
 

Setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP). Peringatan 

tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah berhasil perjuangan seluruh elemen pemuda 

Indonesia yang telah menebar semangat menjaga jiwa patriotisme dan menyatukan visi kebangsaan,yang 

melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa 

satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita kenal 

hingga saat ini sebagai Sumpah Pemuda 1928, dengan mempersatukan pemuda Indonesia untuk 

memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Ada tiga karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi setiap generasi muda untuk memenangi 

“pertarungan” masa depan sekaligus dalam mewujudkan mimpi Indonesia. Pertama, diperlukan generasi 

muda yang memiliki kualitas integritas yang tinggi. Pasalnya, Indonesia di masa depan sangat 

membutuhkan anak muda yang berintegritas tinggi, serta memiliki mentalitas antikorupsi. Indikasi 

diperlukannya integritas tinggi dan mentalitas antikorupsi ini terlihat dari problem korupsi yang kian 

menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Inilah salah satu upaya untuk memperbaiki wajah Indonesia 

di masa depan. Karena itu, pemerintah dan institusi pendidikan perlu memfasilitasi terbangunnya 

mentalitas antikorupsi di kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. 

Kedua, kapasitas keahlian dan intelektual yang cukup mumpuni. Para Pemuda, misalnya, perlu mendalami studinya 

secara serius agar menjadi spesialis keilmuan tertentu, yaitu memiliki spesialisasi dalam menguasai suatu bidang 

pengetahuan secara mendalam sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Para pemuda perlu memiliki skill 

tertentu untuk bersaing di dunia kerja. Indonesia di masa depan jelas memerlukan generasi muda yang profesional 

dan menguasai ilmu pengetahuan secara “mendalam” untuk memenangi kompetisi sekaligus mewujudkan mimpi 

Indonesia.  

Ketiga, karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional. Karakter ini tidak bisa didapatkan di dalam ruang belajar 

saja. Kepemimpinan didapatkan dari pengalaman aktivitas keorganisasian, baik di kampus maupun di lingkungan 

masyarakat. Di situlah para pemuda ditempa untuk menyelesaikan berbagai konflik dan persoalan, diasah 

kemampuan manajerialnya, dan dilatih untuk peduli dan memahami lingkungan serta masyarakatnya. Di sini pula, 

kepekaan sosial dan kekritisan sering kali tumbuh. Justru para pemuda dan mahasiswa yang memiliki karakter 

kepemimpinan inilah yang di masa depan diperlukan untuk menggerakkan masyarakat dalam meraih kesuksesan 

kolektif sekaligus menggapai kegemilangan Indonesia. 

Di era revolusi mental, pada suatu kesempatan semangat Presiden Jokowi dalam rangka pencanangan gerakan 

reformasi mental mengatakan bahwa akan menjadi suatu yang sia-sia apabila melakukan pembangunan fisik tanpa 

membangun pola pikir masyarakat. Pesan tersebut secara jelas telah mengisyaratkan bahwa pembangunan nasional 

yang selama ini lebih berorientasi pada pembangunan fisik belaka dari pada berorientasi pada pembangunan sumber 

daya manusia hasilnya menjadi kurang optimal. 

Oleh karena itu, setiap pemuda Indonesia perlu mempunyai visi kedepan dan mimpi untuk memproyeksikan 10, 20, 

bahkan 30 tahun ke depan untuk Indonesia, serta memiliki peran atau posisi apa dan di mana di tengah-tengah 

masyarakat dalam menyongsong masa depan Indonesia. Pada posisi itulah potensi terbesar bagi setiap pemuda 

untuk mewujudkan mimpi tentang Indonesia sekaligus melunasi mimpi “Sumpah Pemuda” dan “janji-janji 

kemerdekaan Indonesia” yang mulia dan inklusif itu. (sumber : Kemenpora 2016) 



 

 

 

 


