif di
lingkungan masing masing.

ll.Mendorong seluruh pergurum tinggt di Indonesia untuk bersatu dan menyatakan
melawan aksi terorisme di Indonesia.
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