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Perseteruan pemuda di jalan Ampera Jakarta antar dua etinis, atau konflik di

berbagai tempat yang melibatkan pemuda, membuat miris sebagian besar

masyarakat. Lebih jauh dari pada itu, boleh jadi membuat pesimis sebagian anggota masyarakat

terhadap masa depan bangsa. Sebagai sebuah bangsa, kita di bulan oktober selalu kita diingatkan

dengan tiga momentum penting, yakni memperingati hari kesaktian Pancasila, kedua

memperingati hari angkatan bersenjata, dan ketiga hari sumpah pemuda. Ketiga hal tersebut

mengandung makna, pemuda sebagai komponen bangsa memiliki dua tugas penting, yakni

menjaga nilai-nilai luhur dasar negera kita, sekaligus senantiasa mengembangkan semangat

kejuangan untuk kejayaan bangsa.

Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan menjadi garda terdepan dalam

proses perkembangan bangsa dan negara ini, sebagai salah satu kalangan yang memiliki fungsi

sebagai agent of change, pemuda memiliki peranan yang sangat penting sebagai penerus

kelangsungan kehidupan bernegara, karena itulah pemuda Indonesia diwajibkan memiliki

kualitas diri yang baik dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam diri mereka

dengan mengedepankan tata cara hidup bangsa Indonesia. Dalam konteks sejarah nasional,

pemuda telah mencatatkan beberapa goresan penting yang tidak akan mungkin dapat terlupakan

bagi bangsa Indonesia. Goresan tersebut terekam di dalam beberapa momentum historis bangsa

kita yang mencerminkan betapa besarnya peran pemuda di dalam dinamika kehidupan berbangsa

dan bernegara, khususnya didalam rangka mendorong bangsa dan negara kita menuju suatu

eksistensi yang lebih baik.

Dalam perjalanan negara ini pemuda selalu telibat dalam segala hal, baik dalam

perjuangan secara fisik maupun perjuangan dengan menggunakan pemikiran dan pergerakan

nasional, negara ini merdeka dari penjajahan bangsa asing karena dorongan dan desakan dari

para pemuda yang penuh semangat dan cita-cita untuk mendirikan suatu negara mandiri.

Generasi pertama, telah mampu membawa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Pada

masa itu, pemuda yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan. Generasi kedua, setelah

mengalami pasang surut revolusi bangsa, pemuda mencoba mendobrak pemerintahan orde lama



dengan berbagai intrik di dalamnya. Sekali lagi pemuda yang menjadi kunci keberhasilan

perubahan bangsa. Generasi ketiga, pemuda Indonesia melakukan perubahan dari status quo

yang berlangsung tiga dekade lamanya dalam pemerintahan orde baru. Menyerukan reformasi di

segala bidang yang dinilai telah merusak bangsa ini di bawah bayang-bayang pemerintahan orde

baru. Disini kemudian pemuda yang membuktikan diri menjadi penggerak perubahan. Generasi

keempat adalah generasi yang saat ini tengah dibesarkan dalam asuhan alam reformasi. Generasi

yang konon pada masa mendatang akan menghadapi fase dunia baru berikutnya. Sejarah singkat

bangsa Indonesia telah mencatat peranan pemuda sebagai pembawa pergerakan perubahan

bangsa. Satu hal penting yang harus diingat ialah, perubahan itu baru akan terjadi apabila

manusia-manusia di dalamnya berkeinginan untuk berubah. Dan keinginan itu akan muncul

dalam benak generasi muda yang kritis menghadapi permasalahan bangsa.

Jiwa yang penuh semangat dan selalu tegas dalam bertindak merupakan salah satu ciri

dari pemuda Indonesia, suatu hal yang patut dibanggakan menjadi bagian dari pemuda Indonesia.

Pemuda Indonesia harus dapat membuktikan bahwa mereka mampu dan sanggup untuk

menjalankan pedoman hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila yang merupakan

jati diri bangsa ini. Manusia tidak akan bertahan hidup tanpa jati diri, begitu pula bangsa ini jika

tidak dapat mempertahankan jati dirinya.

Pemuda Indonesia adalah manusia Indonesia yang potensial, yang sanggup bekerja keras

demi cita-cita bangsa ini, pemuda yang tidak melupakan jasa para pahlawan mereka, dan pemuda

yang memiliki jiwa besar dalam menghadapi kemelut yang terjadi dalam negara ini dan pemuda

Indonesia bukanlah pemuda yang berteriak tanpa solusi, pemuda yang mengkritisi suatu masalah

tanpa meyumbangkan pemikiran mereka dan hanya berpangku tangan ketika bangsa ini dilanda

kesulitan.

Pemuda dan Pancasila dalam Perkembangannya di Asia Tenggara

Seperti yang diketahui bahwa pemuda, dimanapun keberadaannya akan selalu

menentukan dalam membawa perubahan dalam suatu masyarakat karena hal tersebut merupakan

salah satu fungsi dari pemuda yang bersifat agent of change. Di Asia Tenggara, khususnya

Indonesia, pemuda memiliki andil yang sangat besar dalam mengubah keadaan bangsa, hal



tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta yang terjadi di negeri ini, dan begitu pula di kawasan

Asia Tenggara, pemuda selalu membawa angin baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

terutama dari kaum intelektual muda. Di beberapa negara Asia Tenggara, pemuda memiliki

peran yang aktif, antara lain Indonesia (KNPI), Malaysia (UMNO), Filipina (PAYO), Thailand

(NYB), Singapore (Red cross youth) dll. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena eksistensi pemuda

terlihat jelas dalam pergerakannya di segala bidang.

Dilihat dari beberapa case, hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga serumpun

(Malaysia dan Singapura) yang sekarang sedang memanas juga seyogyanya dapat dimediasikan

oleh para pemuda dari kedua negara untuk bekerjasama dalam program-program multinasional

yang dapat menetralisir situasi. Khususnya dengan Malaysia (yang baru-baru ini semakin panas),

dengan kecerdasan intelektual dan didukung oleh kecerdasan emosional serta menjungjung

tinggi asas-asas Pancasila, seharusnya pemuda mengkapasitaskan diri sebagai mediator untuk

mendinginkan suasana masyarakat dari kedua negara. ada sekitar 15.000 mahasiswa dan siswa

Indonesia yg sedang belajar disana dan sekitar 6.000 pelajar Malaysia yg belajar juga di

Indonesia, seharusnya bisa menjadi modal bagi proses perdamaian kedua negara.

Pergerakan pemuda ini seyogyanya ditempatkan dalam suatu wadah yang terorganisir

dengan satu visi dan ideologi yang sama demi tercapainya tujuan hidup yang lebih baik agar

pergerakan pemuda tidak menyimpang dan carut marut. Di Indonesia, pergerakan pemuda telah

mencapai porsi cukup yang baik dengan adanya wadah pemuda yang disatukan dalam ideologi

yaitu pancasila, yang sesuai dengan ideologi bangsa sehingga arah pergerakan pemuda dapat

berjalan seiring dengan arah tujuan bangsa Indonesia.

Dilihat dari esensi Pancasila, tidak menutup kemungkinan ideologi pancasila juga dapat

diaplikasikan ke dalam pergerakan pemuda di kawasan Asia Tenggara, karena seperti yang telah

dijelaskan diatas bahwa pancasila merupakan suatu ideologi logis yang memiliki alasan yang

jelas untuk dapat digunakan sebagai suatu pandangan hidup suatu bangsa.

Oleh karena itu pemuda Indonesia diberikan suatu tantangan yang cukup berat yaitu

mempertahankan eksistensi pancasila sekaligus membawa pancasila menjadi suatu ideologi yang

dapat diterima sebagai suatu pandangan hidup dan diaplikasikan tidak hanya di Indonesia tetapi



juga diaplikasikan oleh para pergerakan pemuda di luar wilayah Indonesia. Ayo buktikan

pemuda.!!!
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