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 Dalam sejarah perjuangan bangsa, kepeloporan 
pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu. 
Mereka adalah kelompok intelektual yang karena usia 
dan tingkat perkembangannya, memiliki idealisme 
yang tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih, dan 
rela berkorban demi kepentingan bangsa. 

  Meskipun berasal dari latar belakang sosial, budaya, 
organisasi, bahkan ideologi yang berbeda, namun 
karena persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah, 
mereka menyatukan diri sebagai satu bangsa dan 
dalam kesatuan itu mereka berjuang bersama-sama 
melawan penjajah. 



 Pramoedya Ananta Toer, salah 
seorang sastrawan besar 
Indonesia, mengatakan sejarah 
Indonesia adalah sejarah pemuda 
Indonesia, yang dimulai dengan 
Perhimpunan Indonesia di 
Belanda, Sumpah Pemuda, 
Revolusi Agustus 1945, hingga 
penggulingan diktator Soeharto. 



 Perhimpunan Indonesia, yang 
beranggotakan mahasiswa 
Indonesia di Belanda, merupakan 
salah satu organisasi pemuda yang 
banyak menyumbang gagasan 
mengenai Indonesia merdeka, 
terutama terkait terselenggaranya 
Kongres Pemuda dan lahirnya 
Sumpah Pemuda. 
 





Moh. Hatta, JB Sitanala, Iwa Kusuma Sumantri, 
Sastromulyono, dan D. Mangunkusumo.  

Perhimpunan Indonesia 1925 



 pertama, Persatuan nasional; Mengesampingkan 
perbedaan berdasarkan daerah dan membentuk 
kesatuan aksi melawan Belanda.  

 Kedua, Solidaritas; pertentangan kepentingan antara 
penjajah dengan yang terjajah mempertajam konflik 
antar kulit putih dan sawo matang.  

 Ketiga, non-koperasi; kemerdekaan bukan hadiah 
dari Belanda tetapi harus direbut dengan 
mengandalkan kekuatan sendiri.  

 Keempat, swadaya; mengandalkan kekuatan sendiri 
dengan mengmbangkan struktur alternatif dalam 
kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi dan 
hokum yang sejajar dengan administrasi kolonial. 









  Momentum Sumpah Pemuda, angkatan 28 
 Saat-saat menjelang proklamasi negara RI, 

angkatan 45 
 Peran pemuda yang tergabung dalam aksi KAMI 

dan KAPI melalui TRITURA di tahun 1966, lahir 
anggkatan 

 Peran pemuda yang terdiri dari mahasiswa di tahun 
1998-1999 di dalam mempelopori koreksi terhadap 
kebekuan konstalasi sosio politik Indonesia yang 
telah berjalan selama 32 tahun. 



   "Makna berbangsa yakni satu bangsa Indonesia, 
telah memeudar. Yang ada hanyalah sifat egoisme 
para elite politik 

 Padahal Sumpah Pemuda akan tetap memiliki 
relevansi yang sangat besar dalam kondisi bangsa 
Indonesia saat ini.  

 Tetapi permasalahan yang terjadi saat ini kurang 
adanya implementasi dari butir-butir Sumpah 
Pemuda oleh generasi muda maupun pemerintah. 
Pemuda Indonesia harus mempunyai visi yang jelas 
kedepan untuk menyiapkan regenerasi bangsa 
Indonesia yang akan datang. 
 



 Saatnya pemuda menempatkan diri sebagai 
agen sekaligus pemimpin perubahan 

 Pemuda harus bersatu dalam kepentingan 
yang sama (common interest) untuk suatu 
kemajuan dan perubahan. 

 Mengembalikan semangat nasionalisme dan 
patriotisme dikalangan generasi muda atau 
pemuda akan mengangkat moral perjuangan 
pemuda atau generasi muda 



 Menguatkan semangat nasionalisme tanpa 
harus meninggalkan jatidiri daerah. 
Semangat kebangsaan diperlukan sebagai 
identitas dan kebanggaan, sementara jatidiri 
daerah akan menguatkan komitmen untuk 
membangun dan mengembangkan daerah. 
Keduanya diperlukan agar anak bangsa tidak 
tercerabut dari akar budaya dan sejarahnya 



 Perlunya kesepahaman bagi pemuda atau 
generasi muda dalam melaksanakan agenda-
agenda Pembangunan.  

 Pemuda menjadi aktor untuk terwujudnya 
demokrasi politik dan ekonomi yang sebenarnya 

 Pemuda atau generasi muda harus dapat 
memainkan perannya sebagai kelompok 
penekan atau pressure group agar kebijakan-
kebijakan strategis daerah memang harus betul-
betul mengakar bagi kepentingan  



 Pertama, Gerakan Sosial. Terciptanya masa 
depan demokrasi Indonesia yang ideal 
merupakan perjuangan bersama terlebih peran 
pemuda OKP-OKP 

 Kedua, Gerakan Kebudayaan. pemuda dituntut 
untuk berani bertanggung jawab dalam 
mengawal peralihan demokrasi. Peralihan ini 
menjadi great responsiblity yang merupakan 
akar budaya gerakan pemuda. Budaya ini akan 
melahirkan image building terhadap pemuda 
pada perwujudan pembebas, pluralitas dan 
pencipta dinamisasi kehidupan berbangsa. 



 Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat 
mengawal proses transisi demokrasi kearah 
yang lebih substantif yakni terlaksananya 
pilkada secara free dan fair. Untuk mengawal 
proses tersebut, pemuda dapat berkiprah 
baik sebagai penyelenggara, peserta ataupun 
pengawas proses penyelenggaraan pilkada; 
 



 Pemuda harus dapat tampil sebagai agen 
penjaga moral dan etika politik dalam proses 
demokrasi, artinya  pilkada langsung harus 
dapat berjalan sesuai aturan hukum yang 
berlaku, sikap dan prilaku politik yang dijalankan 
harus menjunjung tinggi etika dan sopan santun 
politik sehingga tidak menerapkan praktik-
praktik politik yang kotor, menghalalkan segala 
cara dan menggunakan cara-cara 
kekerasan  atau premanisme politik. 
 



 Pemuda harus dapat tampil sebagai penjaga 
demokrasi; menghormati hak dan kewajiban 
orang lain, menghargai perbedaan pilihan 
dan tidak terjebak pada pragmatisme politik. 



 1. Komitmen yang kuat, berketeguhan hati  dan 
konsistensi  memperjuangkan dan mewujudkan 
cita-cita bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa 
dan negara. 
 

 2. Integritas, yakni  menjunjung tinggi nilai-nilai 
moral dan etika, fibrasinya dapat dirasakan dan 
dilihat dari sikap dan prilaku yang santun dalam 
berpolitik. integritas diri merupakan investasi 
jangka panjang yang patut dijaga sebagai 
hikmah kebijaksanaan. 



 3.Kompetensi, yakni kemampuan atau 
kualitas sumber daya manusia menjadi modal 
dasar yang harus dikembangkan secara terus 
menerus. Kemampuan untuk memahami 
orang lain, mengidentifikasi dan 
merumuskan permasalahan, mencarikan 
solusi merupakan proses pembelajaran dan 
pendewasaan  yang mesti terus menerus 
dikembangkan.  



 4. Konstituensi, meliputi dukungan dan 
jaringan dari sebanyak-banyaknya masyarakat. 
Menjalin hubungan baik serta membina jaringan 
yang telah terbangun merupakan pekerjaan 
yang tidak boleh diabaikan dalam berkiprah. 
Karena bagaimanapun juga kepercayaan dan 
upaya untuk mendapatkan kekuasaan dengan 
cara-cara yang elegan seperti mempengaruhi 
pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi 
tidak merasa direndahkan dan atau senang 
untuk memberikan dukungan akan memberikan 
nilai positif. 
 
 



 Ingat !, betapa pentingnya peranan kaum 
muda terhadap sebuah perubahan sebuah 
bangsa karena Pada setiap jamannya 
Pemuda selalu menjadi inspirator 
Pembawa Perubahan, dalam setiap negara 
setiap perubahan selalu ada pemuda yang 
terlibat 



Sekian dan terima kasih 
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