
MPR RI Sosialisasikan 4 Pilar Melalui Outbond 

 
Seratus mahasiswa dari 23 perguruan tinggi di Jawa Timur selama tiga hari Jumat-Minggu (29/6-1/7) 

mengikuti kegiatan Sosialisasi 4 Pilar “Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal IKa” dengan Metode Outbond di 

Royal Orchids Garden Hotel, Batu. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama antara MPR RI dan 

Universitas Brawijaya (UB) ini dibuka secara langsung oleh Pimpinan MPR RI Drs. Lukman Hakim Saifudin 

didampingi Rektor UB Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito, serta beberapa anggota MPR dan DPR.  

Dalam sambutanny, Drs. Lukman menyampaikan sosialisasi empat pilar ini dilakukan untuk memberikan 

pemahaman kepada generasi bangsa akan pentingnya makna yang terkandung dalam Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhineka Tunggal Ika. 

“Secara ringkas penggunaan kata pilar agar lebih mudah diingat. Empat pilar inilah yang harus dipahami 

dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya. 

Drs. Lukman berharap hasil dari pelaksanaan sosialisasi dengan metode outbond ini adalah generasi 

muda nantinya tidak hanya sekedar memiliki kemampuan secara keilmuan akan tetapi  bertambah 

kepercayaan dirinya, serta memiliki kreatifitas, sportifitas serta rasa persaudaraan yang tinggi. 

Sedangkan Prof. Yogi menyampaikan penghayatan terhdap makna empat pilar ini akan menjadikan sikap 

peduli terhadap orang lain. 

“Penghayatan terhadap makna empat pilar akan menumbuhkan semangat mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan pribadi,” paparnya. 

Kegiatan sosialisasi terdiri dari dua sesi yaitu sesi indoor dengan penyampaian materi empat pilar dan 

diskusi kelompok yang disampaikan oleh anggota MPR RI. Sedangkan sesi kedua bersifat outdoor berupa 

metode outbond. Pada sesi outbond ini peserta diberikan berbagai permainan untuk menguji 

kekompakan dan kerjasama tim. Di sesi akhir outbond dilakukan evaluasi oleh anggota MPR RI. 

Abdullah Mahdi, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya menyampaikan ada dua point penting yang 

menurtnya sangat berkesan setelah mengikuti acara ini. 



“Pertama, saya merasa terhormat terpilih untuk mengikuti kegiatan luar biasa ini. Kedua, saya semakin 

memahami tentang  empat pilar penting yang harus saya amalkan dalam kehidupan bermasyarakat,” 

ungkapnya. 

Mahdi juga  menyampaikan semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menciptakan generasi muda yang 

seperti dalam bait Cah Angon karya Sunan Ampel bahwa dengan penghayatan empat pilar ini bisa 

menjadi manusia yang bisa mengayomi orang lain. 

Elya Ulya Felantias, Mahaisiswi UB menambahkan dengan adanya acara ini bisa menambah saudara dan 

mempererat tali silaturahmi diantara mahasiswa se Jawa Timur. 

“Saya kini memahami betapa pentingya kita harus menjaga 4 pilar ini agar tetap menjadi dasae bangsa 

ini,” pungkasnya. [rian] 

 

 

 


