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Ringkasan 

    Dewasa ini, pemuda Indonesia  telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama 

dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme. Oleh karenanya  dibutuhkan 

pemikiran dan penemuan kembali  dalam pembangunan karakter bangsa. Pada tahun 

1998 pemuda Indonesia melakukan gerakan reformasi terhadap pemerintahan orde 

baru, namun hingga sepuluh tahun  perjalanan orde reformasi, masih belum berhasil 

keluar dari krisis. Pengangguran merajalela,  adanya ancaman dis-integrasi bangsa, 

korupsi yang makin meluas, dan  moral bangsa yang hancur. 

     Strategi pembangunan pemuda Indonesia dapat dilakukan dengan cara: (1) 

membangun  moral dan budi pekerti luhur dan suci, (2) membangun sarana prasarana  

fisik dan non-fisik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, (3)  membangun sumber daya manusia 

dengan keteladanan, solidaritas, gotong royong, sopan santun, ramah tamah, saling 

menghormati, dan saling menghargai, dan memelihara kepekaan social, (4) 

membangun semangat juang dan cinta tanah air, dan (5) membangun  future mapping 

sebagai blue print for nation character building 

                Wujud pembangunan generasi muda Indonesia adalah: (a) pemberdayaan 

pemuda untuk membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam 

pembangunan. (2) Pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi  

manajerial, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda 

menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi nasionalisme,  tindakan 

destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda. Akhirnya, 

diharapkan  di masa depan akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari generasi muda 

yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air yaitu pemuda yang memiliki sikap,  

intelektualitas dan perilaku yang  luhur 

 

Kata kunci:  Karakter bangsa,  wawasan kebangsaan dan patriotime. 
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A. Pendahuluan 

     Dalam sejarah peradaban bangsa,  pemuda merupakan  aset bangsa yang sangat 

mahal dan tak ternilai harganya.  Kemajuan atau kehancuran bangsa  dan  negara 

banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai agent of change (agen perubahan). 

Pada setiap  perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang 

memeloporinya.  Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati 

dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) 

Indonesia. Oleh karenanya  dibutuhkan adanya re-thinking (pemikiran kembali) dan 

re-inventing (penemuan kembali)  dalam nation character building (pembangunan 

karakter bangsa) bagi pemuda yang berwawasan kebangsaan  dan patriotisme untuk 

menemukan kembali jati diri bangsa. 

   Pada tahun 1928 pemuda Indonesia  mengguncang dunia dengan manifesto 

heroic dengan mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia menjadi pioneer 

dalam  proses bangkitnya bangsa Indonesia  untuk melakukan perlawanan sistematis  

terhadap imperalisme (penjajahan). Pada tahun 1998 pemuda Indonesia pun 

melakukan revolusi (gerakan) reformasi terhadap pemerintahan orde baru.  Menuju 

pemerintahan reformasi. Namun ironis sekali, karena hingga sepuluh tahun  

perjalanan orde reformasi, yang telah diwarnai  kepemimpinan nasional dengan empat 

presiden  ternyata kita masih belum keluar dari krisis. Pengangguran merajalela,  

adanya ancaman dis-integrasi bangsa, korupsi yang makin meluas, dan  moral bangsa 

yang hancur. 

    Sebuah pertanyaan besar sekaligus menjadi big problem bagi pemuda Indonesia 

adalah “bagaimana  nasib bangsa dan pemuda Indonesia di masa depan?” 

 

B. Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme. 

    Wawasan kebangsaan adalah cara pandang sebuah bangsa terhadap eksistensi 

dirinya yang bersifat dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan selalu 

berinteraksi  dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat.  Wawasan kebangsaan 

Indonesia adalah cara pandang yangv harus dimiliki oleh setiap pribadi  warga negara 

Indonesia yang berjiwa pancasila.  

Pada hakekatnya, pribadi yang berwawasan kebangsaan dan patriotisme  

adalah pribadi yang memiliki: (1) prinsip  keteladanan, (2) prinsip keyakinan, (3) 
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prinsip keseimbangan, (4) prinsip kedaulatan rakyat dan (5) prinsip keadilan sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa/bernegara.  

Prinsip keteladanan merupakan sikap dan tingkah laku yang mengutamakan 

keteladanan, kejujuran (satu kata dengan perbuatan) dan obyektif  dalam kehidupan 

sehari-hari.  Prinsip keteladanan ini tercermin pada perilku yang didasarkan pada 

nilai-nilai luhur  yang bersumber dari pancasila, yaitu  jiwa religius berketuhanan, 

memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, semangat persatuan dan kesatuan, karya 

social berdasarkan nilai gotong royong dan terus menerus meningkatkan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Suri tauladan (tepa selira) merupakan 

nilai semangat yang luhur yaitu “jika tidak  mau diperlakukan sewenang-wenang oleh 

orang lain, maka jangan sewenang-wenang dengan orang lain”. Hal ini merupakan 

nilai  moral yang terkandung dalam  pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa 

Indonesia.  Oleh karena itu, pendidikan kepemimpinan bagi pemuda Indonesia 

melalui ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan harus dibangun di atas 

fondasi moral dan budi pekerti luhur. Pribadi patriot nasional Indonesia hendaknya 

berpegang teguh pada prinsip moral Pancasila.sebagai faham ideologi bangsa  

Indonesia  dalam mengabdi secara tulus dan iklas  untuk kepentingan masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

Prinsip keyakinan merupakan idealisme atau cita-cita  untuk membangun 

masyarakat dan bangsa Indonesia yang makmur dan berkedilan. Oleh karena itu 

pendidikan kepemimpinan bagi pemuda Indonesia harus dibangun untuk memiliki 

etos kerja yang tinggi sebagai tanggung jawab  terhadap tugas social kemasyarakatan 

maupun tugas pemerintah.  Wujud prinsip keyakinan yang harus dipelajari oleh 

generasi muda  adalah: (a) mensyukuri kekayaan alam sebagai rahmat Tuhan, (b) 

mengelola kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran seluruh masyarakat secara adil, 

(c) melestarikan kekayaan alam  dengan eksplorasi secara ramah lingkungan, (d) 

membela tanah air dan negara  dari gangguan dan ancaman, (e) merasa sederajat 

dengan bangsa-bangsa lain di dunia, (f)  merdeka dan bebas menentukan nasib sendiri  

tanpa tergantung pada bangsa lain,  dan (g) mandiri dalam pelaksanaan ekonomi. 

  Prinsip keseimbangan merupakan upaya untuk memiliki keserasian antara 

sikap mental, kemampuan berfikir, dan kesehatan lahir/batin. Pendidikan 

kepemimpinan bagi pemuda Indonesia  haruslah mempertimbangkan keseimbangan 

antara  cipta (kekauatan penalaran), rasa (sikap mental, moral dan budi luhur) dan  

karsa (perbuatan yang didasarkan pada nilai moral kemanusiaan yang adil dan 
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beradab). Selain itu  juga perlu keseimbangan antara  individualitas dan integralitas, 

yaitu berlatih menjadi pribadi yang memiliki kesadaran tinggi, disiplin yang kuat, dan 

tanggung jawab yang besar baik terhadap kehidupan pribadi  maupun kehidupan 

sosial kemasayarakatan, berbangsa dan bernegara. 

Prinsip kedaulatan rakyat  merupakan  sikap mental dan moral kejuangan 

yang didasarkan asas demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik 

kehidupan berpolitik, pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah, dan 

mayoritas tidak meniadakan minoritas, sedangkan minoritas tidak memaksakan 

kehendak pada mayoritas. Pendidikan kepemimpinan pemuda dikembangkan saling 

asih, asah dan asuh serta menghindarkan sikap kesombongan kecongkakan dengan 

mengedepankan saling tenggang rasa. Pada praktik kehidupan ekonomi didasarkan 

pada asas kekeluargaan atau koperasi. 

Prinsip keadilan sosial berarti  bahwa perjuangan  selalu bertujuan agar 

masyarakat memiliki kehidupan yang tenteram lahir dan batin, tanpa ada penindasan 

serta bebas dari kebatilan.  Pada konteks ini, pendidikan kepemimpinan pemuda harus 

diarahkan agar mereka memiliki kesadaran untuk menguasai kemampuan membangun 

ekonomi  kerakyatan yang merata, kemakmuran yang sejahtera bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

C. Membangun  Karakter Bangsa 

    Nothing happens until something moves atau jangan berharap sebelum ada 

pergerakan.  Inilah salah satu tugas  pemuda dalam membangun karakter bangsa.  

Tidak bisa banyak diharapkan  pada generasi tua untuk melakukan gerakan 

perubahan, justru yang sering terjadi adalah quo vadis. Secara empiris, hanya pemuda 

yang “to be more dynamics and successful”.  

 

Re-thinking  dan re-inventing Strategy 

Re-thinking Strategy adalah  strategi untuk memikirkan kembali  sebagai upaya 

merenungkan, menganalisis, dan mengkaji kembali terhadap apa yang sudah 

dilakukan, sedang dilakukan saat ini  dan akan dilakukan di masa depan.  Re-

thinking strategy  dalam membangun karakter bangsa untuk menemukan 

kepemimpinan  pemuda  yang berwawasan kebangsaan. Sedangkan Re-inventing 

strategy adalah strategi penemuan kembali sebagai upaya untuk menemukan 
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kembali terhadap apa yang selama ini yaitu jati diri yang hilang.  Kedua strategi 

ini dilakukan dengan cara: 

1. Membangun  moral dan budi pekerti luhur dan suci dimulai dari diri sendiri, 

dari atasan sampai bawahan, dari eksekutif, legislatif dan yudikatif serta dunia 

usaha.  

2. Membangun sarana prasarana  fisik dan non-fisik dengan mengedepankan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau 

golongan. 

3. Membangun sumber daya manusia dengan keteladanan, solidaritas, gotong 

royong, sopan santun, ramah tamah, saling menghormati, dan saling 

menghargai, dan memelihara kepekaan sosial. 

4. Membangun semangat juang dan cinta tanah air. 

5. Membangun  future mapping sebagai blue print for nation character building 

sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri. 

    

D. Gangguan-ganguan yang dihadapi  oleh bangsa Indonesia. 

1. Gangguan yang bersumber dari Grand Design Negara Asing. 

Gangguan  yang mengancam Indonesia yang bersumber dari desain Negara 

asing terdiri  atas: 

a. Ikan di perairan Indonesia dicuri  oleh negara asing, dan diperkirakan 

negara mengalami kerugian  Rp.20 triliun  per tahun. 

b. Hutan ditebang  jutaan hektar dan kayunya dijual ke Negara asing 

c. Pertambangan  minyak, gas dan mineral  seperti  oil, LNG, emas, batubara, 

dan industri strategis lainnya banyak dikuasai oleh investasi modal asing. 

d. Negara tetangga Singapura melakukan perluasan wilayah dengan 

reklamasi laut dengan pasir yang diambil   dari kepulauan Indonesia. 

e. Perbatasan Indonesia di sepanjang pulau Kalimantan  yang banyak 

dirugikan oleh negara tetangga. 

f. Produk-produk asli Indonesia yang hak patennya dirampas negara lain. 

g. Tenaga kerja Indonesia  yang disiksa di luar negeri. 

h. Ribuan pulau-pulau kecil yang rawan diserobot negara lain. 

i. Alasan demokrasi yang digunakan sebagai alat kepentingan terselubung 

untuk menghambat kemajuan Indonesia., 
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j. Politik adu domba dan konflik antar agama, suku, ras, dan antar 

kelompok partai politik. 

k. Ancaman terorisme yang terus terjadi  sebagai rekayasa strategis  untuk 

mendiskreditkan bangsa Indonesia.    

2. Gangguan yang bersumber dari Bencana Alam. 

Gangguan Negara Indonesia yang bersumeber dari peristiwa alam yang tidak 

dapat diprediksi manusia meliputi: 

a. Munculnya berbagai penyakit yang mengancam kematian  seperti flu 

burung, demam berdarah, kanker dan sebagainya. 

b. Datangnya bencana alam  bertubi-tubi seperti tsunami, gempa bumi, banjir 

badai, kebakaran hutan dan erupsi gunung berapi di Indonesia 

3. Gangguan  yang berasal dari Human Error. 

Gangguan akibat  kesalahan manusia Indonesia yang mengancam bangsa kita 

meliputi: 

a. Kejahatan  generasi muda seperti narkoba, pergaulan bebas, tindak 

criminal, dan pornografi yang merajalela. 

b. Kelemahan dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia yang 

mengakibatkan  pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan. 

c. Kecerobohan  sumber daya manusia yang mengakibatkan banyaknya 

kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut dan lalulintas udara di Indonesia. 

 

E. Prioritas Pembangunan Kepemudaan. 

Prioritas  pembangunan  kepemudaan Indonesia meliputi dua hal yaitu: 

1. Character building atau pembangunan watak  pemuda Indonesia. 

2. Competency Improvement atau pengembangan kemampuan  pemuda 

Indonesia agar memiliki daya saing  di tingkat nasional dan global.  

      Character building merupakan upaya pengembangan perilaku karakter 

untuk: (1) menanamkan rasa cinta pada Tuhan dan kebenaran, (2) menumbuhkan 

sikap tanggung jawab, disiplin dan mandiri, (3) menumbuhkan sukap amanah dan 

kejujuran, (4) menumbuhkan rasa hormat dan sopan santun, (5)  menumbuhkan 

sikap kasih sayang, peduli dan kerjasama, (6)  mengembangkan rasa percaya diri, 

kreatif dan pantang menyerah, (7) membangun sikap adil dan kepemimpinan, (8) 

menumbuhkan sikap rendah hati dan (9) membangun sikap toleransi dan cinta 

damai.   
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  Competency improvement  merupakan upaya pengembangan  pemuda agar 

memiliki: (1) kecerdasan intelektual, (2) kemampuan membaca, (3)  kemampuan 

matematika, (4) bisa dipercaya dan disiplin, (5)  mampu bekerjasama, (6) mampu 

menerima dan melaksanakan kewajiban, (6) memiliki motivasi kuat, (7) 

kemampuan komunikasi,  (8) mandiri, dan (9) mampu menyelesaikan masalah 

dalam profesinya. (US Development health and human service, 2000).   

   Dengan pembangunan  pemuda dari dua sisi tersebut diharapkan generasi 

muda Indonesia menjadi generasi penerus pembangunan bangsa yang professional 

yang didukung oleh etika moral yang terpuji. 

 

F. Masalah-masalah yang dihadapi Pemuda Indonesia. 

        Dewasa ini, permasalahan akut yang dihadapi pemuda Indonesia dalam 

konteks character building meliputi: 

(1) Adanya arus materialisme dan hedonisme mengakibatkan redupnya 

nasionalisme para pemuda sehingga  menurunkan rasa persaudaraan dan 

semakin tajamnya individualisme. 

(2) Ketidakmampuan para pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang 

partisipasi politik yang makin terbuka di era reformasi, sehingga 

menimbulkan  anarkhisme, tindak kekerasan, dan liberalisme. 

(3) Banyaknya rintangan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga 

menurunkan etos kerja pemuda.(Sakhyan, 2008). 

     Hal senada juga disampaikan oleh Lickona (1992) yang mengemukakan 

bahwa  permasalahan umum yang dihadapi oleh para pemuda adalah: (1) 

meningkatnya kekarasan di kalangan remaja, (2)  ketidakjujuran yang merajalela, 

(3) menurunnya rasa hormat kepada  orang tua, guru dan pemimpin, (4) tindakan 

kekerasan, (5)  meningkatnya rasa saling curiga dan kebencian, (6) penurunan 

etos kerja, (7) menurunkan rasa tanggungjawab sebagai individu dan warga 

negara, (8) perilaku merusak diri dengan narkoba, dan seks bebas, dan (9) 

semakin kaburnya pedoman moral. Sedangkan dari perspektif ekonomi, 

permasalah pemuda sekarang ini adalah: (1)  adanya ledakan jumlah penduduk 

yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran 

tinggi, dan (2) meningkatnya angka kemiskinan yang mencapai angka hingga 

40% dari jumlah penduduk. Pada table 1 berikut ini dikemukakan  kondisi yang 

dihadapi pemuda Indonesia dan  harapan masa depan yang dicita-citakan 
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Tabel 1 : Keadaan Pemuda sekarang dan harapannya 

No Keadaan saat ini Keadaan yang diharapkan 

1 Adanya inkonsistensi 

peraturan perundangan di 

bidang kepemudaan. 

Adanya sinkronisasi kebijakan dan 

konsistensi implementasi peraturan 

perundangan di bidang kepemudaaan. 

2 Masysrakat tidak peduli 

terhadap pembangunan 

kepemudaan 

Masyarakat yang partisipatif dalam 

pembangunan kepemudaan. 

3 Pemuda pasif Pemuda yang berperanserta aktif dalam 

pembangunan 

4 Pemberdayaan dan 

perlindungan  pemerintah pada 

potensi pemuda sangat lemah. 

Pemerintah yang mau memberikan 

pemberdayaan dan perlindungan kepada 

pemuda secara kuat dan mantap 

5 Rendahnya wawasan dan dan 

sikap mental pemuda 

Indonesia 

Pemuda yang memiliki wawasan dan sikap 

mental yang tinggi dalam pembangunan 

6 Rendahnya pengetahuan, 

keterampilan dan jiwa 

kewirausahaan  pada pemuda 

Indonesia 

Pemuda yang cerdas,  terampil dan semangat 

kewirausahaan yang tinggi. 

7 Kreativitas dan inovativitas 

pemuda Indonesia rendah. 

Pemuda kreatif dan inovatif  sebagai wadah 

penyaluran  minat dan bakat  pemuda. 

8 Kurangnya advokasi dan 

penyelamatan pemuda dari 

Napsa dan HIV-AIDS 

Tingginya perhatian dan perlindungan 

pemerintah pada bahaya Napsa dan HIV-

AIDS 

9 Dukungan saran/prasarana 

dalam pembangunan 

kepemudaan sangat kurang 

Terpenuhinya  dukungan sarana/prasarana 

pembangunan kepemudaan yang memadai. 

10 Lemahnya dukungan aparatur 

pembangunan kepemudaan. 

Dukungan aparatur pembangunan 

kepemudaan yang professional. 

F.   Potensi  dan Sasaran pembangunan Kepemudaan Indonesia 

1.   Potensi Kepemudaan 
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Selain  masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda Indonesia tersebut, 

namun  pemuda juga memiliki  berbegai potensi seperti berikut: 

a. Jumlah pemuda Indonesia yang mencapai jumlah 37,8% dari total 

penduduk atau setara dengan  83,16 juta orang 

b. Jumlah organisasi kepemudaan di Indonesia yang sangat  banyak untuk 

pembinaan kepemimpinan pemuda Indonesia. 

c. Potensi intelektual (bakat dan minat) pemuda Indonesia yang memadai. 

d. Motivasi atau semangat dan antusiasme pemuda Indonesia untuk maju  

sangat tinggi.  

      2.  Sasaran pembangunan kepemudaan. 

Subyek yang menjadi sasaran pembangunan kepemudaan di Indonesia 

meliputi: 

a. Individu, yaitu  generasi muda yang berusia 18-35 tahun yang belum 

berada  dalam wadah kegiatan kelompok kepemudaan dan organisasi 

kepemudaan. 

b. Kelompok yaitu setiap pemuda yang berada dalam kelompok bakat, minat 

dan kepentingan lainnya. 

c. Lembaga, yaitu setiap pemuda yang berada dalam organisasi pemuda yang 

bersifat struktural dan memiliki kepengurusan berjenjang dengan regulasi 

yang tertib dan teratur. 

   

G.  Strategi yang harus dilakukan untuk Pembangunan Pemuda Indonesia 

Untuk dapat mengembalikan  tergerusnya  jati diri pemuda Indonesia menjadi 

warga negara  seutuhnya yang memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air 

Indonesia, strategi pencapaian yang harsu dilakukan adalah: 

1. Menata kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan  pemuda yang 

didukung sumber daya manusia professional dan berintegritas tinggi. 

2. Menata sumber daya pemuda yang efektif dan efisien. 

3. Mengembangkan kultur organisasi kepemudaan yang sehat dan demokratis. 

4. Membangkitkan partisipasi masyarakat  dalam membangun pemuda secara 

merata di seluruh Indonesia. 

5. Menguatkan koordinasi organisasi kepemudaan dan sinergisumber daya 

terkait. 

6. Menyediakan infrastruktur  pemberdayaan pemuda  yang memadai. 
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7. Menciptakan sistem penghargaan  bagi pemuda yang berprestasi. 

8. Meluncurkan program yang dapat melindungi pemuda Indonesia dari 

pengaruh destruktif seperti narkoba, anarkisme, pergaulan bebas dsb. 

 

H.  Arsitektur Pembangunan  Pemuda Indonesia 

Tujuan pembangunan kepemudaan Indonesia adalah  pemuda yang maju, berdaya, 

berkembang, berpartisipasi aktif alam pembangunan nasional dan mampu 

menghadapi tantangan global.  Adapun  arsitektur pembangunan pemuda 

Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Individu Kelompok Lembaga 

 

PELAKSANA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN 

Pemerintah Pemerintah Daerah Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1:  Arsitektur Pembangunan Kepemudaan) 

Keterangan: 

- Pemberdayaan pemuda adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk 

membangkitkan potensi pemuda agar berkemampuan  untuk berperan serta 

dalam pembangunan. Memosisikan pemuda sebagai pemimpin (leader) 

potensial pembangunan yang harus dikembangkan. 

KEBIJAKAN  KEPEMUDAAN 

Norma, Standar,  Prosedur dan Kriteria Pembangunan Pemuda 

         Pemuda Yang Maju 

 
Sasaran Pembangunan Kepemudaan Indonesia 
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Pengem-
bangan 
pemuda 

Perlin-
dungan 
pemuda 

Potensi  Pemuda Masalah Pemuda 
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- Pengembangan pemuda adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk 

menumbuhkembangkan potensi  manajerial, kewirausahaan dan kepeloporan 

pemuda. 

- Perlindungan pemuda adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menjaga 

dan menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi nasionalisme,  

tindakan destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda.  

 

I.  Penutup 

                Negara dan bangsa ini memerlukan orang-orang yang berkualitas untuk 

membangun bangsa untuk mrelanjutkan cita-cita perjuangan mencapai tujuan 

nasional. Oleh karena itu diharapkan  di masa depan akan lahir pemimpin-

pemimpin bangsa dari generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta 

tanah air. Pemimpin yang diharapkan adalah pribadi pemuda yang memiliki sikap,  

intelektualitas dan perilaku yang  luhur berdasarkan prinsip keteladanan, 

keyakinan, keseimbangan, kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan sosial. 

              Akhirnya  pembangunan pemuda Indonesia dapat dilakukan dengan 

semangat  kebangsaan dan patriotisme seperti tercermin pada pantun berikut: 

Parang patah jangan dicela,  elok disepuh di bara api. 

Hang Tuah bijak pernah berkata, tiada pernah pemuda menyerah di bumi. 

              Untuk apa memeras kelapa, kalau tiada banyak santannya. 

              Untuk apa jadi pemuda, jika tak mampu membangun bangsa. 

    Walau debur ombak  menerpa, tak kan perahu berhenti laju 

    Walau hancur dihantam gempa, pemuda Indonesia  haruslah maju. 

 

                  Yogyakarta, Februari 2011 

 

 

 

 

 


