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Ketika para hulubalang berusaha meluluhkan hati Sultan Iskandar Muda (Nangro Aceh 

Darussalam) yang hendak menghukum mati anaknya sendiri yang terbukti melanggar hukum 

adat, dengan menengadahkan wajah, sang Sultan justru berujar, “Matte aneuk meupat jeurat, 

gaadoh adat hana pat tamita”. Artinya, “Jika anak meninggal ada kuburannya, namun jika adat 

hilang, ke mana hendak dicari” (Imawan, 2006). Melalui ketegasan sikap dan keteguhan 

pandangannya untuk mempertahankan idealisme dan eksistensi adat itu, Sultan Iskandar Muda 

tampaknya hendak menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kekuatan negara yang 

dibangun di atas integritas yang lahir dari nilai dasar budaya dan falsafah kebangsaan. Cara itu 

mutlak dijadikan acuan gerakan pemuda agar tidak kehilangan arah saat melangkahkan kaki 

menuju tujuan akhir kehidupan bernegara (Huntington, 1968).  

Sayang, realitas belakangan justru menunjukkan timpangnya jarak yang memisahkan area 

idealisme itu dengan arah dan corak gerakan pemuda kontemporer. Nilai nasionalisme dan 

patriotisme yang senantiasa diusung dalam khotbah-khotbah politiknya, seolah sirna. Spirit 

nasionalisme telah tertutupi oleh karakter pragmatisme dan oportunisme para oknumnya. 

Nasehat Soekarno dalam pidatonya bertajuk ‘Di Bawah Bendera Revolusi’ (1959) yang berisi 

peringatan akan bahaya “nasionalisme jang menjerang-jerang, nasionalisme jang mengejdar 

kepentinganja sendiri, dan nasionalisme perdagangan jang untung atau rugi” itu, kini telah 

menjadi nyata. Pekik nasionalisme kian terasing dan hampa makna.  

Kultur pragmatisme telah menghipnotis kesadaran dan idealisme para pemuda. Arah 

gerakan kaum muda lebih cenderung berorientasi politik dan kekuasaan an sich. Mereka seakan 

melupakan tugas utamanya untuk membangun kapasitas intelektual dan sumber daya manusia 

yang ada. Eksistensi lembaga dan organisasi kepemudaan tidak sedikit yang terseret oleh isu 

kepentingan yang bersinergi dengan para elit kekuasaan. Suara nyaring acapkali diteriakkan 

untuk melakukan pembelaan-pembelaan politis terhadap figur tertentu yang memiliki akar sosio-

kultural yang sama dengan Ormas, Parpol, atau organisasi induknya. Situasi itu galib dijumpai di 
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berbagai elemen gerakan. Pemuda tak ubahnya gerakan jalanan yang hanya menjadi “pemandu 

sorak”, untuk memeriahkan suasana yang tengah berjalan supaya lebih semarak. Walhasil, 

gerakan pemuda kehilangan orientasi dan otentisitasnya. Eksistensinya nyaris sebatas tukang 

stempel atau pengawal misi kepentingan elit-elit politik semata. 

Kondisi tersebut tentu agak mengenaskan. Mengingat gerakan pemuda yang mengusung 

isu moral memang harus otentik. Ketika sebuah gerakan moral berteriak untuk menggalang aksi 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ia tak boleh menjadi pelaku korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Ketika sebuah gerakan moral mengusung agenda anti politik uang, maka ia tak 

boleh mempraktikkan politik uang. Ketika ia mengaku pro-demokrasi, maka ia harus menjaga 

dirinya untuk tidak melakukan aksi-aksi antidemokrasi. Ketika ia mengaku hendak membangun 

moralitas politik bangsanya, maka ia tak boleh punya problem moralitas (Fatah, 1999). Gerakan 

moral hendaknya mampu menjaga keikhlasannya untuk menjadi kataklisator perubahan semata, 

bukannya andil sebagai penikmat oportunis yang larut dalam manuver dan turbulensi politik 

kepentingan yang bernuansa pragmatis dan berdampak sosial sempit. 

Untuk itu, upaya menjaga netralitas dan independensi lembaga merupakan fondasi awal 

yang menjadi syarat mutlak agar sebuah gerakan pemuda berjalan efektif. Keberanian dan 

komitmen untuk menjaga jarak dari pusaran politik-kepentingan, serta kemampuan untuk tetap 

menempatkan kritisisme di ranah yang proporsional dan terukur, akan menggiring langkah 

pemuda pada upaya kembali menemukan otentisitas gerakannya. Rumus sederhana, political 

actions in the non-political way adalah penjelasan singkat dari gerakan moral yang ideal. Tetap 

berusaha bersifat kritis terhadap kebijakan publik yang berdampak sosial luas, tetapi tidak larut 

dalam pusaran kepentingan, serta berusaha menjaga jarak secara ideal dan proporsional.  

   

Minimalisasi sindrom “tarzanisme”  

Perhimpunan pelajar atau organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri mempunyai 

tempat yang khusus dalam konstelasi pergerakan pemuda Indonesia. Tempat yang khusus ini 

bersumber dari beberapa hal. Pertama, pergerakan pelajar Indonesia di luar negeri mengemban 

“beban sejarah” sebagai pelopor pergerakan pemuda Indonesia pra kemerdekaan. Kedua, 

perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri (selanjutnya disebut PPI) mempunyai karakteristik 

anggota yang berbeda dengan organisasi pelajar atau pemuda di tanah air. Rentang strata umur,  

pendidikan, dan latar belakang sosial dari anggota PPI sangat lebar. Dari latar belakang 

pendidikan, banyak pengurus PPI yang sedang mengejar gelar S2 atau S3. Kemudian, banyak 

sekali pengurus PPI yang mempunyai latar belakang PNS, akademisi, LSM, pengusaha, atau 

profesi lainnya. Latar belakang yang tersebut di atas memang merupakan salah satu keunggulan 

PPI dibanding organisasi mahasiswa atau pemuda di tanah air. Ketiga, akses informasi akademis 



yang relatif besar dan adanya pengalaman sosial dan budaya di luar negeri membuat wawasan 

anggota PPI di luar negeri menjadi semakin komprehensif.  

Namun, di sisi lain PPI yang hidup dan berkembang di luar negeri mempunyai tatanan 

sosial budaya yang berbeda dengan di tanah air mau tidak mau membutuhkan modal yang lebih 

besar dibanding organisasi pelajar dan pemuda di Indonesia untuk bisa bertahan dan 

berkontribusi untuk tanah air. Tingkat kesulitan yang lebih besar tersebut hendaknya tidak 

menghilangkan keniscayaan PPI sebagai sebuah pergerakan yang netral dan kritis terhadap 

ketidak adilan.  

Secara teori untuk menjaga keneteralan dan kekritisan PPI, harus bisa mandiri dan 

mengurangi tingkat ketergantungan dari pihak luar. Sindrom “tarzanisme” atau kecenderungan 

“menggantungkan diri ke sana-sini”, baik secara finansial maupun konseptual, adalah celah yang 

sangat lebar bagi masuknya campur tangan pihak luar yang akan memperlemah lembaga secara 

perlahan. Karena itu, langkah-langkah taktis dan strategis harus dirumuskan guna menekan 

tingkat ketergantungan itu secara bertahap.  

Secara konseptual, PPI dapat membangun komunikasi ilmiah dengan berbagai stakeholder 

akademik untuk menggagas beragam ide konstruktif. Sementara itu pemberdayaan anggota yang 

berjumlah besar juga dapat digarap sebagai potensi strategis agar organisasi mampu berdikari 

secara finansial. Namun demikian bagi PPI di negara yang jumlah pelajar Indoensia sangat 

minim, kemandirian dengan support dari anggota sepenuhnya akan sangat sulit. Untuk itu, 

diperlukan alokasi anggaran belanja negara untuk pemberdayaan PPI di luar negeri. Untuk 

menjaga aspek akuntabilitas publik, maka harus diumumkan jumlah alokasi budget yang 

dianggarkan untuk PPI atau organisasi di luar negeri. Dengan kejelasan ini, ke depan PPI dapat 

lebih jeli mengelola anggaran dan memacu mereka untuk berpikir secara kritis menggali 

kemungkinan-kemungkinan menciptakan sumber pendanaan internal mereka.  

Dengan meminimalisasi tingkat ketergantungan ini, gerakan PPI ke depan selain dapat 

bersikap kritis konstruktif di ranah kebijakan publik, juga bisa tetap fokus pada kerja-kerja 

pemberdayaan masyarakat dan penguatan sumber daya generasi muda yang lebih bersifat jangka 

panjang. Penegasian fungsi tersebut akan berdampak pada kian merosotnya partisipasi pemuda 

dalam pembangunan, melemahnya wawasan kebangsaan, rendahnya daya saing dalam 

menghadapi globalisasi, serta meningkatnya perilaku-perilaku anti-sosial yang ditunjukkan oleh 

maraknya kriminalitas kaum muda, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. 

Jika di ranah software sudah selesai, maka pengaturan teknis lembaga di wilayah struktural-

fungsional akan menjadi lebih mudah.  

        

 



Merancang Ulang Format Lembaga Kerjasama Antar-PPI  

Setelah membicang perihal landasan filosofis gerakan PPI yang ideal, selanjutnya tulisan 

ini akan masuk dalam ranah yang lebih konkret berupa upaya penjajakan kerjasama antar PPI se-

dunia yang lebih produktif, dinamis, dan berkarakter. Sebelumnya, komunitas PPI-dunia telah 

terwadahi oleh sebuah lembaga Aliansi PPI Luar Negeri atau Overseas Indonesian Students 

Association Alliance (OISAA), yang kini bekerja sama dengan PPI Belanda untuk menggelar 

Simposium Internasional (SI-2009).  

Tak ubahnya organisasi kepemudaaan di dalam negeri, PPI dunia merupakan entitas 

organsasi yang mewadahi komunitas pelajar dan menjadi jaringan intelektual kaum muda 

Indonesia di luar negeri. Eksistensi mereka tidak sekadar peguyuban tempat “temu kangen” antar 

pelajar, melainkan telah melintasi batas ekspektasi awal, yakni sebagai wahana transfer 

pengetahuan yang akan memperluas cakrawala berpikir bangsa agar lebih dinamis dan terbuka. 

Ragam warna dan dinamika berpikir yang mereka serap dari almamater gaek dunia itu akan 

menentukan cara pandang bangsa ke depan. Karena itu, optimalisasi fungsi, peran, dan 

penguatan wawasan kebangsaan di komunitas PPI perlu senantiasa dilakukan, supaya tidak 

tercerabut dari akar sosial kebangsaannya, dan terasing oleh arus perubahan sosial yang 

mengitari negaranya.  

Untuk mengkanalisasi aspirasi dan mensinergikan langkah gerak PPI yang tersebar di 

berbagai penjuru dunia, maka diperlukan adanya wadah yang menjadi payung lembaga PPI 

dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah, perlukah membentuk lembaga baru  ataukah cukup 

mempertahankan lembaga lama? Membentuk lembaga baru tentu hanya akan menambah 

tumpukkan lembaga-lembaga yang kaya struktur tapi miskin fungsi. Lembaga baru tidak 

menjamin mampu fokus menjalankan agenda-agenda besar berjangka panjang yang 

dicanangkan. Dengan kata lain, pembentukan lembaga baru bukan jawaban atas persoalan yang 

ada. 

Namun OISAA bukannya luput dari kelemahan. Kelemahan utama OISAA adalah 

lemahnya kordinasi antar PPI yang disebabkan tidak adanya kepemimpinan atau sebuah 

kordinasi yang jelas dalam hubungan antar PPI. PPI Australia (PPIA) mewacanakan 

pembentukan kordinator OISAA sesegara mungkin. Sejarah telah membuktikan, Simposium 

Internasional di Den Haag ini sebagian besar bukan lah hasil dari infrastruktur OISAA tapi lebih 

merupakan hubungan pertemanan antar pelajar Indonesia di luar negeri. Apabila OISAA 

mempunyai infrastruktur yang baik bukan tidak mungkin akan menghasilkan kontribusi yang 

lebih bermanfaat dan nyata untuk bangsa dan negara. Kepemimpinan yang diwacanakan oleh 

PPIA ini tidak harus dibingkai dalam sebuah AD-ART yang rigid dan susah untuk 

diimplementasikan. Kesepakatan tertulis antar perwakilan PPI di Den Haag, sudah cukup sebagai 



modal awal untuk membentuk komunikasi yang lebih baik di masa mendatang. Dengan adanya 

koordinasi atau aliansi yang lebih baik masalah-masalah yang timbul. Sebagai contoh, adanya 

dualisme kepengurusan lembaga PPI dalam satu negara bisa diselesaikan dengan intermmediasi 

OISAA tanpa harus mengundang intervensi KBRI/KJRI atau instansi pemerintah lainnya untuk 

“menertibkannya”.  

Selanjutnya, upaya revitalisasi fungsional jaringan PPI dunia perlu dilakukan untuk 

memperkuat sinergitas gerakan dan akses informasi antar pelajar di luar negeri. Setidaknya 

terdapat beberapa poin penting yang patut diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan 

efektivitas wadah OISAA. Pertama, menghindari model sentralistik dalam proses pengambilan 

sikap dan kebijakan. Format struktural hierarkis yang terbentuk dalam lembaga ini hendaknya 

bisa mengakomodasi seluruh elemen PPI yang tegabung di dalamnya. Setiap PPI yang 

mendelegasikan kadernya dalam forum PPI Dunia akan memiliki hak yang sama dalam bersikap 

dan berpendapat. Sikap dan keputusan yang dirumuskan idealnya mendapatkan persetujuan 2/3 

pengurus yang terdiri dari beragam delegasi PPI dunia. Sementara akuntabilitas setiap delegasi 

akan diarahkan pada dua pihak, yakni kepengurusan di wadah PPI Dunia dan juga PPI pengutus 

yang bersangkutan.  

Kedua, menjaga netralitas dan independesi lembaga. Poin ini perlu kembali ditegaskan lagi 

untuk mengingatkan pentingnya bersikap kritis terhadap adanya upaya penjinakan struktural 

yang disisipkan melalui rumusan RUU Kepemudaan. Upaya menihilkan dan melemahkan 

substansi kritisisme pemuda itu berpotensi lahir dari salah satu poin dalam RUU Kepemudaan 

yang memberikan ruang kepada pemerintah pusat maupun lokal, atau bahkan perwakil 

pemerintah di luar negeri (KBRI/KJRI), untuk melindungi pemuda dari pengaruh destruktif 

ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.  

Poin itu adalah poin bersayap, dan membuka ruang penafsiran yang berpotensi menelikung 

nilai-nilai dasar demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejarah kelam Orde 

Baru yang acapkali terbukti menggunakan alasan “perlindungan ideologis” sebagai alibi untuk 

menghegemoni dan mengkebiri kritisisme gerakan pemuda, hendaknya menjadi pelajaran 

berharga bagi semua pihak. Perbedaan ideologi bukanlah wilayah yang menakutkan. Kita hanya 

perlu kedewasaan dalam mencerna perbedaan itu sendiri. Lagi pula, masa muda adalah masa 

proses pencarian jati diri yang menempatkan kondisi psikologis pemuda pada ketertarikan 

terhadap paham-paham ideologi yang beragam.  

Membungkam pemuda dengan memberangus spirit reformatif-transformatif mereka, sama 

halnya menciptakan bom waktu yang siap meluluhlantakkan peradaban bangsa. Untuk itu, 

wadah PPI Dunia diharapkan mampu bersikap kritis terhadap berbagai upaya eksternal untuk 

mempersempit gerak dan meredam kritisismenya, baik itu datang dari aktor di luar negara 



maupun dari pemerintah itu sendiri. Wadah PPI Dunia tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk 

menjinakkan gerakan pemuda di luar negeri.  

Ketiga, wadah PPI dunia hendaknya lebih diarahkan pada wilayah kerja dan agenda-agenda 

strategis, dan tidak melulu berkutat di level teknis. Agenda penyikapan terhadap spektrum 

wacana kontemporer yang berkembang di dalam negeri dan di dunia internasional yang memiliki 

kaitan diskursus dengan sepak terjang negara Indonesia hendaknya menjadi tema utama yang 

harus digarap. Dengan banyak mengulas hal-hal bersifat strategis, wadah PPI dunia diharapkan 

mampu menjadi jembatan antara komunitas intelektual Indonesia di luar negeri dengan institusi 

negara yang diharapkan lebih produktif dan proaktif untuk mengkontribusikan ide dan saran 

terkait kebijakan strategis yang populis dan pro-rakyat. Ke depan, PPI dan jaringan 

intelektualnya dituntut kemampuannya untuk berfikir advokatif terhadap problematika 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Baik advokasi di bidang hukum, ekonomi, sosial dan 

pendidikan.  

Keempat, selain bersikap kritis terhadap pemerintah, baik di dalam maupun perwakilannya 

di luar negeri, wadah PPI dunia tetap harus senantiasa membangun kerja sama dan komunikasi 

yang intensif dengan mereka. Sikap kritis bukan berarti antipati pada pemerintah. Kritisisme juga 

bukanlah ikrar permusuhan terhadap institusi negara. Sikap kritis semata-mata diarahkan untuk 

menciptakan ruang dialog yang produktif untuk saling mengisi dan menguatkan masing-masing 

pihak. Besarnya tingkat ketergantungan PPI secara finansial dan administrasi terhadap 

pemerintah, yang diwakili oleh KBRI/KJRI, hendaknya tidak mengurangi daya kritis PPI.  

PPI bukanlah subordinasi KBRI/KJRI, Diknas, atau Kemenegpora atau instansi pemerintah 

lainnya. Mereka adalah mitra kritis-konstruktif PPI. Karena itu, kedewasaan dan kesepahaman 

kedua belah pihak perlu dijaga untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman ketika kritisisme 

diluncurkan untuk menyikapi situasi patologis laiknya kelambanan dan ketidaksigapan kinerja 

KBRI/KJRI dalam menghadapi peristiwa yang bersifat insidental terkait pelajar dan WNI, atau 

hal-hal terkait kebijakan pemerintah yang krusial misalnya. Ke depan, PPI dan KBRI/KJRI 

sebagai duta pelajar dan pemerintah harus melangkah lebih progresif guna mensinergikan gerak 

untuk menyukseskan kerja-kerja diplomatik negara di luar negeri. Relasi mutualisme ini mutlak 

ditingkatkan guna memperteguh benteng ketahanan nasional di luar negeri melalui optimaliasi 

strategi kebudayaan, diplomasi politik dan pendidikan yang intensif, efektif, dan berkelanjutan. 

 
 
Sumber 
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MEMBANGUN KEPEMIMPINAN PEMUDA LUAR NEGERI 

 

Oleh Pan Mohamad Faiz§ 

Note: Dimuat pada Harian Umum Seputar Indonesia (31/10/07) 

 

 

Sebagai aktor sosial perubahan, pemuda bukan saja menyandang status 

sebagai pemimpin masa depan, tetapi juga sebagai tulang punggung bangsa 

dalam mengisi pembangunan. Hal ini sejalan dengan tema peringatan Hari Pemuda Internasional 

2007 yaitu ”Youth Participation for Development”. 

Pada tahun 1928, para pemuda Indonesia dari beragam latar belakang suku, agama dan 

bahasa membulatkan tekad demi menggalang persatuan bangsa guna berjuang melawan 

penindasan kaum kolonialis. Sejak saat itu pula, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati 

Hari Sumpah Pemuda. 

Manifesto yang tertanam sejak 79 tahun yang lalu ini telah berulang kali memberikan andil 

besar terhadap arah dan semangat pergerakan pemuda dalam menyelamatkan Indonesia dari 

jurang kehancuran. Oleh sebab itu, goresan sejarah Indonesia tidak akan pernah luput dari 

lembaran sejarah kepemudaanya (Benedict Anderson, 1990). 

Dalam tulisan berikut, penulis mengajak untuk melakukan refleksi sejenak terhadap 

signifikansi dan peran pemuda yang selama ini sangat jarang disoroti dan digarap secara serius 

oleh banyak pihak, yaitu terhadap aset intelektual muda yang terserak di luar negeri. 

Berbeda dengan masa pra kemerdekaan, para pemuda Indonesia kini telah tersebar di lima 

benua dan puluhan negara yang terbentang dari timur-barat hingga utara-selatan dunia. 

Walaupun belum terdapat data empirik terhadap penyebarannya, berdasarkan hasil penelusuran 

penulis, setidaknya saat ini terdapat lebih dari 20.000 pemuda dan mahasiswa Indonesia di 

Australia, 26.000 di Malaysia, 5.000 di Mesir, 1.500 di Jepang, 13.000 di Amerika Serikat, 3.000 

di Inggris, dan puluhan ribu lainnya di berbagai negara Eropa dan Afrika. Namun disayangkan, 

angka yang sangat menjanjikan ini belum dapat teroptimalkan dalam rangka mendukung 

pembangunan bangsa yang berkelanjutan. 

Kepemimpinan Internasional 

Corak pergerakan pemuda setelah tahun 1928, khususnya pasca kemerdekaan, mempunyai 

tantangan yang berbeda dengan pergerakan yang diusung sebelum tahun 1928. Pergerakan 

pemuda pada era globalisasi ini menghadapi tantangan yang justru semakin kompleks. 
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Selain perjuangan untuk memberangus KKN dan menegakkan nilai-nilai demokrasi serta 

HAM, tidak kalah pentingnya yaitu menggalang kekuatan guna menghadapi persaingan ekonomi 

global, destruksi budaya dan moral generasi, intervensi kedaulatan bangsa, serta reposisi 

Indonesia di tengah-tengah realitas ekonomi dan politik internasional. Tantangan seperti tersebut 

diakhir inilah yang belum menjadi isu stategis dari kebanyakan gerakan pemuda di tingkat 

nasional. 

Walaupun tantangan yang dihadapi oleh pergerakan pemuda di kedua zaman tersebut 

berbeda, akan tetapi berdasarkan sifatnya dapat kita tarik satu benang merah yang sama. 

Tantangan global seperti perdagangan bebas dan hadirnya organisasi keuangan internasional 

merupakan alat yang dapat mengusik kedaulatan bangsa yang berujung pada neo-colonialism. 

Oleh karenanya, meskipun tampak berbeda, namun apa yang sedang kita hadapi saat ini 

masihlah ”musuh” yang sama, yaitu penjajahan. 

Dengan ketersediaan akses dan sumber informasi yang tidak terbatas, pemuda Indonesia di 

luar negeri sudah seyogyanya mengambil peran signifikan dengan menggalang kepemimpinan 

internasional guna menghadapi berbagai tantangan di atas. 

Sebagai kaum intelektual, sudah seharusnya transfer informasi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi dilakukan melalui berbagai bentuk dan cara bagi mereka yang berada di Indonesia. Hal 

ini sama halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh para intelektual pendahulu kita yang 

menempuh pendidikan di Belanda pada masa pra kemerdekaan, bersama Moh. Hatta mereka 

dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia dengan tujuan membangun basis pendidikan 

ilmu pengetahuan kepada segenap rakyat Indonesia (Nicholas Tarling, 1999). 

Setiap pemuda Indonesia di manapun ia berada harus mampu menjadi duta bangsa pada 

setiap aspek diplomasi kehidupan, baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, ataupun 

budaya. 

Lebih dari itu, setiap pemuda Indonesia juga harus dapat merevitalisasi peran dan 

fungsinya sebagai bagian dari global village guna menghimpun terbentuknya soft power guna 

meningkatkan reputasi dan posisi tawar Indonesia di mata dunia sebagaimana telah dinikmati 

hasilnya oleh Cina, India, dan Brazil. 

 

Relevansi Sumpah Pemuda 

Hal utama yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan pemuda di tingkat internasional 

adalah kesatuan. Tanpa adanya kesatuan, dalam konsep Antonio Gramsci, perjuangan 

menghadapi tantangan terkini akan kandas diterpa gelombang hegemoni negara-negara besar. 

Proses terjadinya Sumpah Pemuda sangatlah relevan untuk dapat kita gunakan sebagai cermin 

pembentukan kepemimpinan internasional pemuda Indonesia di masa yang akan datang. 



Pertama, para pemuda dan pelajar Indonesia baik yang bersifat perorangan maupun yang 

tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) atau organisasi sejenis lainnya dalam satu 

kawasan dunia yang sama, dapat mengikatkan dirinya dalam satu jejaring koordinasi awal untuk 

tahapan konsolidasi. Hingga saat ini, baru beberapa kawasan saja yang memiliki jaringan 

koordinasi demikian, di antaranya yaitu Jejaring PPI se-Eropa, Badan Koordinasi PPI se-Timur 

Tengah dan sekitarnya, serta PPI Australia. 

Kedua, jika telah terbentuk jejaring koordinasi awal di masing-masing kawasan, maka 

menyatukan seluruh jejaring kawasan yang ada guna pembentukan kepemimpinan pemuda 

internasional bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebagai contoh, hampir setiap tahunnya negara 

Perancis mengadakan Temu Pemuda Internasional (Rencontres Internationales de Jeunes) secara 

resmi guna membahas arah dan kontribusi pergerakan mahasiswanya yang tengah berada di 

seluruh penjuru belahan dunia. 

Ketiga, guna menyamakan arah dan gerakan pemuda Indonesia, maka koordinasi dan 

komunikasi yang intensif harus selalu dilakukan antara pemuda di dalam dan di luar negeri. 

Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama yang harmonis, maka kekuatan pemuda Indonesia tidak 

akan terlalu berarti baik pada level nasional maupun internasional. 

Keempat, dengan begitu besarnya aset pemuda di luar negeri, Pemerintah sudah sebaiknya 

memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh demi terciptanya kepemimpinan pemuda luar 

negeri dengan sistem koordinasi triumvirat yang melibatkan Departemen Pemuda dan Olah 

Raga, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pendidikan Nasional. 

Tahun 2008 mendatang merupakan waktu yang sangat tepat untuk mencanangkan 

Kepemimpinan Pemuda Luar Negeri sekaligus menancapkan gelombang keenam Kebangkitan 

Indonesia. Pasalnya, selain akan memasuki usia ke-80 untuk peringatan Sumpah Pemuda, pada 

saat yang bersamaan bangsa Indonesia juga akan memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan 

Nasional. 

Apakah ini sebuah mimipi? Iya. Apakah ini mimpi yang tidak mungkin terjadi? Tidak, ini 

adalah mimpi yang sangat mungkin terwujud. Martin Luther pernah mengatakan, ”I have a 

dream today. I have a dream...”. Kemudian, berkat perjuangan dan komitmen bersama, akhirnya 

mimpi tersebut berhasil ia raih. 

 

Sumber 

http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/10/sumpah-pemuda.html 

 

 

 



SIMPOSIUM INTERNASIONAL PPI DUNIA 2009 

 

Den Haag - Semangat kebersamaan dan kecintaan pada bangsa menempatkan para 

intelektual Indonesia dalam semangat kolaboratif berfikir bersama untuk Indonesia . Kaum 

intelektual muda Indonesia harus menjadi pendorong dan pihak penentu arah bangsa ke depan. 

Tugas ini harus mau kembali diambil oleh para intelektual Indonesia untuk mempersiapkan misi 

dan strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia pada tahun 2020. Atas dasar 

inilah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda dan Aliansi PPI Luar Negeri atau 

Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA) menggelar Simposium 

Internasional (SI-2009). 

Simposium Internasional dengan tema “Visi dan Misi Intelektual Indonesia di Luar Negeri: 

Strategi Pembangunan Indonesia Menuju 2020” akan diselenggarakan di Gedung Museon, 

Denhaag, Belanda, 3-5 Juli 2009. Kegiatan ini didukung penuh oleh Depniknas, Kantor 

Menristek, Kantor Menpora dan Deplu serta disponsori berbagai instansi swasta di Indonesia . 

Simposium Internasional ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang dihadapi 

bangsa Indonesia; membangun jejaring dan organisasi Intelektual Indonesia di seluruh dunia; 

memberikan pesan moral bahwa para Intelektual Indonesia di luar negeri memiliki perhatian 

besar terhadap kondisi bangsa Indonesia; serta membahas permasalahan pelajar Indonesia dan 

perkembangan organisasi pelajar Indonesia di luar negeri. Hasil yang diharapkan dari kegiatan 

ini, pertama memberikan rekomendasi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada 

sektor-sektor ekonomi; sosial-kemasyarakat an; hukum, politik dan pemerintahan; sains dan 

teknologi; kebumian, energi dan lingkungan; serta kepemudaan dan kepelajaran. Kedua, 

terbentuknya organisasi yang menghubungkan seluruh Intelektual muda Indonesia yang berada 

di luar negeri untuk aktif bersama-sama memberikan kontribusi untuk bangsa Indonesia . Ketiga, 

terbentuknya database Intelektual muda Indonesia yang berada di seluruh dunia untuk kemudian 

dapat bekerja sama dengan pemerinta 

Ketua Panitia Achmad Adhitya mengatakan ketika ide ini digagas oleh para pemuda 

Indonesia di luar negeri, tak ada yang lain yang dimiliki kecuali mimpi dan harapan. “Tak ada 

uang yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Tak ada jaringan untuk menghubungi para 

ilmuwan, pemerintah dan jaringan kepemudaan. Yang ada hanyalah semangat bahwa hal yang 

dikerjakan ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih kecil untuk masa depan bangsa. 

Seolah akan menaklukkan puncak Jayawijaya yang tinggi dan dingin, maka perjalanan panjang 

bernama Simposium Internasional ini pun dimulai. Perlahan ide ini disosialisasikan ke beberapa 

pemuda Indonesia di belahan dunia yang lain. Seperti api kecil yang terus menerus ditumpahi 

minyak, semangat itu kian berkobar keseluruh penjuru dunia,” papar Adhitya. 



Menurut Sekjen PPI Belanda Yohanes Widodo, proses persiapan acara ini sangat bermakna 

karena bisa melibatkan sekitar 32 PPI dari seluruh dunia. Dengan antusias mereka membahas 

persiapan lewat rapat online seminggu sekali. “Kami, para pengurus PPI yang belum pernah 

bertemu dan terpisah oleh jarak dan waktu, bisa bersatu. Ini sesuatu yang luar biasa. Rasa 

banggalah yang kemudian menyadarkan kita semua bahwa di mana pun kita berada, kita bisa dan 

harus selalu berkarya untuk bangsa,” ujar Yohanes. 

Dubes Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Jusuf Effendi Habibie menyambut 

baik gagasan ini. Sebagaimana telah dilakukan di dua tahun terakhir, KBRI Den Haag selalu 

berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuh kembangkan antusiasme dan semangat pelajar 

Indonesia di luar negeri untuk terus berkarya demi bangsa dan Negara. Menurut Duta Besar, para 

pelajar dan pemuda Indonesia di luar negeri memiliki perhatian yang sangat besar terhadap 

bangsanya. “Semangat itulah yang mendorong mereka untuk bersama-sama berjuang dengan 

para pemuda dan pelajar Indonesia di dalam negeri untuk saling berkolaborasi, bersatu untuk 

sebuah masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Duta Besar. 

Simposium Internasional ini akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

melalui video conference atau audio call.. Pada hari pertama akan ada bincang-bincang dengan 

Sekretaris Menpora, Anis Baswedan PhD, Cut Maghfira, dan  Dr. Nasir Tamara. Lalu ada 

ceramah umum “Reposisi Indonesia di Percaturan Internasional oleh Dr. Dino Pati Djalal, 

dilanjutkan Diskusi Panel “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia dalam Konteks Kerja 

Sama dengan Pihak Asing” dengan pembicara HM Rusli Zainal, Agusman Effendi, Henricus 

Herwin. Lalu ada panel kedua dengan tema “Regenerasi Ilmuwan Muda dan Brain Gain Pemuda 

Indonesia ”. Pada hari kedua akan menampilkan presentasi dan diskusi ilmiah di enam komisi 

yang dikoordinir oleh PPI UK, PPI Jerman, PPI Singapura, PPI Yaman, PPI Belanda, dan PPI 

Australia.  Agenda hari ketiga adalah Pembentukan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional     

(I-4). 

 

Sumber 

http://ppi-australia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=376:simposium-

internasional-2009&catid=28:news-and-blog&Itemid=238 

 

 

 

 

 

 



SELURUH PELAJAR INDONESIA LUAR NEGERI LAHIRKAN 

IKATAN ILMUWAN INDONESIA INTERNASIONAL 

 

Den Haag - Simposium internasional PPI sedunia di Den Haag (3-5/7/2009) berhasil 

melahirkan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4), yang dideklarasikan pada hari 

penutupan, 5/7/2009. 

Organisasi ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal penegasan kembali pentingnya 

jaringan internasional yang menghubungkan putra-putri terbaik bangsa, yang sedang berdomisili 

di luar negeri. 

"Kelahiran I-4 ini mendapat sambutan dan dukungan sangat positif dari Depdiknas melalui 

Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Fasli Jalal," ujar ketua panitia simposium Achmad Adhitya 

kepada detikcom, Selasa (7/72009). 

Dirjen Dikti yang juga hadir sebagai pembicara bahkan ikut terlibat langsung dalam diskusi 

pembentukan I-4 ini dengan para delegasi PPI dan beberapa orang pembicara penting lainnya 

Tamara. 

Fasli mengharapkan agar I-4 dapat segera bertindak cepat untuk menyosialisasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatannya. "Setidaknya dalam 3 bulan ke depan," tandas Fasli. 

Selanjutnya melalui direktorat jenderal yang dipimpinnya, Fasli menawarkan diri menjadi 

host untuk mempertemukan 10 ilmuwan dari luar negeri, yang nama-namanya akan ditentukan 

oleh formatur, dengan ilmuwan dari tanah air serta perwakilan PPI untuk merancang draf dan 

ketentuan garis besar I-4 ke depan. 

100 Hari Menurut Adhitya, I-4 memiliki potensi sangat besar karena mendapat dukungan 

dari pemerintah dan PPI sedunia. 

"Sehingga diharapkan I-4 dapat berakselerasi sangat cepat untuk berkoordinasi dan 

bersosialisasi dalam 100 hari ke depan," tegasnya. 

Tercatat ada lima instansi pemerintah mendukung penuh dan bekerjasama mewujudkan 

kegiatan ini, yakni KBRI Den Haag, Depdiknas, Ristek, Dewan Energi Nasional, dan 

Kemenpora, serta sponsor dari dunia usaha. 

"Kami mengucapkan terimakasih sebesar–besarnya. Tanpa kerja kolaboratif ini tentu 

sangat sulit untuk dapat melaksanakan kegiatan ini," demikian Adhitya. 

 

Sumber 

http://www.detiknews..com/read/2009/07/08/072155/1161051/10/ppi-dunia-lahirkan-ikatan-
ilmuwan-indones ia-internasional 
 

 



IKATAN ILMUWAN INDONESIA INTERNASIONAL DIDEKLARASIK AN 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen 

Pendidikan Nasional mendeklarasikan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) di Gedung 

Ditjen Dikti, Sabtu (24/10). Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan Ditjen Dikti dengan 

Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) pada Simposium Internasional PPI Dunia 

yang diselenggarakan di Denhaag, Belanda, 3-5 Juli lalu.  

Dalam sambutannya, Ketua I-4 Nasir Tamara mengatakan, I-4 hadir dengan harapan 

mampu mempererat kerja sama ilmuwan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia dan pelopor 

kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan mahasiswa.  

"Mereka sudah melihat potensi ilmuwan-ilmuwan Indonesia mampu membawa kemajuan 

bagi bangsa kita," tuturnya.  

Nasir mengatakan, ada delapan program yang akan menjadi fokus I-4, antara lain, 

membantu para doktor dalam menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah bertaraf internasional, 

meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Inggris di Indonesia sehingga jurnal mereka bisa 

diterima internasional, membuka akses ilmuwan Indonesia di luar negeri agar bisa berkarya di 

dalam negeri, memperbarui data ilmuwan di seluruh dunia, menghimpun dana untuk konferensi 

internasional, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga pengajar, serta membuka 

kesempatan luas kepada para mahasiswa dan ilmuwan untuk mengambil program master dan 

doktor.  

Sejumlah nama ilmuwan terkemuka asal Indonesia tergabung dalam I-4, antara lain Nelson 

Tansu, Etin Anwar, Ken Soetanto, Yohanes Surya, dan Anies Baswedan. Deklarasi ini akan 

ditindaklanjuti dengan kunjungan sosialisasi ke sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, DI 

Yogyakarta, dan Papua.  

 

Sumber: 

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/10/24/11390439/Ikatan.Ilmuwan.Indonesia.Internasio

nal.Dideklarasikan 

http://ppi-australia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=396:ikatan-ilmuwan-

indonesia-internasional-dideklarasikan&catid=28:news-and-blog&Itemid=238  

 

 

 



LAUNCHING RADIO PPI DUNIA RPD 

 

Tuesday, 19 May 2009 02:58 

 

 

Dengan ini kami ingin memperkenalkan Radio PPI Dunia, sebuah radio online atau radio 

streaming yang telah digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) sedunia. Kelahiran radio 

ini akan diresmikan pada momen Simposium Internasional yang akan digelar di Denhaag, The 

Netherlands, pada tanggal 3-5 Juli 2009.  

Radio PPI Dunia akan launching dengan menggelar siaran selama 24jam non stop bersama 

dengan teman-teman dari negara lain seperti Belanda, Jerman, Russia, Korea, UK, Malaysia, US, 

dan Mesir.  

butaradio.com akan mewakili PPI Australia untuk bersiaran di radio PPI Dunia. Grand 

launching Radio PPI Dunia (RPD) akan diadakan pada hari Senin, 18 Mei 2009, dan PPI 

Australia mendapatkan slot waktu siaran pada pukul 06.00pm-09.00pm waktu Brisbane. Siaran 

seterusnya dari PPI Australia akan dilakukan setiap hari Kamis pukul 06.00pm - 09.00pm waktu 

Brisbane.  

Get the smart and the fun by listening to RPD, this is a good chance to meet your friends 

across the world, chat with the Dj's, and requests all songs you like!  

http://www.radioppidunia.com/player (untuk mendengarkan) 

 

Resource 

http://ppi-australia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365:launching-radio-

ppi-dunia-rpd&catid=3:newsflash&Itemid=239 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOSIUM INTERNASIONAL PPI DUNIA 2010 

 

Simposium Internasional PPI se-Dunia yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 ini 

merupakan sebuah rangkaian penting dari kelanjutan Simposium Internasional 2009 PPI se-

Dunia yang telah diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 3 – 5 Juli 2009.  

Momentum tahun 2010 diharapkan menandai sebuah perjalanan baru dari 102 tahun 

peringatan hari kebangkitan nasional dan 65 tahun peringatan hari kemerdekaan sebagai jalan 

perubahan menuju kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. 

Memberikan ruang dan waktu bagi PPI se-Dunia untuk membicarakan masalah-masalah 

aktual bangsa dan mencari solusi bersama adalah hal yang sangat penting dengan melibatkan 

pemuda (mahasiswa) Indonesia di dalam negeri, elemen dari pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan negara, serta elemen dari pihak swasta sebagai pelaksana kebijakan pembangunan 

negara. 

Dengan mewarisi spirit perjuangan dan pembangunan bangsa yang digelorakan oleh 

poros intelektual dan aktivis kemerdekaan di luar negeri, kini Persatuan Pelajar Indonesia yang 

tersebar di berbagai negara lintas benua, telah bermufakat untuk menyelenggarakan Simposium 

Internasional PPI se-Dunia 2010 di London pada tanggal 23 - 24 October 2010 dengan tema 

“Sinergisitas Pemuda Pelajar Indonesia sebagai Duta Bangsa di Dalam dan Luar Negeri: 

Percepatan Bidang Riset dan Pendidikan.” 

Saat ini Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang telah tergabung dalam OISAA tercatat 

sejumlah 45 PPI, yaitu PPI negara: Australia, Austria, Arab Saudi, Amerika, Afrika Selatan, 

Belanda, Belgia, China, Ceko, Denmark, Finlandia, India, Inggris, Iran, Italia, Jepang, Jerman, 

Jordan, Korea Selatan, Libanon, Libya, Malaysia, Maroko, Mesir, Kanada, New Zealand, 

Norwegia, Pakistan, Perancis, Philipina, Polandia, Portugal, Russia, Singapore, Spanyol, Sudan, 

Swedia, Switzerland, Syiria, Taiwan, Thailand, Turki, Tunisia, Yaman, Yunani. 

Simposium Internasional PPI Dunia 2010 bertujuan untuk Memberikan rekomendasi 

untuk pemecahan permasalahan bangsa dalam bidang riset dan pendidikan di Indonesia; 

melakukan pembahasan mengenai landasan organisasi OISAA/PPI Dunia; meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas PPI Dunia dalam hal pengkajian ilmiah; dan membuka kerja sama PPI 

Dunia dengan institusi-institusi /organisasi-organisasi dalam bidang riset dan pendidikan. Hasil 

yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi untuk pemecahan 

permasalahan bangsa dalam bidang riset dan pendidikan di Indonesia; tersusunnya landasan 

organisasi OISAA/PPI Dunia & Pembentukan Badan Eksekutif Kepengurusan PPI se-Dunia 

selama satu periode; dan terbentuknya kerjasama PPI Dunia dengan institusi-institusi 

/organisasi-organisasi dalam bidang riset dan pendidikan. 


