
 

47 

 

Generasi Muda Indonesia yang Berkarakter sebagai Pilar 

Pembangunan Bangsa 
(Studi Empirik terhadap Komunitas Indonesian Youth Diplomacy) 

 

Wahju A. Rini 

 
Universitas Kristen Indonesia 

Email: wahyuarini10862@gmail.com 

 

 

Abstrak 

 
Penulisan makalah ini dilatarbelakangi tentang  kajian generasi muda yang berkarakter yang 

merupakan bagian penting dalam memperkokoh pilar pembangunan bangsa. Generasi muda 

memiliki peluang besar untuk menjadi sumber daya terdidik dan sangat diperlukan ditengah 

maraknya persaingan di era global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan 

kontribusi penting dari generasi muda Indonesia, seiring dengan  visi Indonesia 2025 

“Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 

2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan 

berkelanjutan.  Metode yang digunakan  adalah studi empirik dan kepustakaan, di mana penulis 

menggunakan data empirik dari kegiatan Indonesian Youth Diplomacy serta kajian sejumlah 

literatur berbahasa Indonesia dan Inggris.  Berdasarkan hasil kajian empirik, bahwa Indonesian 

Youth Diplomacy (IYD) yang berdiri sejak 2010 telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam 

Konferensi G20 untuk Youth, berturut-turut sejak tahun 2010 di Canada, tahun 2011 di Perancis, 

tahun 2012 di Amerika, tahun 2013 G8 di Inggris, tahun 2013 G20 di Rusia, tahun 2014 di 

Australia, tahun 2015 Turki, tahun 2016 di Cina, tahun 2017 di Jerman serta tahun 2018 di 

Argentina. Di setiap konferensi dihasilkan rumusan deklarasi yang bermanfaat dalam 

mengembangkan pilar pembangunan bagi negara anggota konferensi. Setiap tahun dibuka 

kesempatan bagi generasi muda dengan seleksi yang ketat untuk menjadi delegasi Indonesia 

dalam penyelenggaraan konferensi tersebut. Generasi muda dari alumni Indonesian Youth 

Diplomacy menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif. Selanjutnya, 

hasil kajian ini menganalisis peran Indonesian Youth Diplomacy memberikan kontribusi positif 

terhadap pembangunan bangsa, selain mengirimkan delegasi yang berkualitas, juga melalui 

program Thematic talks IYD seperti kesetaraan gender; kesadaran akan perubahan iklim dan 

gaya hidup ramah lingkungan; penghargaan terhadap perbedaan agama, ras, dan identitas; 

pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial; serta  kebebasan berpendapat.sehingga akan 

menularkan sifat optimisme dan partisipasi aktif dari generasi muda Indonesia untuk Indonesia 

menjadi negara maju.  
 
 

Kata kunci :  generasi muda;  karakter;  Indonesian Youth Diplomacy 

  

 

 

A. PENDAHULUAN  
 

Pemuda  sejatinya  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  strategis  dalam  proses 

kehidupan berbangsa dan  bernegara, karena  peranannya  sebagai  aktor 

pembangunan. Jumlah  pemuda di  Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 61,83 

juta  jiwa atau sekitar 24,53 persen  dari 252,04  juta  jiwa penduduk  Indonesia. 

Sebesar 43,78 persen  pemuda  di  Indonesia  berpendidikan  SM  ke  atas,  31,99 
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persen  tamat  SMP/sederajat, 18,51  persen  tamat  SD/sederajat  dan 4,67 persen 

tidak/belum tamat SD (Bappenas, 2014:7).
  Dalam Undang- Undang Nomor 40 

Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Kepemudaan, “ Pemuda  adalah  warga  negara  

Indonesia  yangmemasuki  periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 

berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.” Melalui paparan data 

tersebut, dapat dikatakan bahwa pemuda atau generasi muda merupakan kekuatan 

sebagai penentu dan sebagai aktor kunci juga motor di kancah pembangunan 

bangsa.  

Hasil penelitian dari Chichi Andriani (2015:1-7), menunjukkan bahwa saat ini 

masyarakat Indonesia berada pada lingkungan global yang sangat dinamis dan 

kompleks yang akan  menghadapi  faktor-faktor  yang  berpengaruh  langsung  

maupun  tidak  langsung  terhadapi  kehidupan masyarakat.  Salah  satu  aspek  

penting  yang  harus  dipersiapkan  dalam  menghadapi  lingkungan  global  Asean 

Economic Comunity (AEC) adalah  dengan  mempersiapkan  sumber  daya  

manusia  yang  kompeten.  Kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  faktor  

penentu  keberhasilan  pembangunan  dan  kemajuan  suatu  bangsa.  Persiapan  

sumber  daya manusia  yang  kompeten  tersebut  dapat  dimulai  dari  peran  dan  

kesiapan  mahasiswa  sebagai  kaum  intelektual muda bangsa. Mempersiapkan 

generasi muda yang bekualitas rmemiliki potensi untuk membangun sikap otimis 

dalam menghadapi tantangan dan hambatan di era global. 

Saat ini, Pemerintah melalui Kemendikbud (2017) sedang mempersiapkan 

Generasi Emas 2045 dengan menguatkan karakter generasi muda agar memiliki 

keunggulan dalam persaingan global abad 21, melalui Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK), lima nilai utama karakter dengan mendorong peningkatan literasi 

dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi 

muda. Karakter merupakan kunci bagi generasi muda untuk menghadapi era 

globalisasi, agar menjadi generasi muda yang  unggul dan cerdas sehingga siap 

menjadi pilar yang kokoh dalam menghadapi tantangan jaman.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tertuang 

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(UU17/2007), menetapkan visi Indonesia tahun 2025 adalah: “Indonesia yang 
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mandiri, maju, adil dan makmur.” UU 17/2007 juga mencanangkan cita-cita 

Indonesia yang ingin dicapai  pada tahun 2015, yaitu: “Mengangkat Indonesia 

menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia pada tahun 2025 

dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang 

inklusif dan berkelanjutan. “Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 

misi pembangunan nasional yaitu: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya dan beradap berdasarkan falsafah Pancasila, (2) 

mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, (3) mewujudkan masyarakat demokratis 

berlandaskan hukum, (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu, (5) 

mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, (6) mewujudkan 

Indonesia asri dan lestari, (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan 

yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) 

mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional. 

Penulisan makalah  ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran dan 

kontribusi generasi muda Indonesia yang berkarakter dalam memperkokoh pilar 

pembangunan bangsa untuk  mewujudkan visi-misi Indonesia tahun 2025, melalui 

studi empirik terhadap komunitas Indonesian Youth Diplomacy.  

Indonesian Youth Diplomacy (IYD) adalah organisasi pemuda nirlaba yang 

bertujuan untuk mempromosikan pemuda Indonesia di kancah internasional dan 

mengembangkan pemberdayaan pemuda untuk memajukan jiwa kepemimpinan 

pemuda Indonesia, baik lokal maupun global. IYD dibentuk  untuk G20 Youth 

Summit, dimana tugasnya adalah merekrut pemuda Indonesia berkarakter untuk 

menjadi delegasi Indonesia di KTT Youth 20 (Y20), salah satu kegiatan tahunan 

resmi dari KTT Goverment 20 (G20), melalui Deputi Bidang Koordinasi Kerja 

Sama Ekonomi Internasional/Sherpa G20 Indonesia. IYD memberi kesempatan 

bagi pemuda untuk mendalami isu-isu global dan mengaplikasikan pengetahuan 

dalam kegiatan strategis di mana pemuda dapat mengembangkan jaringan dan 

kerjasama sehingga nantinya generasi muda Indonesia dapat berkontribusi lebih 

besar dan secara berkesinambungan pada forum-forum internasional strategis 

(Indonesian Youth Diplomacy, 2013:1). 
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B. TINJAUAN TEORITIS 

 

Di era sekarang, generasi ini disebut Gen C (creative, connected, dan 

collaborative). Gen C hidup dengan dunia maya, seperti internet, cable vision, 

movie dan vidio game.  Alat komunikasi menjadi bagian penting dalam 

melakukan aktivitas, kreativitas dan berjejaring, mereka membentuk komunitas, 

komunitas yang bisa mengerti, menerima dan menghargai mereka (Kisworo, 

Marsudi W., 2016: 94-96). 

Menurut Akbari, Taufan (2013: 20-22), komunitas memiliki arti “kesamaan”. 

Punya ketertarikan dan habitat yang sama. “Kesamaan” dapat diartikan 

sekelompok individu yang memiliki persamaan pandangan, tujuan, nilai (values) 

tertentu yang disepakati bersama. Dari pendapat Crow dan Allan, memandang 

komunitas menjadi 3 komponen, yaitu berdasarkan lokasi (geografis), minat 

(interest) dan ide dasar (idea).  Salah satu karakter unik yang dimiliki komunitas 

adalah keanggotaannya yang bersifat sukarela, tanpa ada paksaan, dan intimidasi. 

Perkembangan teknologi informasi menciptakan dua golongan komunitas: 

komunitas Online dan Offline. Dunia Online menjadi “Second World” bagi para 

penggiat komunitas untuk saling berinteraksi dan menjalin relasi demi aksi dan 

prestasi. 

Konsep komunitas  terdapat empat hal yaitu (1). People (Source): individu 

adalah kunci utama dalam suatu komunitas. Individu secara naluriah akan 

berkumpul dengan individu lain yang memiliki kesamaan. (2). Place (Location): 

Komunitas juga dapat terbentuk dari kesamaan tempat/lokasi dimana individu 

tersebut berada. (3) Social Interaction: Salah satu sifat dasar individu adalah 

sebagai mahluk sosial. R.M. Maclver & Charles H, kelompok sosial adalah 

himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama disebabkan adanya 

hubungan antar mereka yang menyangkut hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling menolong. (4). Psichological 

Identification: Ikatan Psikologis yang dimaksudkan adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh komunitas tersebut untuk mencapai satu kesamaan tujuan (Akbari, 

Taufan, 2013: 23-25).  

Dwira Kharisma mengutip Kurniadi  (1991:103)  generasi  muda  secara  

umum  dapat  dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan 
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kepribadian manusia, sebagaimana juga dalam   fase-fase   lainnya,   maka   fase   

generasi   muda   ini   mempunyai   cirinya sendiri, yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ciri  yang  menonjol  dari  fase  generasi  

muda  ini  ialah  peranannya  dalam  masa peralihan   menuju   suatu   kedudukan   

yang   bertanggung   jawab   dalam   tatanan  masyarakat, antara lain (Dwira 

Kharisma, 2015:7-8): 

a. Kemurnian idealismenya. 

b. Keberanian   dan   keterbukaannya   dalam   menyerap   nilai-nilai   dan 

gagasan baru. 

c. Semangat dan pengabdiannya. 

d. Spontanitas dan dinamikanya. 

e. Inovasi dan kreatifitasnya. 

f. Keinginan-keinginannya  untuk  segera  mewujudkan  gagasan-gagasan 

baru. 

g. Keteguhan  janjinya  dan  keinginan  untuk  menampilkan  sikap  dan  

h. kepribadian yang mandiri. 

i. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan 

pendapat,  sikap  dan  tindakannya  dengan  kenyataan-kenyataan yang 

ada.  

Karakter merupakan kualitas pribadi, yang cenderung menentukan kualitas 

hubungan seseorang dengan orang lain dan hubungannya dengan lingkungan 

tempat ia berada. Seseorang yang berkarakter baik atau berkualitas baik adalah 

orang yang memiliki konsistensi dan integrasi atau keserasian antara gambar diri, 

tata nilai, kebutuhan dan peran-peran yang dimainkannya (Chandra, L. Robby, 

2000: 82-85). Teknologi memang semakin maju, kebudayaan memang beragam,  

waktu memang berubah, namun karakter memungkinkan terjadinya kepercayaan 

dan menumbuhkan integritas (Maxwell, John, 2002:27). 

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama Michael 

Novak, merupakan ”campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang 

diidentifikasi dari tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan 

orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.” Sebagaimana yang ditunjukkan 

Novak, tidak ada seorangpun yang memiliki semua kebaikan itu, dan setiap orang 
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memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang dengan karakter yang sering dipuji 

jadi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, karakter merupakan ciri khas 

dari seseorang, yang merupakan gambaran sesungguhnya (Lickona, Thomas, 

2015:81).
 
 

Karakter yang baik, memiliki tiga bagian atau komponen  yang saling 

berhubungan  yaitu: (A) pengetahuan moral, (B) perasaan moral dan (C) tindakan 

moral. A. Pengetahuan moral terdiri dari: (1) kesadaran moral, (2) pengetahuan 

nilai-nilai moral, (3) penentuan perspektif, (4) pemikiran moral, (5) pengambilan 

keputusan, dan (6) pengetahuan pribadi. B. Perasaan moral terdiri dari: (1) hati 

nurani, (2) harga diri, (3) empati, (4) mencintai hal yang baik, (5) kendali diri dan 

(6) kerendahan hari.  C. Tindakan moral terdiri dari: (1) kompetensi, (2) keinginan 

dan (3) kebiasaan (Lickona, Thomas, 2015:83-84). 

Karakter adalah sebagai dasar dari keberhasilan dalam menjalankan prinsip 

seperti kerendahan hati, kesetiaan, pengendalian diri,  dan usaha untuk 

menjalankan dalam kebiasaan-kebiasaan tertentu dan tertanam jauh di dalam diri. 

Karakter  mengajarkan bahwa bahwa seseorang hanya dapat mengalami 

keberhasilan yang sejati apabila mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar kehidupan 

tersebut secara efektif (Covey, Stephen R, 1997:6-7). 
 
 

Menurut Rajasa (2007) dalam Iwan Nugroho (2011:1), generasi muda 

mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses.  Pertama, pembangun 

karakter (character builder).  Generasi muda berperan membangun karakter 

positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta 

menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.  Kedua,  pemberdaya karakter 

(character enabler).  Generasi muda menjadi role model dari pengembangan 

karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif 

dengan kohesivitas tinggi, misalnya penyelesaian  konflik.  Ketiga, perekayasa 

karakter (character engineer).  Generasi muda berperan dan berprestasi dalam 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran 

dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai perkembangan jaman.  
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C. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Maleong, metode penelitian 

kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagi keutuhan, mengandalkan 

manusia sebagai alat penelitian, mengandalkan analisis secara induktif, 

mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar, 

bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, hasil penelitiannya 

disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subyek penelitian (Moleong, Lexy. 

J, 1989: 30). Telaah yang dikemukakan dalam studi pustaka dikonfirmasi dalam 

studi empirik melalui survei lapangan (Muhadjir, Noeng, 2000: 286).  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengirimkan survei pertanyaan kepada Co-chair Indonesian Youth Diplomacy 

(IYD) 2016 - sekarang, juga melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang dipakai 

untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan 

topik yang diangkat dalam suatu penelitian serta melalui studi pustaka ini dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: jurnal, buku, dokumentasi, dan internet.  

 

D. HASIL PENELITIAN 

 

Bagian ini akan mendeskripsikan hasil  penelitian, dimana yang menjadi 

informan adalah Co-chair Indonesian Youth Diplomacy  yaitu Biondi Sanda Sima 

(B) dan Zeva Aulia Sudana  (Z). 

 

D.1 Generasi Muda Indonesia yang Berkarakter 

Menurut informan B, bahwa melalui IYD dapat berkontribusi dalam  

membangun karakter generasi muda melalui kesadaran akan isu-isu global/ 

multilateral. Hal tersebut ditunjukkan melalui kemampuan generasi muda untuk  

menghargai perbedaan latar belakang budaya dan identitas, serta bekerja sama 

dalam masyarakat global, mengidentifikasi akar permasalahan, berpikir kritis 

untuk mencari solusi permasalahan global yang bersifat kompleks.   

Program IYD yang menunjukkan karakter generasi muda Indonesia,  melalui 

pemilihan delegasi Y20 summit, terdapat program yang ditujukan untuk 

merepresentasikan identitas pemuda Indonesia di kancah internasional, seperti 

thematic talks IYD untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai positif pengembangan 
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karakter. Thematic talks IYD diantaranya kesetaraan gender; kesadaran akan 

perubahan iklim dan gaya hidup ramah lingkungan; penghargaan terhadap 

perbedaan agama, ras, dan identitas; pengentasan kemiskinan dan kesenjangan 

sosial; kebebasan berpendapat; dan sebagainya, merupakan contoh nilai yang 

diadvokasikan untuk ditumbuhkan dalam membangun karakter pemuda Indonesia. 

IYD merupakan kumpulan pemuda/pemudi yang percaya dengan kekuatan 

demografi muda dalam membantu mempengaruhi kebijakan yang dapat 

merepresentasikan kepentingan pemuda, baik di tingkat nasional, maupun di 

antara anggota G20. Y20 Summit bukan hanya ajang training wheel ataupun 

simulasi, karena Summit ini memiliki akses langsung untuk meneruskan 

rekomendasi ke tingkat pemimpin negara-negara G20. Di era teknologi informasi 

dan digital, pemuda memiliki peran krusial dalam menemukan solusi inovatif 

untuk mengakselerasi pemecahan masalah global. Lebih dari itu, Y20 juga 

menjadi ajang jejaring pemuda/pemudi terbaik di tingkat G20.  

Menurut Z,  Generasi muda Indonesia sangat majemuk dan IYD ingin 

merangkul kemajemukan ini dengan cara-cara yang sehat dan positif. Sebelum 

IYD bisa menyalurkan ide-ide, wawasan-wawasan yang ingin di bagi, IYD 

berkeinginan agar komunitas IYD menghargai kemajemukan ini terlebih dahulu. 

Hal tersebut ditunjukkan melalui keberagaman komunitas IYD. Pembangunan 

karakter tidak lepas dari kemampuan  seseorang untuk menerima bahwa terdapat 

berbagai macam pemuda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bahwa, 

terdapat berbagai macam pemikiran di luar sana. Jika pemuda Indonesia memiliki 

kemauan untuk membuka zona nyaman mereka, maka kesempatan belajar akan 

menjadi lebih baik. 

Program IYD yang menunjukkan karakter generasi muda Indonesia,  IYD 

memiliki beberapa program, Y20 Summit yaitu ajang pemuda yang  menyuarakan 

pendapat pemuda Indonesia, tidak hanya pendapat pemerintah. Selanjutnya Youth 

Talk, yaitu ajang dimana IYD memberikan ruang yang nyaman untuk berdiskusi 

secara bebas mengenai berbagai topik. IYD juga mengedepankan  social media 

presence, mengingat  bagi generasi millenial dan Gen-Z, peran sosial media 

sangat tinggi.  
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D.2 Generasi Muda Indonesia sebagai Pilar Pembangunan Bangsa 

Menurut B, generasi muda Indonesia sebagai pilar pembangunan bangsa, 

ditunjukkan melalui kualitas  generasi pemuda tersebut. Salah satu wujudnya 

yaitu IYD membuat sistem seleksi delegasi Y20 Summit terdiri atas tiga tahap. 

Tahap pertama mewajibkan peserta yang tertarik untuk mengisi formulir biodata 

secara online. Sebagai contoh, untuk seleksi calon delegasi tahun 2017, terdapat 

lebih dari 1,200 peserta yang mengisi form aplikasi. Tahap kedua mewajibkan 

peserta mengumpulkan dua buah essay. Essay pertama mencakup motivation 

letter sedangkan essay kedua menjawab satu dari tiga topik teknis yang 

disediakan panitia, umumnya disesuaikan dengan topik yang diangkat oleh tuan 

rumah konferensi.  Untuk Y20 2017 Germany dengan Position Paper, yaitu 

Government information on terrorism, civic engagement (database, security 

measures, incentives, consistency) “close collaboration at the local, national, and 

global levels”. Rekor peserta di tahap ini umumnya 100-400 orang. Tahap 

selanjutnya (terakhir) adalah interview.  

Selanjutnya IYD selaku panitia seleksi akan memilih antara 15-20 essay dan 

Curriculum Vitae (CV)  terbaik untuk mengikuti interview (in-person jika peserta 

berdomisili di Jakarta, via skype jika di luar Jakarta). Pihak IYD akan memilih 

peserta terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dengan memperhatikan 

gender balance, dan kelengkapan skill delegasi sebagai satu tim. 

Dalam fungsinya membangun pilar bangsa, IYD  dipercaya pemerintah 

Indonesia untuk berangkat ke Y20 Summit. Pengiriman pemuda delegasi 

Indonesia diawali melalui proses mandiri dan informal di tahun 2010 pada G20 

Youth Summit di Vancouver, Kanada. Saat itu, youth belum dianggap sebagai 

engagement group resmi dari G20. IYD secara konsisten mengirimkan delegasi 

melalui sistem seleksi nasional yang diselenggarakan alumni. Sejak tahun 2013, 

youth dimasukkan sebagai engagement group resmi secara internasional, diawali 

dari Y20 Summit Rusia dan diperkuat saat Y20 Summit di Australia. G20 youth di 

Indonesia pun bertransformasi menjadi Indonesian Youth Diplomacy di tahun 

2013 dan mulai menjalin kerja sama yang lebih formal dengan Sherpa Indonesia 

(focal point untuk urusan G20). Sejak saat itu, IYD mendapatkan endorsement 

resmi dari Sherpa dan Kementerian Luar Negeri. IYD bermitra secara formal 
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dengan Sherpa (saat ini di bawah Deputi VII Kementerian Koordinasi Bidang 

Perekonomian), Kemenlu, dan Kemenpora. IYD juga terlibat dalam pertemuan 

nasional bersama Sherpa dan 6 engagament groups lainnya dan terlibat dalam 

upaya-upaya engagement di Universitas dan masyarakat umum. Hal ini bisa terus 

diakselerasi berkat konsistensi sebagian alumni KTT Y20 yang berkontribusi di 

bidang pekerjaannya masing-masing, baik itu bidang publik, swasta, non-

pemerintah, akademisi, dan sebagainya. Kualitas delegasi yang dipilih juga 

memiliki treshold yang terus meningkat dan dianggap inspiratif, sehingga 

menjaga integritas dan kredibilitas IYD di mata masyarakat dan mitra. 

Menurut informan Z, generasi Muda Indonesia sebagai pilar pembangunan 

bangsa, salah satu wujudnya adalah IYD dipercaya untuk menyelenggarakan 

seleksi delegasi Y20 Summit. Proses seleksi dilakukan secara secara online,  IYD 

mencari well-rounded people yang juga memiliki titik kekuatan masing-masing. 

dalam proses pre, during, dan post proses seleksi. Selama proses seleksi 

berlangsung, IYD menilai semua aplikan berdasarkan indikator-indikator yang 

sudah ditentukan. Setiap peserta tidak hanya dinilai oleh satu orang saja, namun 

oleh beberapa lapis alumni IYD. Grader juga dilarang untuk menilai peserta yang 

dikenal secara dekat. Wawancara dilakukan secara online melalui Skype, dan 

sejak 2018 juga melakukan live interview bagi kandidat yang berdomisili di 

JaBoDeTaBek. Pada babak ini, tiap kandidat akan di wawancara oleh satu atau 

dua orang dan di dengar oleh beberapa penyimak atau observer. Tiap kandidat 

akan di nilai oleh semua yang terlibat setelah sesi wawancara usai. 

Kontribusi sebagai pilar bangsa, IYD (sebelumnya Youth 20 masih di sebut 

G20 Youth Summits) mampu membuktikan kepada pemerintah bahwa dari tahun 

ke tahun serius dalam menangani proses seleksi calon delegasi. Para alumni  G20 

Youth Summit, Y20 Summit, Y8 Summit memiliki prestasi yang diatas rata-rata 

generasi muda Indonesia pada umumnya. IYD yang berdiri sejak 2010 telah 

secara kontinyu dipercaya Pemerintah untuk menyelekasi calon delegasi di 

Konferensi Youth20, berturut-turut sejak tahun 2010 di Canada, tahun 2011 di 

Perancis, tahun 2012 di Amerika, tahun 2013 G8 di Inggris, tahun 2013 G20 di 

Rusia, tahun 2014 di Australia, tahun 2015 Turki, tahun 2016 di Cina, tahun 2017 

di Jerman serta tahun 2018 di Argentina. 
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E. PEMBAHASAN 

 

Komunitas IYD dalam merepresentasikan generasi muda Indonesia yang 

berkarakter sebagai pilar pembangunan bangsa, sejalan dengan teori dari Lickona, 

Thomas, 2015:83-84, dimana karakter yang baik, memiliki tiga bagian atau 

komponen  yang saling berhubungan  yaitu: pengetahuan moral, perasaan moral 

dan tindakan moral. Dan sejalan dengan Covey Stephen R, 1997:7-8, dimana 

karakter adalah sebagai dasar dari keberhasilan dalam menjalankan dalam 

kebiasaan-kebiasaan tertentu dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar 

kehidupan tersebut secara efektif. Dari jawaban para informan,  nampak jelas 

dalam perwujudan karakter yang baik dengan mewujudkan nilai moral dan 

mengintegrasikan prinsip seperti toleransi, komunitas IYD yang majemuk 

menjadi wadah untuk membangun toleransi, melalui kesadaran akan isu-isu 

global/ multilateral. Dalam aspek  tindakan dapat ditunjukkan dimana IYD yang 

mendapatkan endorsement resmi dari Sherpa dan Kementerian Luar Negeri untuk 

mewakili pemuda Indonesia dalam konferensi Y20 Summit. 

Komunitas IYD, merupakan komunitas generasi  muda    mempunyai   cirinya 

sendiri. Secara teori sebagaimana yang dikutip Dwira Kharisma 2015:7-8, 

ciri/karakter  yang  menonjol  dari  fase  generasi  muda  ini  ialah  peranannya  

dalam  masa peralihan   menuju   suatu   kedudukan   yang   bertanggung   jawab   

dalam   tatanan  masyarakat yaitu:  

a. Kemurnian idealismenya tampak dari hasil analisis deskriptif, baik melalui 

informan B dan informan Z,  yaitu kemampuan menghargai perbedaan 

latar belakang budaya dan identitas, menghargai kemajemukan yang 

ditunjukkan melalui keberagaman komunitas IYD. Melalui  program yang 

ditujukan untuk merepresentasikan identitas pemuda Indonesia di kancah 

internasional. 

b. Keberanian   dan   keterbukaannya   dalam   menyerap   nilai-nilai   dan  

gagasan baru, dari hasil analisis deskriptif dapat ditunjukkan melalui 

kegiatan thematic talks yang dapat menumbuhkan nilai-nilai positif 

pengembangan karakter. 

c. Semangat dan  pengabdiannya,  nampak jelas bahwa komunitas IYD 

merupakan kumpulan pemuda/pemudi yang percaya dengan kekuatan 
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demografi muda dalam membantu mempengaruhi kebijakan yang dapat 

merepresentasikan kepentingan pemuda, baik di tingkat nasional, maupun 

di antara anggota G20.   

d. Spontanitas dan dinamikanya, dijelaskan bahwa komunitas  Y20 Summit 

bukan hanya ajang training wheel ataupun simulasi, karena Summit ini 

memiliki akses langsung untuk meneruskan rekomendasi ke tingkat 

pemimpin negara-negara G20. 

e. Inovasi dan kreatifitasnya, dibangun melalui tema-tema dari Thematic 

talks IYD seperti kesetaraan gender; kesadaran akan perubahan iklim dan 

gaya hidup ramah lingkungan; penghargaan terhadap perbedaan agama, 

ras, dan identitas; pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial; serta  

kebebasan berpendapat. 

f. Keinginan-keinginannya  untuk  segera  mewujudkan  gagasan-gagasan  

baru, ditunjukkan dalam komunitas IYD yang tengah memulai 

pembentukan komunitas yang lebih inklusif untuk memperlebar pengaruh 

dan nilai yang ingin dipromosikan IYD. 

g. Keteguhan  janjinya  dan  keinginan  untuk  menampilkan  sikap  dan  

kepribadian yang mandiri, dijelaskan melalui perannya sebagai pemuda 

yang menjadi bagian dari  masyarakat global, mampu  mengidentifikasi 

akar permasalahan, berpikir kritis untuk mencari solusi permasalahan 

global yang bersifat kompleks, sikap ini sedikit dari banyak hal yang 

diharapkan bisa tertanam pada pemuda Indonesia. 

h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan  

pendapat,  sikap  dan  tindakannya  dengan  kenyataan-kenyataan  yang  

ada, dijelaskan bahwa IYD merupakan komunitas muda Gen C yang 

memiliki ciri creative, connected, dan collaborative. Di era teknologi 

informasi dan digital, pemuda memiliki peran krusial dalam menemukan 

solusi inovatif untuk mengakselerasi pemecahan masalah global. Lebih 

dari itu, Y20 juga menjadi ajang jejaring pemuda/pemudi terbaik di tingkat  

G20. 
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Komunitas IYD, sejalan dengan Rajasa (2007)  , dalam Iwan Nugroho 2011:1, 

generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme, menjadi pilar 

pembangunan  bangsa melalui tiga proses yaitu: Pertama, pembangun karakter 

(character builder), dijelaskan bahwa  generasi muda Indonesia sebagai pilar 

pembangunan bangsa, bergantung pada karakter yang menunjukkan kualitas  

generasi pemuda tersebut. Kualitas dari delegasi yang diutus di kancah 

internasional summit dalam Youth 20 (Y20), terlihat dari ketatnya seleksi, dimana 

hanya terpilih antara 2-8 delegasi dari  ribuan peserta yang mengisi form aplikasi. 

  Kedua,  pemberdaya karakter (character enabler), hal ini ditunjukkan oleh  

Indonesian Youth Diplomacy yang berdiri sejak 2010 telah secara kontinyu 

dipercaya Pemerintah untuk menyelekasi calon delegasi di Konferensi Youth20, 

berturut-turut sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, dimana di setiap konferensi 

dihasilkan rumusan deklarasi yang bermanfaat dalam mengembangkan pilar 

pembangunan bagi negara anggota konferensi. Sebagai contoh, cuplikan rumusan 

pada tahun 2017  “Y20 youth, in particular, are facing common and deep-rooted 

challenges: lack of economic opportunities for youth, and lack of youth 

involvement in the global economy. In 2017, global youth unemployment rates is 

expected to reach 13.1 per cent" (ILO, 2017). What is even more alarming is the 

fact that 25 per cent of youth in middle-income nations and 15 per cent in high 

income nations are NEETs: not in education, employment or training (OECD, 

2017)”(Y20 Position Paper, 2017). Generasi muda dari alumni Indonesian Youth 

Diplomacy berperan menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang 

positif. Generasi muda yang terpilih menjadi delegasi Y20 & Y8 London tahun 

2013, diantaranya: Gracia Paramitha, Kania Kintani Muksin, mereka pernah 

menjadi Co-chair IYD tahun 2013-2016, bertanggungjawab dalam seleksi 

delegasi Tahun 20114 di Australia dan tahun 2015 di Turki, saat ini mereka 

berkiprah dalam dunia pendidikan dan industri, juga mendapat kesempatan studi 

lanjut sampai di tingkat doktoral dari Pemerintah melalui seleksi LPDP 

(Indonesian Delegation to the Y8 Summit 2013:1-2).  

Ketiga, perekayasa karakter (character engineer), dari penjelasan informan 

bahwa IYD bermitra secara formal dengan Sherpa (saat ini di bawah Deputi VII 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian), Kemenlu, dan Kemenpora. IYD 
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juga terlibat dalam pertemuan nasional bersama Sherpa dan 6 engagament groups 

lainnya dan terlibat dalam upaya-upaya engagement di Universitas dan 

masyarakat umum. Komunitas IYD turut berkontribusi dalam mewujudkan 

generasi muda Indonesia yang berkarakter sebagai pilar pembangunan bangsa 

dengan berperan penting dalam pergaulan dunia Internasional.  

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

F.1 KESIMPULAN 

1. Komunitas IYD telah berkontribusi dalam mewujudkan generasi muda 

Indonesia yang berkarakter, melalui program kesadaran akan isu-isu global/ 

multilateral dalam kiprahnya dalam konferensi internasional Y20. 

2. Komunitas IYD merupakan bagian dari generasi muda Indonesia berkontribusi 

sebagai pilar pembangunan bangsa, IYD mendapatkan endorsement resmi dari 

Sherpa dan Kementerian Luar Negeri. sejak tahun 2010 sampai 2018 secara 

berkesinambungan menjadi delegasi konferensi internasional Y20 sebagai wakil 

Indonesia, dimana di setiap konferensi dihasilkan rumusan deklarasi yang 

bermanfaat dalam mengembangkan pilar pembangunan bagi negara anggota 

konferensi. 

3. Komunitas IY), memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa, dengan 

kegiatan positif seperti thematic talks sesuai visi Indonesia 2025. 

 

F.2 SARAN 

Indonesia disamping sebagai anggota G20, juga menjadi bagian dari masyarakat 

ASEAN, kiprah komunitas IYD  sebaiknya tidak hanya di tingkat G20, namun  

juga perlu dipikirkan di tingkat ASEAN. 
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