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“FORUM INDONESIA MUDA” 

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja 
Berkualitas dan Kerja Ikhlas 

 
Doa Setulus Hati, Tawakkal dan Senantiasa Niatkan 

Segala Hal untuk Beribadah Pada-Nya  
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Pelangi di Bumi Pertiwi 
oleh: Richie Wiliyantie, Universitas Bengkulu 

 

  Semuanya berawal dari sini : http://portal.forumindonesiamuda.org/ yang merupakan 

portal resmi untuk mendaftar Forum Indonesia Muda 14. Kukuatkan niatku,kubulatkan 

tekadku,kutumpuk segala keberanian yang kumiliki untuk mencoba mendaftar kegiatan yang 

tinggal 4 hari lagi pendaftarannya ditutup. Malam itu,setelah bergelut dengan tumpukan tugas 

kuluangkan waktuku untuk mengisi dan menjawab dengan penuh antusias pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan di portal tersebut. Kuisi satu persatu pertanyaan yang diberikan, 

hingga larut malam belum juga usai, kutulis dengan baik setiap essai yang kuisi. Setelah 

melengkapi persyaratan dan mengisi essai,aku menunggu pengumuman siapa saja yang akan 

lolos dan bisa mengikuti pelatihan ini selama 10 hari lagi. Sering kubuka portal dan melihat 

betapa semakin banyaknya pendaftar yang masuk,800,1300,lalu 2000-an,terakhir kulihat 

adalah 4995 pendaftar. Melihat pendaftar yang semakin banyak membuat ku semakin merasa 

pesimis dan tidak yakin bisa lolos FIM 14. Harapan itu masih ada,hingga pada pagi itu saat 

kubuka portal FIM,terkejut sekali ketika mengetahui Aku berhasil lolos dari 4995 pendaftar 

pelatihan FIM. 

 

http://portal.forumindonesiamuda.org/


NOTES FROM FIM 14 C [#NOTES FROM FORUM INDONESIA MUDA 14 C] 

 

  4 SIAPA BILANG KAMI HANYA PEMUDA YANG BISA MENGKRITISI?  
KAMI BERDISKUSI, BERAKSI & BERKOLABORASI MENJADI GENERASI SOLUSI 

 

Menjadi 1 dari 4995 pendaftar yang lolos FIM, Aku sangat bersyukur. Berhasil lolos 

dari pendaftar yang luar biasa dari Kotaku,di kampusku misalnya ada banyak mahasiswa 

berprestasi dengan sejuta pengalaman organisasi yang ikut mendaftar,namun mereka belum 

lolos. Aku bukan yang terbaik tapi Karena Allah Maha Tahu, berhasil lolos benar2 

menunjukkan 1 hal ke saya : "Allah swt.Memberikan apa yg kamu butuhkan,bukan apa yang 

kamu minta" kalimat ini yang selalu terngiang saat pertanyaan "Kenapa Saya yang terpilih?" 

muncul.Tidak lebih baik dari teman2 yg blm lolos daftar tapii Allah tahu Aku lebih 

Membutuhkan. Aku yakin pertemuan dgn kalian adalah TAKDIR. bertemu dengan pemuda 

se-Indonesia di Forum Indonesia Muda yang berlangsung 2-5 Mei 2013 sungguh hal yang 

luar biasa. Bertemu dengan warna-warni indah almamater dari seluruh pelosok negeri,Sabang 

sampai Merauke. Ada merah,kuning,hijau,biru,orange dll. Aku seperti melihat Pelangi di 

Bumi Pertiwi. Orang-orang yang dengan kecerdasan dan kemampuan intelektual yanag tinggi 

tapi tetap rendah hati, keramahannya, kekeluargaannya,sungguh sangat terasa kental di sini. 

Pelangi yang akan terlihat semakin indah saat semua warna yang menunjukkan perbedaan-

perbedaan ini berkolaborasi dan berkarya untuk negeri. Bukan perbedaan yang kita cari,tapi 

persamaan yang membuat kita kuat.  

Jika saja Pelangi haya terdiri dari satu warna,maka akan terlihat biasa-biasa 

saja.Tapi pelangi terlihat Indah karena semua warna menyatu menjadi satu. Bersama 

kalian membangkitkan Harapan yang besar untuk menjadi PEMUDA dengan sejuta CITA 

dan Berani Bermimpi Besar...!! Mewujudkan Mimpi Menjadi penerang hingga ke pelosok 

negeri, Pemuda-pemuda ini akan menebarkan manfaat untuk sekitarnya. 

Ada keharuan dan kerinduan mendalam ketika FIM 14 Selesai. Ada PR yang besar juga yang 

harus di jalankan. Semangat untuk menjadi Pemuda yang memberi manfaat untuk negeri. 

PEMUDA INDONESIA “AKU UNTUK BANGSAKU"..!!! 

Terima Kasih untuk persahabatan penuh cinta FIM 14 C. 

"Jika Kita Tua Nanti dan Telah Hidup Masing-Masing,Jangan pernah Lupakan FIM 14" 

Selamat Menempuh Jalan Panjang Menuju perubahan Indonesia yang lebih Maju Teman2 

Sampai Jumpa di Puncak Kesuksesan.”Kolaborasi karya untuk Negeri”  
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SECERCAH HARAPAN BERSAMA KELUARGA BARUKU  

“FORUM INDONESIA MUDA 14” 

Oleh : Adi Fajar Nugraha (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten) 

 

Hari itu, tepatnya pada tanggal 15 April 2013 secara tak terduga saya terpilih di 

Forum Indonesia Muda angkatan 14 dari 4995 pendaftar dari Sabang – Merauke. Perasaan 

bahagia bercampur senang terjawab sudah ketika melihat pengumuman di portal Forum 

Indonesia Muda (FIM). Lolos di Forum Indonesia Muda adalah target saya di tahun ini. Saya 

sengaja menulis harapan dan keinginan di tahun 2013 yang salah satunya adalah senantiasa 

mengikuti Forum Indonesia Muda. Ini adalah salah satu langkah awal untuk bisa terus 

berkarya dan mengukir prestasi di setiap kegiatan. Hal ini bukan untuk menambah 

Curriculum Vitae di dalam biodata diri semata, namun ini menjadi keinginan untuk 

membawa nama almamater ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu setiap mahasiswa akan 

merasa bangga jika nama almamater yang tersemat di dalam dadanya bisa terbang jauh di 

udara untuk membawa sebuah prestasi.   

Perjuangan menuju Forum Indonesia Muda tidaklah mudah. Butuh waktu dan 

perjuangan yang mengiringi di setiap perjalanan. Ketika menginjak kaki di tanggal 1 Mei 

2013, saya merasa ada energi luar biasa dari tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Saya 

menemukan sahabat yang luar biasa. Baik dari panitia maupun dari peserta. Tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwasannya rata – rata yang telah mengikuti FIM adalah orang – orang yang 

mampu mengukir prestasi dan menjadi perubah di daerahnya. Selama 4 hari mengikuti 

kegiatan itu, saya merasa berada dalam kereta yang melaju cepat yang tak bisa berhenti. 

Mengapa? Karena disinilah orang – orang hebat dari seluruh penjuru negeri ini berkumpul. 

Begitu pula dengan para pemateri yang bisa dibilang adalah “Tokoh Nasional”. Memberikan 

suntikan motivasi kepada peserta sehingga membuat kita memiliki secercah harapan untuk 

memecahkan segala kebuntuan demi menuju prestasi gemilang.  

Tak ada sebuah kata selain “POWER WUSSH” kepada keluarga baruku. 

Keluarga “Kunang – Kunang” yang mampu membawa perubahan bagi bangsa 

Indonesia. Karena kita akan selalu memberikan yang terbaik UNTUK BANGSAKU. 

Terima kasih yang amat luar biasa kepada seluruh perjuang perubahan. Dan terimalah 

SALAM BANJUR dariku untukmu wahai para pejuang tangguh.  
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MOLEKUL ENERGI TUK PERTIWI* 

Oleh : Ummul Hasanah  

FISIP, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 

 

  

Energi cahaya yang berasal dari kekuatan jiwa akan bervibrasi. Kecepatannya akan 

tertangkap oleh signal-signal kekuatan mimpi. Salah satu kekuatan itu terkumpul di dalam 

gumpalan cahaya yang takkan mati sampai napas tak tertata lagi. Dunia kunang-kunang.  

Sebagian melihat kunang-kunang bertebaran di malam hari sebagai hewan tak ternilai. 

Bahkan, konon anak kecil takut untuk menjamah dan menyentuhnya “ihh tu kunang-kunang 

makhluk halus, asal muasal hidupnya terbuat dari kuku orang yang meninggal dunia, dan 

.....”, ujar salah satu plot cerita semasa kecilku. Kepekaan orang yang mau berfikir logis dan 

tepat terkadang tidak selamnya memuaskan. Pengertian yang dijamah tanpa didasari filosofi 

yang kuat akan hanya merusak ciptaan-Nya.  

 

Ya, FIM 14 C (Forum Indonesia Muda) yang lahir dari percikan daya dan usaha 

melalui kolaborasi karya dan ide-ide cemerlang anak bangsa yang telah mampu 

mempersatukan kita dari Sabang sampai merauke. Amboi... Fabiayyi ala iroddikuma tu 

kaddiban....  
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Ukiran Kata untuk Bangsa:  

Mereka fikir kami hanya berbekal idealisme 

Yang terjerembak arus tak bertepi tanpa maknawi 

Sebagian Mereka tak percaya 

Bahwa kunang-kunang  memiliki arti filsafat diri 

Menjadi serbuk keindahan di kala malam menepi 

Ketika tak ada lagi yang peduli 

Semua orang hilang arah untuk meniti 

Kunang-kunanglah yang membawa lampion sejati 

Diantara sepi dan sunyi 

Jangan biarkan hatimu kosong tak berinti.. 

Dengan kekusutan wajah Indonesia 

Tanah pertiwi masih punya mimpi 

Kunang-kunang bangsa yang siap mengabdikan diri 

Bagi keabuan janji tanpa realitas yang hakiki 

Kami ada  

atas nama Bangsa 

berbekal pilinan cinta kasih untuk tanah Pertiwi! 
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FIM ITU?? 

Oleh Ika Rakhma 

Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya  

 

 

“Ika, inget ga salah satu mimpi yang kamu tulis di buku mimpi kamu nomor 52? Inget ga? 

Kamu nulis Ikut FIM.” 

Hampir 1 tahun yang lalu saya menuliskan ini, tidak hanya di buku mimpi, tetapi juga di 

mading kamar yang membawa kesan ‘greget’ karena setiap hari saya baca. 1 tahun waktu 

yang cukup lama dan cukup berat untuk saya memantaskan diri bergabung dengan keluarga 

kunang – kunang. Alhamdulillah FIM 13 ditolak dan Alhamdulillah akhirnya mimpi nomor 

52 dapat dicapai yaitu bergabung dengan FIM 14C . 

Forum Indonesia Muda begitulah kami menyebutnya. 4 hari pelatihan berlangsung dan 4 

pulalah kita menerima begitu banyak ilmu yang tak terbatas. Ya tidak hanya ilmu dari 

pembicara tetapi dari Pak Elmir dan Bunda Tatty selaku Founder FIM, kakak panitia yang 

luar biasa, dan juga teman – teman FIM 14 yang sangat menginspirasi. FIM akan 

mempertemukan kita dengan teman – teman dari Aceh hingga Papua dengan segala 

perbedaan seperti suku, ras, agama dan saya meyakini FIM merupakan miniatur Indonesia 

yang diwakili oleh 124 pemuda.  

Dan FIM itu bukan hanya sekedar forum, tetapi …… 

FIM itu tempat belajar 

FIM itu tempat pembentukan karakter 

FIM itu tempat penuh cinta kasih  

FIM itu tempat refleksi diri 

FIM itu tempat menempa diri 

FIM itu tempat kita berdiskusi 

FIM itu tempat kita beraksi 

FIM itu tempat kita berkolaborasi 

FIM itu dedikasi untuk negeri 

 

 
Tema FIM 14. Kolaborasi Karya Untuk Negeri 
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Pemuda Indonesia, Aku Untuk Bangsaku! 

Oleh:  

Nofalia Nurfitriani 

Ilmu Peternakan, Universitas Padjajaran 

 

 
 

Tak ada yang dapat saya katakan selain Alhamdulillah. Bersyukur, sangat bersyukur 

diberi kesempatan oleh Allah menjadi bagian dari keluarga besar Forum Indonesia Muda. 

Awalnya, saat sampai di tempat pelatihan saya belum merasakan apapun, tetapi keesokan 

harinya, saat pembukaan acara, euforia membuncah, selalu mendapat energi disetiap detik 

acara ini. 

Ketika didengungkan tagline : Pemuda Indonesia, Aku Untuk Bangsaku! 

Rasanya semangat ke-bangsa-an ini tetiba bergejolak, meluas laksana samudera, meninggi 

bagai langit. Suasana yang tak mudah saya dapatkan di lingkungan lain. 

FIM 14 memiliki tema “Kolaborasi Karya Untuk Negeri”, saat kami menyusun 

sebuah project, sungguh luar biasa, mungkin karena bertemu dengan keluarga FIM, seperti 

tak pernah habis ide ini mengalir, seluruh project sungguh hebat, project ini kami 

persembahkan untuk kemajuan negeri. 

Disini, tempat berkumpulnya pemuda dari sabang sampai merauke, saya banyak 

mendapat sahabat yang memiliki visi yang sama; memajukan Indonesia, mendampingi 

Indonesia menjadi bangsa yang besar. Yang lagi-lagi visi ini kadang sulit kita temukan di 

lingkungan lain, tetapi disini, di Forum Indonesia Muda, pemuda-pemuda bersemangat untuk 

mengkolaborasikan karya, berbuat terbaik untuk kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. 
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Disini, suasana belajar amat terasa, belajar untuk saling menghargai perbedaan juga 

budaya, belajar untuk saling memahami, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

Disini, tempat berkumpulnya pemuda Indonesia yang sangat antusias, bayangkan saja, 

setiap materi banyak sekali yang bertanya, semua pemikirannya kritis, semua pemuda dengan 

menjunjung tinggi idealisme positif. 

Disini, saya mendapatkan banyak sekali kenangan, sahabat-sahabat dari seluruh 

Indonesia yang memiliki kisah masing-masing, kisah inspiratif, kisah haru dan bangga karena 

mereka masih memiliki mimpi akan bangsanya. 

Disini, tempat saya, kamu dan kita semua kembali, ketika motivasi dalam diri 

menurun, ketika semangat kebangsaan meredup, ketika hati dan pikiran membutuhkan tenaga 

dan energi positif, disini lah tempatnya, keluarga kunang-kunang, Forum Indonesia Muda. 

Allah SWT telah menakdirkan kita disini, berarti kita harus memanfaatkan 

kesempatan ini dengan baik, karena Allah pasti memiliki alasan yang tepat mengapa saya, 

kamu, kita semua berada disini, di Forum Indonesia Muda 14. 

Jangan pernah menyerah, bangsa ini masih membutuhkan sentuhan solutif tangan-

tangan kita, pemuda Indonesia… 

Jangan pernah menyerah, setidaknya jangan pernah berhenti untuk terus menjadikan 

diri jauh lebih baik… 

Pemuda Indonesia, Aku Untuk Bangsaku! 
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My Power Wuuzz, Aku Untuk Bangsaku 
Oleh:  

Winda Iriani,  

Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung  

 
 

 Ya itulah jawaban ketika diteriakkan “Pemuda Indonesia!!” saat pelatihan FIM 14 di 

Cibubur 2-5 Mei 2013. Sungguh bergetar hati ini rasanya mengucap kalimat itu. Seakan ada 

tanggung jawab besar yang akan kupikul ketika keluar dari pelatihan ini. 

 Banyak hal yang di luar nalar awalnya. Ketika aku memutuskan untuk tidak lagi 

mendaftar FIM karena hal sepele yang kuanggap serius: pentas seni. Ya, dari dulu aku selalu 

“keder” duluan jika ada suatu acara yang mengharuskan pentas seni. Ragu hingga akhirnya 

memutuskan untuk tidak mengirim surat rekomendasi untuk FIM 10 tahun 2011 silam. Dan 

di tahun ini, ketika aku (lagi-lagi) juga enggan untuk ikut serta berpartisipasi, ada seorang 

teman yang mengajakku untuk ikut FIM. Akhirnya kuurus juga pendaftarannya. Tak berharap 

banyak lolos karena aku berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir dan keesokan dari 

pelatihan FIM itu ada UAS. Jadi makin komplitlah “excuse” untuk tak ikut FIM. Eh, tau-

taunya aku lolos FIM. Hoho.. Berhubung itu adalah amanah dari langit, jadi kujalani saja 

takdir hidupku ini. sudah tertulis di Lauh Mahfudz toh aku masuk FIM 14. 

 Singkat cerita, aku menginjakkan kaki di Taman Wiladatika, tempat pelatihan FIM 14 

ini. Tentunya aku ke sana tak sendirian. Aku bersama 16 peserta lainnya dari Bandung seperti 

Penampakan 1. FIM Kece setelah berolahraga pagi di bawah ini. 

 

Penampakan 1. FIM Kece setelah berolahraga pagi 
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 Aku adalah orang yang introvert, susah sekali memulai kenalan dengan 121 peserta 

FIM lainnya. Tapi untuk maju ke depan cukup pede sih. Jadilah karena ulah panitia, aku maju 

ke depan untuk mengenalkan diri. “Perkenalkan nama saya Winda Iriani tapi bukan dari Irian 

Jaya. Asal Bondowoso, kota paling timur nomer dua di Pulau Jawa. Kuliah di Bandung 

jurusan Teknik Lingkungan 2009.” Hehe.. Itu yang biasanya kuucapkan di setiap perkenalan. 

 Singkat ceritanya lagi, hari kedua aku sakit. Diare karena makan nasi padang terus 

dan masuk angin karena AC di ruangan kenceng banget. Haha.. Tapi meskipun begitu aku tak 

pernah bolos agenda FIM 14. Meski kepala puyeng-puyeng nyut-nyutan, aku tetap duduk di 

depan. Tak lagi lompat-lompat disko seperti hari pertama. Drop. 

 Hingga pada akhirnya, hari ketiga aku on fire lagi mengikuti acara ini. Bisa tersenyum 

melihat tawa FIMers yang lain . 

 Bagiku, semua materi di FIM itu keren. Ada “Character Building”-nya Pak Erie 

Sudewo, “Be A Driver”-nya Pak Rhenald Khasali, “Parenting”-nya Nenek Elly, maupun 

motivasi dari Pak Jamil Azzaini. Semuanya benar-benar membuka mataku. Sungguh semakin 

bodoh diri ini ketika menghadapi ilmu baru yang kece-kece itu. 

 Ah iya, kedatanganku ke FIM 14 tak hanya sebagai peserta. Tapi aku membawa misi 

kolaborasi di bidang kepenulisan. Sebagai konsekuensinya, aku membawa 21 eksemplar 

buku “Anak Kuli Jadi Insinyur”. Buku-buku itu ada yang kuserahkan pada Pak Jami dan 

Bunda Tatty untuk dimintai saran dan kritik mereka, ada yang dijadikan kado, dan sisanya 

dijual tentunya. Hehe.. Di sanapun aku juga jualan pulsa. Yalah, passion entrepreneur-ku 

harus ON di manapun aku berada. Meskipun seminimal-minimalnya jualan pulsa dan buku. 

Hehee.. 

 Ahiya, ingat ke-keder-anku akan pentas seni, rupanya ga serumit yang kubayangkan 

deh. Pas api ekspresi, kami dikelompokkan. Jadi akan banyak teman untuk nampil deh. 

Lantas, meskipun latihannya satu jam sebelum nampil, kami dapat Juara II. Hee.. Ntahlah apa 

yang sebenarnya terjadi. Di api ekspresi kami menampilkan Tari Saman, Tari Kecak, Cublek-

cublek Sueng, dan lagu-lagu daerah lainnya. 

 Mau tau seperti apa keluarga baruku ini? Bisa dilihat di Penampakan 2. Foto 

Bersama selepas Outbond di bawah ini. 

 

Power Wuuuuzzzz… Prok. Prok. Prok. Wuuuuuzzzzz….. Itulah penyemangat kami  
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Kolaborasikan Perbedaan untuk Membuat Kebermanfaatan 

Oleh Saptiana Mardhiyah,  

Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada 

 

 
 

Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya memaksakan tapal kecil untuk 

telapak besar besar akan menyakiti, memaksakan kasut besar untuk tapak mungil akan 

merepotkan. Kaki-kai yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi-rapi. 

(Salim A Fillah,Dalam Dekapan Ukhuwah) 

 Awalnya kita bahas dahulu tentang hati. Sudah sangat disadari bahwa yang 

menentukan kesehatan jiwa sesorang adalah hatinya. Tak bisa dipungkiri bahwa kebaikkan 

hati akan berdampak pada kebaikkan dalam dirinya. Semua tentang hati, jika hati ini bersih 

maka baik pula tubuh ini. Semua tentang hati, pemimpin yang baik pasti urusan hatinya juga 

baik. Keadaan hati sesorang bisa kita lihat dari akhlak mereka. Mengapa mesti tentang hati, 

ya karena hati adalah pusat dari diri seseorang.  Sebelum menjadi pemimpin selesaikan dulu 

masalah hati, karena jika masih bermasalah dengan hati, mau jadi apa yang kita pimpin. 

Sebelum melangkah dalam titian ini, lihatlah ke dalam ke hati nurani kita apakah sudah 

baikkah hati kita, sebelum akhirnya kita mempengaruhi orang untuk baik. 

 Kita sadari bahwa kita masing-masing berbeda, kita punya ukuran kita masing-

masing, ukuran yang bahkan tak sama. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, 

passion yang berbeda pula. Kita tidak bisa memasangkan sepatu kita kepada orang lain begitu 

pula memasangkan sepatu orang lain pada kaki kita, namun, sepatu kita kitalah yang 

memakai dan sepatu orang lain biarlah dia yang memakai tapi kita berjalan bersama 

bergandengan bersama menuju kebermanfaatan. Itulah perumpaan dengan keahlian yang kita 

miliki, kita bisa berkolaborasi membuat karya, tak hanya sekedar karya tapi karya yang 

mampu membangun negeri ini, karya yang minimal harus bermanfaat untuk orang sekitar 

kita. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa butuh orang 

lain? Kenapa kita tidak mengasilkan karya kita sendiri? 

Lilin tak bisa menerangi jika dia tidak diisi oleh sumbu, lilin tidak bisa menyala jika tidak 

ada korek api yang menyulutkan api, lilin pun tidak akan terlihat terang jika tidak ada 

kegelapan. 

 Hal-hal yang kecil pun memerlukan kerjasama dengan fungsinya masing-masing. 

Karena dengan kolaborasi kita bisa memberikan karya yang besar, bahkan memberikan 

manfaat yang besar daripada kita melaksanakannya sendiri. Dengan menggabungkan 
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kekuatan kita bahkan bisa melawan begitu besar badai yang melanda perjalanan menuju 

kebermanfaatan. 

 Kolaborasikan karya untuk negri, sebuah tema yang diangkat pada Forum Indonesia 

Muda 14. Dan memang itu benar utuk membangun sebuah negri yang besar ini tidak cukup 

hanya sepasang sepatu berjalan namun, harus dengan ribuan sepatu yang berbeda. Butuh 

kolaborasi kemampuan untuk membuat sebuah gebrakan agar bisa membangun negri ini. 

Sudah cukuplah kita memasang ego di tameng diri masing-masing karena itu tak akan 

menyelesaikan masalah, sudah cukuplah menonjolkan diri masing-masing karena itu perlu 

dipertanyakan kesehatan hati kita. Marilah sekarang kita sadari bahwa kita harus 

berkolaborasi, harus bekerjasama membangun negeri ini dengan kemampuan yang kita 

punya, bukan sibuk untuk memikirkan kemampuan orang lain. Marilah kita perbaiki hati dan 

niat  kita. FIM 14 : kolaborasi karya untuk negri. 

Karena beda antara kau dan aku sering terjadi sengketa 

Karena kehormatan diri sering kita tinggikan di atas kebenaran 

Karena satu kesalahanmu padaku seolah menghapus sejuta kebaikan yang lalu 

Wasiat Sang Nabi itu rasanya berat sekali “jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara” 

(Salim A Fillah, Dalam Dekapan Ukhuwah) 

 

   Saptiana Mardhiyah 

Teknik Geodesi UGM 2010 

FIM 14 
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Generasi Solusi, Generasi Aksi dan Generasi Kolaborasi 

oleh 
Firmansyah Shidiq Wardhana  

Manajemen Bisnis Strategis, Ilmu Administrasi Bisnis, University of Malaya 

 

 
Kami bukan generasi repetisi 

Yang hanya mampu untuk mengutuk dan mengkritisi sebuah kondisi 

Pun tidak hanya menggaungkan retorika-retorika basi 

 

Tetapi, 

Kami salurkan ide kami melalui sebuah diskusi 

Diskusi yang diharapkan mampu membentuk sebuah konstruksi 

 

Terkadang tak bisa dipungkiri, 

Bahwa diskusi hanya dijadikan sebuah jalan untuk bereskpresi 

Namun apalah arti jika ekspresi tidak dibarengi dengan realisasi 

 

Tetapi, 

Kami yakin bahwa perubahan positif memerlukan formulasi 

Formulasi kebaikan yang akan menciptakan sebuah manifestasi 

Manifestasi kesuksesan dunia akhirat yang kami sebut sebagai visi 

 

Ternyata, 

Visi kami yang besar haruslah dibagi menjadi beberapa partisi 

Partisi komitmen,berkarya nyata dan kebermanfaatan yang tiada henti adalah 

sebuah rangkaian nyata dari apa yang kami artikan sebagai sebuah misi 

Dan kami yakin bahwa, 

 

Kami dicipta sebagai generasi yang senantiasa bergerak dan beraksi 

Bukan generasi yang berkoar-koar untuk eksis dan populis di era globalisasi 

 

Kami percaya bahwa 

Kami adalah insan yang disatukan dalam suatu keluarga yang hidup untuk berkontribusi 

Keluarga kunang-kunang yang berkontribusi melalui kolaborasi 

Untuk menjadi bagian nyata dari generasi solusi yang terintegrasi. 

 

Bismillahirahmanirrahim, 

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi jalan kami 

untuk menjadi generasi solusi 

Niatan kami tulus yakni mengerjakan perintah-Nya sebagai khalifah yang berdedikasi 

untuk membangun Tanah Air Indonesia yang selalu tersenyum dan tidak berpucat pasi. 
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Dipersembahkan untuk: 

Allah SWT, Rasulullah SAW, Keluarga Forum Indonesia Muda, Keluarga Kunang-Kunng 

Forum Indonesia Muda Angkatan 14 dan Pemuda-Pemudi Indonesia di seluruh dunia 

Sumber: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 

mengubah apa apa yang pada diri mereka ” QS 13:11" 

 "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Ahmad, Thabrani, 

Daruqutni. Dishahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah) 
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KAMI GENERASI KONKRIT 

oleh 

Yudhi Aulia 

Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia 

 

  
 

Kami pemuda yang cinta akan bangsanya, katanya sih begitu. 

Dan kami juga pemuda yang selama ini dibodohkan oleh dunia, kenyataannya sih begitu.  

Lima hari empat malam kami dalam satu payung tekad bulat yang melengkung indah. 

Bukan hanya untuk menambah pajangan kokarde di kamar atau membuat tumpukan sertifikat 

menggunung. 

Melainkan ditampar agar segera sadar bahwa kami hanya menambah daftar sampah di negeri 

ini. 

Tidak ada kata terlambat bagi sampah untuk dapat merecyle dirinya kembali. 

Harusnya kami tau, lautan alamamater ini akan menjadi susunan pelangi yang indah bagi 

Indonesia. 

Siapa bilang segala sesuatu gerakan perubahan itu harus memliki dampak yang besar? 

Bukankah hal-hal kecil yang membuat sesuatu itu menjadi besar? 

Setiap insan dikaruniai akal dan pikiran untuk menciptakan ide-ide luar biasa. Tapi tunggu, 

jangan bangga dulu!, keluarbiasaanmu menjadi memudar ketika itu hanya tersimpan dalam 

memori dengan kemasan yang tak tersentuh.  

Apakah kamu mau menjadi NOL untuk bangsa ini? 

KAMI, bermimpi. Tapi kami pemimpi yang sudah bangun dari tidur panjang kami. Saatnya 

kami unjuk gigi pada dunia. 

Karena kami adalah generasi konkrit, yang tengah bergandengan membentuk suatu 

pertahanan yang kuat demi Indonesia yang diimpi-impikan para pejuang terdahulu dan 

banyak orang di tahan air beta ini. 
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CATATAN FORUM INDONESIA MUDA 

Oleh 

Fatchul Rachman, Universitas Brawijaya 

 

 

Bismillah 

“Jangan Menyerah Sampai ditolak 21 kali” (Om Elmir) 

“Oke… sekarang tiba saatnya sesi diskusi, untuk termin pertama hanya untuk 3 penanya, 

silahkan bagi yang ingin bertanya angkat tangan” 

Wush…. Hampir semua tangan terangkat… tak hanya itu, ada yang berdiri dan disusul 

tingkah unik lainnya untuk mencuri perhatian moderator untuk menunjuknya. 

Itu sebagian kecil dari ke-luar biasa-an Forum Indonesia Muda, Ketika potensi dan jiwa muda 

dari berbagai penjuru Negri ini berkumpul. Aura positifnya bisa kau rasakan tak peduli 

disudut manapun kau berada. Depan, belakang, tengah, sama saja. Semua antusias ini bukan 

sekedar tentang pemateri yang notabenenya memang hebat. Tapi lebih dari itu, ini tentang 

penyebaran virus positif yang menular begitu cepat. antar peserta. 

Pernahkah kau temu forum dengan peserta seantusias ini? 

Pernahkah kau berjumpa pada suatu acara dengan Warna Almamater seberagam ini? 

Adakah kau masih pesimis dengan masa depan Bangsa ini setelah Kita bertemu? 

“Masa depan Negeri Kita Belum Habis” (Fatchul Rahman) 

Ya.. memang belum habis selagi Saya, Kamu, Dia, Mereka, KITA semua mau 

mengKOLABORASIkan apapun KARYA yang kita miliki UNTUK NEGRI. Biarlah media 

diluarsana mencekoki kita tentang bobroknya Negri ini. yang kini kutau setelah bertemu 
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dengan Pemuda Indonesia yang tak serba bisa, tapi punya ketertarikan dibidangnya masing-

masing  

Kita memang penuh keterbatasan tapi tiap elemen yang sempat aku temui tempo hari punya 

spesialisasi dibidang yang memang jadi passionnya. tugas kita kemudian tinggal 

menumbuhkan rasa keCINTAan pada Negri yang indah ini, agar Kita semua mau untuk 

beKERJA untuk Indonesia dibidang apapun itu agar nantinya bisa dipadukan menjadi 

suatu HARMONI yang indah dan berdampak positif bagi Negri ini. 

Kita masih muda kawan, kau tau jika saja tak pernah aku diberi kesempatan berkenalan 

denganmu melalui FIM14 entah, harus dengan cara apalagi aku bisa memanen inspirasi dari 

dirimu Salam perdamaian, Selamat Berkarya untuk Indonesia 

Syukurku mendalam setelah menunggu cukup lama, akhirnya diperkenankan bertemu dan 

menggali inspirasi dari kalian kunang-kunang 

Pemuda Indonesia Aku Untuk Bangsaku! 

Malang, 7 Mei 2013 

Ttd 

(Fatchul rahman)* 

*Panggil Achul aja :D 
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Creative, Passion n Anti-Mainstream 

Oleh  

Atika Dewi Kharisma 

Ilmu Keperawatan, Universitas Sriwijaya 

 

 

Forum Indonesia Muda sekitar beberapa waktu lalu masih asing bagi ku. Sebelum mengejar 

untuk menjadi bagian itu, saya pelari dulu itu dan saya menazamkan diri untuk ikut menjadi 

bagian keluarga kunang-kunang. Hal ini ku coba hingga 3 angkatan, tapi ini belum ada apa-

apanya dibanding pesan Ayah Elmir “Jangan berhenti sebelum ditolak 21 kali”. Hal ini yang 

saya tanamkan dalam kepribadian saya, salah satu contohnya BAB 1 skripsi saya direvisi 8 

kali dan itu belum juga di acc (curcol  ) .  

Banyak pesan-pesan kehidupan yang mengena dihati hingga menjadi bekal menjadi pribadi 

lebih baik dari sebelumnya. Kenal dengan orang-orang hebat dan itu sudah saya rasakan 

ketika PraFIM yang mana ketika itu hanya sekedar sapa-sapa di Facebook, Whatsapp, dll. 

Atmosfernya sudah berasa saat itu.  

Pada saat acara, tebakan saya tidak meleset. Bisa bertemu orang-orang menginspirasi. Belajar 

menghargai orang dari segala umur. Belajar menjadi listener yang baik. Belajar artinya 

kolaborasi dalam berkarya. Belajar susahnya hidup, mulai dari ngantri mandi, makan 

seadanya, tidur ditempat yang kadang kepanasan kadang kedinginan. Sebenarnya ini biasa 

saya dapati di pelatihan, training atau dauroh yang telah saya lewati. Tetapi ada sesuatu yang 

berbeda disini, dan saya secara pribadi tidak bisa menjelaskan secara kata-kata mengapa hal 

ini terjadi. Mungkin karena mereka (panitia dkk) berbakti dengan hati dalam mengurus dan 

menolong kami selama acara itu berlangsung. Keakraban berlangsung tidak lama di pagi kita 

bertemu dan itu serasa udah kenal lama. Padahal itu adalah hari pertama kita semua bertemu. 

Kenal dari berbagai latar belakang dan umur yang berbeda-beda membuat saya merasa tidak 

ada apa-apanya dibandingkan semua prestasi yang mereka punya.  

Salah satu hal yang masih terngiang dalam hati saya itu 2 kata, yaitu Passion dan 

Antimainstream  . Disini saya diajarkan untuk menjadi pemuda yang punya prinsip dan 

mengenal diri sendiri untuk menjadi next generation 

yang berkualitas. Dan di penutupan coaching kami 

memberikan selembar kertas origami untuk dibentuk 

menjadi Burung, yang filosofisnya itu adalah pengingat 

kita tentang cita-cita mulia masing-masing yang akan 

mengantarkan kita kepuncak kesuksesan.  

Euphoria pasca acara kami bawa di daerah masing-

masing hingga H+8 masing berasa atmosfernya. Begitu 

kreatifnya tidak lama dari acara ini telah banyak ide-ide 

kolaborasi yang muncul tanpa direncanakan sebelumnya 

ketika acara itu berlangsung. Semoga ini tidak habis dimakan waktu.   Salam ukhuwah dari 

Bumi Sriwijaya.  
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Karena Kolaborasi Membuat Kita Tak Tertandingi 

Oleh Khoirun Nisa, Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya 

 

Forum Indonesia Muda. Disini kita dibina, disini kita ditempa. Dan dari sini kita bersinergi 

membangun negeri. 

Aku heran, bagaimana bisa kita dekat menjadi sebuah keluarga yang saling mengisi dan 

memahami hanya dalam waktu empat hari? Merasa sangat kangen ketika berpisah. 

Padahal almamater kita berbeda.. 

Suku bangsa kita berbeda.. 

Agama kita berbeda.. 

Apa yang menyatukan kita? 

Hmmm, belakangan aku baru tahu, semangat bersama untuk menjadikan Indonesia lebih 

baik-lah yang menyatukan kita. Kegelisahan yang muncul melihat semua masalah yang 

menyelimuti Indonesia. Rasa sakit yang timbut melihat bumi pertiwi yang carut marut.  

Disini kita tidak hanya sekedar beretorika. Kita melakukan aksi nyata.  Karena kita tahu, 

ucapan saja tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang ada. Hingga akhirnya kita 

bangkit, menjadi kunang-kunang, menerangi gelapnya kemiskinan, kebodohan, dan masalah-

masalah yang mengungkung bumi pertiwi. Kita bergerak, berkolaborasi menyumbangkan 

darma bakti kepada Tanah Air. 

Mengapa harus kolaborasi? 

Karena dengan berkolaborasi kita bisa menghimpun kekuatan dahsyat dan hasilnya-pun pasti 

lebih optimal 

Ide yang lebih banyak, tenaga yang lebih banyak, dan bekerja dengan kawan yang memiliki 

satu visi pasti akan memberikan energi positif yang berlebih. 

Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa “Kejahatan yang terorganisir akan 

mengalahkan kebaikan yang tak terorganisir” 

Dan akhirnya kumpulan kunang-kunang itu akan membawa cahaya harapan bagi Indonesia. 

Aku, Untuk Bangsaku !!! 
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Oleh Azka Lathifah Zahratu Azra, Arsitektur Lanskap, IPB 

 

Perkenalkan, saya Azka Lathifa Zahratu Azra, seorang mahasiswa tanpa apa-apa 

namun selalu ingin tahu banyak hal. Kalau boleh jujur, ikut Forum Indonesia Muda (FIM) ke-

14 pada beberapa waktu yang lalu itu memorable banget buat saya. Dalam waktu 4 hari saja, 

terlalu banyak manfaat yang saya rasakan. Tapi ada tiga poin besar yang bisa di-share ke 

teman-teman. Check this out.. 

 

Pertama, banyak banget ilmu yang saya dapatkan, baik ilmu secara materi 

maupun praktik. Ilmu materi didapatkan lewat sesi talkshow dan keynote speech 

dari orang-orang yang sangat menginspirasi. Materinya banyak banget, mulai 

dari yang sifatnya personal, yaitu cara menemukan passion, dan hal-hal yang 

mendukung tema ‘Kolaborasi Karya untuk Negeri’, yaitu terkait 7 karakter pemuda bangsa, 

yaitu: integritas, adil, solid, teladan, bersahaja, cinta kasih dan solidaritas. Saya yakin banget, 

kalaupun saya disuruh belajar hal-hal tersebut dengan hanya membaca buku-buku saja, tentu 

4 hari ga akan cukup. Hal unggul lainnya adalah, sang pembawa materi adalah orang-orang 

yang memang berkompeten pada materi yang dibawakan. Komplit deh puasnya.. 

 

Kedua, saya menemukan passion dan potensi yang bisa saya gali. 

Sebelumnya saya belum pernah terpikirkan lebih jauh tentang masa depan. 

Masa depan zamannya kamu itu akan lebih rumit dibandingkan masa 

sekarang, itu kata-kata yang para pembicara sering katakan. Akibat ikut 

FIM, saya pun seakan dipaksa untuk berpikir jauh ke depan terkait saya 

akan jadi apa, berbuat apa, untuk siapa dan bersama siapa. eh? *abaikan.  

 

Ketiga, ini yang ga kalah penting.. setelah ikutan FIM saya menemukan 

keluarga baru. Keluarga ini bukanlah keluarga biasa, tapi LUAR BIASA. 

Kenapa? Pertama, FIM ini masa keanggotaannya seumur hidup. Jadi, 

keluarga baru ini juga ga akan pernah kedaluarsa. Kedua, keanggotaan 

keluarga ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kalau saya tiba-tiba 

terdampar di salah satu propinsi di Indonesia, ga usah takut ga punya tempat tinggal gratis, 

hehe (ini serius). Ketiga,  keluarga baru ini mengajarkan saya banyak hal, terutama budaya 

masing-masing daerah asal. Jujur, saya punya passion besar 

untuk mengenal lebih dekat budaya bangsa kita, dan lewat 

teman-teman FIM saya bisa mempelajarinya dengan cara yang 

jauh lebih cepat dan efektif.  

Sekian kesan-kesan saya. Kalau ada salah-salah kata, 

mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Insya Allah jaringan 

sosmed terbuka untuk kalian yang masih mau tau lebih banyak. 

Terima kasih banyak. Salam banjur dari kota hujan..  
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Pensil Harapan: Aku untuk Bangsaku 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Eldo Herbadella Tobing 

Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya 

 

Aku hanya sebatang kayu kecil  

Tanpa dihiasi kemewahan batu permata 

Aku hanya berisikan arang dekil 

Yang kapan saja bisa mengotorkan kemilaunya harta 

 

Aku tidak berguna tanpa kertas 

Aku akan hambar tanpa kanvas 

Aku juga tidak bermanfaat kalau tidak digoreskan 

Bahkan terkadang keberadaanku tidak dipedulikan 

Buktinya, 

 Aku dibuang meskipun aku belum habis 

Aku disisihkan secara sadis 

Aku dibiarkan tergeletak sambil meringis  

Apakah aku tidak bisa lagi berkarya manis ?  

 

Namun, 

Itu bukanlah aku 

Meratapi nasib sambil menunggu 

Menangis tanpa seorangpun tahu 

Aku masih bisa bervisi 

Aku tetap bisa berinovasi 

Aku memiliki teman  berkolaborasi  

Merangkai mimpi dengan beraksi 

Denganku, 

Mahakarya ilmuwan tersampaikan 

Indahnya bait lagu terlantunkan 

Mimpi suatu bangsa teraplikasikan 

 

Harapanku,  

Ketika tubuhku habis nanti  

Banyak jejak indah telah kudapati 

Berguna bagi generasi  

Berkesan dilubuk hati 

Karena goresan hitam isi tubuhku telah menginspirasi 

Karena tubuh kecilku dipakai mengabdi 

Bagi kejayaan ibu pertiwi 
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Note : Aku tidak punya harta dan tahta untuk diberi, tapi hanya punya kata dan 

cinta untuk dibagi. 

Tulisan diatas menjadi gambaran tidak dipandangnya seseorang sebelum dia berkontribusi 

dan beraksi. Setelah berkarya maka orang tersebut akan menghasilkan jejak indah bagi 

bangsa meskipun telah tiada kelak. Ini bentuk refleksi setelah bertemu pemuda-pemudi 

hebat dengan latar belakang majemuk di FIM yang menghidupkan kembali semangat 

untuk bergerak dan berkolaborasi bagi ibu pertiwi. Berharap kami di FIM akan menjadi 

pensil-pensil harapan bangsa kelak. Salam Banjur!!! 

Thomas Alfa Edison berkata “Hidup yang menyenangkan adalah pemikiran yang disusun 

dikala muda dan direalisasikan ketika dewasa”. 

Prof. Dr. Quraish Shihab berkata :  "Tanamkanlah tindakan, anda akan menuai kebiasaan. 

Tanamkanlah kebiasaan, anda akan mendapatkan karakter. Tanamkanlah karakter anda 

akan mengukir nasib" 
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Denpasar, Sepuluh Mei Dua Ribu Tiga Belas 

Rekha Kautsari, Denpasar, Bali.  

 

Masih terasa euphoria FIM dari ufuk timur hingga barat. Menyisakan asa yang membara dari 

semangat jiwa para pemuda dan pemudi Indonesia. Bersama kalian, para Pendekar Karya 

yang sangat menginspirasi, saya bisa dapat banyak pengalaman berharga, bahkan saya bisa 

buktikan ini hadiah paling edukatif untuk ulang tahun saya tahun ini. 

Berkolaborasi bersama teman-teman cerdas yang membuka pikiran saya, bahwa ide harus 

disertain rasa kebersamaan dan kerelaan berbagi. Dan memaknai dengan tulus bahwa setiap 

kepala mempunyai pendapat beragam. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan 

berkolaborasi, menyalurkan ide dengan orang-orang luar biasa.  

 

Bersama teman teman dari coaching coaching collaboration KERIS (ki:ka:fachry, 

sutrisno,amy,rekha(saya), dina, dan herman) 

Saya belajar dari Ibunda Elli Risman, Pengasuhan menentukan pembentukan harga diri dan 

kepercayaan. Saya percaya akan hal itu. Sejak pindah ke Bali, dan hidup di lingkungan yang 

mengedepankan Pendidikan Anak Usia Dini, saya jadi mengerti betapa pentingnya pola asuh 

yang tepat bagi anak-anak. Karena, karakter mereka akan terbentuk dari awal kita 

mengucapkan kata demi kata kepada mereka. Kita, jadi bagian itu, kemarin, sekarang, atau 

nanti. Karena kita pun akan jadi calon orangtua yang Insha Allah dapat membanggakan 

keturunan kita di masa depan.  

Sesi Pak Jamil Azzaini pun tak kalah menarik. Mengangkat tema Finding your Passion, 

membuat saya bertanya kepada diri sendiri, apakah Passion saya sudah berada lima centi dari 

dahi saya ? #efek nonton film 5cm# . Karena benar adanya, hasrat kita akan sesuatu harus 

jelas di depan mata, jangan hanya ada didalam hati. Keluarkan ide dan jangan takut jatuh 

dengan ide yang sudah ada. Selama ini, saya hanya terpaku dengan konsep dan saya letakkan 

dalam kepala saya, dengan adanya FIM, saya yakin ide-ide kecil ini akan ber-revolusi dengan 

positif di wadahnya.  
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ALANGKAH MAKIN LUCUNYA NEGERI INI 

Oleh : Dwi Intan Af’idah 

Teknik Sistem Komputer, Universitas Diponegoro Semarang 

FIM 14 C 

 
 

 Judul tulisan ini memang terinspirasi dari pak Erie Sudewo saat presentasi di hari 

pertama FIM 14 C di Cibubur. Mungkin pak Erie Sudewo juga terinspirasi lewat judul 

filmnya Dedy Mizwar “Alangkah Lucunya Negeri Ini”. Tapi sepakat dengan pak Erie 

Sudewo negeri ini bukan hanya lucu, karena makin hari makin lucu saja. Di tulisan ini ingin 

saya uraikan beberapa kelucuan di negeri ini, sebagai pecutan bagi kita semua untuk bergerak 

dan merubahnya menjadi lebih baik. 

 Orang bilang negeri ini adalah negeri kaya, laut yang terbentang luas tentu penuh 

harta benda, hutan yang terhampar dengan lebatnya tentu menyimpan sejuta makna dan 

tanah-tanah yang mengubur fosil juataan tahun yang lalu menjadi tambang yang tak ternilai 

harganya. Lucunya, banyak sekali orang yang masih kekurangan di negeri ini. Kekurangan 

makan,  kekurangan tempat tinggal yang layak, kekurangan pendidikan dan masih banyak 

kekurangan yang lainnya. Begitulah negeri ini, yang menurut Bu Mutia Hatta belum menjadi 

master di negeri sendiri, sehingga yang menikmati kekayaan alamnya adalah pihak asing. 

Lucu sekali. 

 Sudah tidak menjadi rahasia lagi negeri ini penuh dengan koruptor. KPK sebagai 

komisi yang bertugas memberantas korupsi, dengan ‘sopannya’ menangkap koruptor atau 

bahkan koruptor-koruptor itu dengan mudahnya meloloskan diri. Lucunya, para pedagang 

kaki lima dan para pedagang asongan yang jelas-jelas mencari uang dengan halal dikejar-

kejar satpol PP dengan beringasnya. Lucu sekali. 

 

 Gambar siswa mencontek saat UN 
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Fenomena kecurangan saat ujian nasional juga menjadi hal yang lumrah. Oknum-

oknum (red:guru-guru) malah dengan sengaja menyuruh anak didiknya untuk saling contek-

mencontek. Dengan biaya yang tidak sedikit, Ujian Nasional dianggap sebagai pengukur 

kualitas pendidikan di negeri ini. Lucunya, pemerintah dengan bangga menjadikan 

keberhasilan Ujian Nasional yang penuh kecurangan sebagai keberhasilan pendidikan di 

Indonesia. Lucu sekali. 

 Moral negeri ini semakin buruk dan ini juga sudah bukan menjadi rahasia dikalangan 

masyarakat. Pornografi, narkoba, seks bebas, rokok, dan lainnya sudah dianggap sebagai hal 

lumrah. Lucunya, tokoh yang jelas-jelas membuat video pornografi malah didukung mati-

matian agar tidak mendapat hukuman. Hahahaha. Lucu sekali. Program bebas rokok 

didengungkan dimana-mana. Lucunya, di sudut-sudut kota, di reklame-reklame, bahkan 

dilayar kaca yang tepampang besar di tengah alun-alun kota, iklan rokok berderet tak 

berhingga. Lucu sekali. 

 Benar, benar sekali, negeri yang lucu ini bernama Indonesia. Sebuah negeri yang 

penuh dengan lelucon yang sering mengocok perut kita. Pertanyaannya, sampai kapan negeri 

ini akan terus menjadi lelucon? Sadarilah, kita butuh langkah-langkah nyata untuk 

mengubahnya. Sekecil apapun itu, toh perubahan-perubahan besar berawal dari perubahan-

perubahan kecil. Dan kau tau, pemuda harus berbuat banyak di sini, karena mereka yang akan 

menggantikan generasi tua. Maka hai pemuda, setetes keringatmu membangun bangsa ini 

sangat berarti karena kau adalah generasi-generasi penerus yang dinanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES FROM FIM 14 C [#NOTES FROM FORUM INDONESIA MUDA 14 C] 

 

  28 SIAPA BILANG KAMI HANYA PEMUDA YANG BISA MENGKRITISI?  
KAMI BERDISKUSI, BERAKSI & BERKOLABORASI MENJADI GENERASI SOLUSI 

 

Keluarga Baruku “ Forum Indonesia Muda” 
oleh:  

Muhammad Mubin, Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah 

 

 

Entah apa yang harus aku ucapkan selain  rasa syukur dan haru atas terpilihnya aku 

dalam acara Forum Indonesia Muda angkatan 14 ini, setelah 4 kali daftar dan ngebet banget 

mengikuti program ini akhirnya kesampaian juga namaku terpampang jelas “Muhammad 

Mubin” di portal forumindonesia.org, sungguh bahagia diriku mendengar bunyi telepon dari 

kak ichi yang menghubungiku kalau aku lulus di Forum Indonesia Muda kali ini, ucapan 

selamat dan senang terpaut di balik senyum lebarku saat aku dinyatakan sebagai salah satu 

dari 120 peserta yang lolos di Forum Indonesia Muda kali ini, dan udah gak sabar lagi 

menunggu waktunya tiba untuk mengikuti pelatihan di wiladatika 2 mei mendatang. 

Akhirnya hari yang ditunggu tanggal 2 mei pun tiba dan pelatihan pun dimulai tapi ada yang 

beda dan aneh dalam diriku gak tahu kenapa badanku gemeteran gak karuwan pengen 

pingsan dan terjatuh saat hari yang aku tunggu – tunggu itu datang, dan ternyata aku terkena 

demam tinggi saat memasuki awal pelatihan di Forum Indonesia Muda hari pertama, hal 

tersebut tak membuat semangatku menipis dan luntur begitu saja karena aku yakin 

kesempatanku kali ini untuk mengenal kawan – kawan dan saudara baruku dari bumi sabang 

sampai merauke di mulai dari sini, salah satu kawanku adalah Herawan dari Univ. Gadjah 

Mada yang sosoknya unik dan punya passion kedepan tinggi ( bahasa jawanya : gak neko2 

anaknya) tapi setelah sharing dan ngobrol – ngobrol selama pelatihan ternyata Herawan 

punya mimpi besar untuk membangun karakter anak – anak Indonesia menjadi lebih baik 

lagi. 
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Sosok yang bersahaja, Bunda Elly Risman sang master parenting dan psikolog Tanah Air 

yang luar biasa kontribusinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak – anak 

Indonesia yang mengalami masalah dalam keluarga maupun lainnya, sebuah solusi cerdas 

dan benar – benar top BGT keluar dari pengalaman – pengalaman beliau untuk membantu 

menumbuhkan sikap peduli terhadap keluarga dan memberikan perhatian lebih bagi anak – 

anak Indonesia agar anak Indonesia tidak hanya punya keluarga yang hanya nama saja tapi 

benar – benar keluarga yang peduli dan perhatian terhadap anak – anak nya kedepan. 

Meskipun badan sudah gak kuat lagi dan demam semakin dan tambah tinggi tapi semangatku 

untuk mengikuti materi dari bunda Elly Risman sangat dalam dan akhirya aku terpilih 

sebagai salah satu penanya dari materi yang disampaikan oleh beliau. Setelah bersaing dari 

puluhan penanya aku terpilih satu dari tiga penanya dan mendapatkan sebuah kesempatan 

untuk berfoto bersama dengan sosok bunda Elly Risman yang aku kagumi selama ini. Pesan 

bunda Elly yang masih aku ingat sampai sekarang adalah “ Nak ingat nanti kedepannya kamu 

bakalan jadi seorang bapak, jadilah seorang bapak dari anak – anak mu yang baik nantinya, 

berikanlah perhatian lebih kepada keluargamu nantinya, dan janganlah hanya memberikan 

materi saja kepada keluargamu, tapi berikanlah setulus kasih sayang dari hatimu yang paling 

dalam “ ( @mubinsae  MENDIKNAS 2035 ) 
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Inilah awal kisahku dimulai 

 
(By Yuli Setiawan) 

Ilmu Administrasi Bisnis, Institut Teknologi Telkom Bandung 

 

Ketika asa sudah diujung tiang memaksa diri untuk tidak berjuang namun raga sudah 

diambang gerbang,gerbang impian masa depan.penantian yang selama ini aku tunggu 

akhirnya datang tepat tanggal 15 April 2013 pukul 10.00 wib.seperti menunggu hasil 

kelulusan Ujian Nasional dua tahun silam batin meredup ,badan lemas bahkan  pikiran sudah 

tak karuan,yah aku menunggu kabar pengumuman “Forum Indonesia Muda 14” namun 

seketika semua rasa itu berganti menjadi tangis bahagia sebuah notice mengabarkan bahwa 

aku lolos seleksi peserta pelatihan Forum Indonesia 14,sudah tidak bisa ku ucapkan dengan 

kata-kata kecuali bersyukur kepada yang mahakuasa karena telah memberikan rahmat serta 

karunianya yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung menjadi peserta 

pelatihan FIM 14  ini dan berkumpul bersama dengan 120 pemuda terbaik Indonesia. 

Pelatihan FIM 14 diadakan pada tanggal 2-5 mei 2013,sebelum tanggal pelatihan berlangsung 

saya beserta delegasi bandung lainnya telah membuat persiapan yang cukup matang sebelum 

berangkat menuju tempat pelatihan yakni di taman wiladatika,cibubur Jakarta timur.kami 

telah menyiapkan segala atribut yang akan kami gunakan seperti membuat seragam 

bertuliskan FIM 14 delegasi bandung,gantungan kunci dan kartu nama ,tak lupa pula kami 

juga sudah menyewa travel bandung-jakarta. ketika semua perlengkapan sudah siap dan 

tanggal semakin dekat dengan pelatihan maka pada 1 mei pukul 19.00 kami delegasi bandung 

berangkat menuju cibubur ditemani dengan rintihan hujan di sepanjang jalan menjadi kesan 

tersendiri bagi kami,dan tibalah di tempat pelatihan jam 23.15 wib kami pun  langsung 

disambut panitia dan diarahkan untuk menuju asrama putra dan putri,hey tapi sebelumnya 

perkenalkan delegasi bandung terlebih dahulu ya,saya yuli setiawan dari im Telkom,syafira 

fitri aulia dari ITB,suka pradita dari ITB,Marcel Tirawan dari ITB,Abdul Aziz dari 

Unpad,Ihsan satriawan dari Unpad,Ezelinnata dari UPI, Nofalian dari Unpad,Arifdatul hisan 

dari IT Telkom,Dessy sagita dari Unpad,Renza rivaldy dari Unpad,Dyah Ismiranty dari 

Unpad,Annisa dari Unisba,winda iriani dari ITB. sampai di asrama cowok kami disambut 

dengan bapak asrama (sebut saja mas shiro) kami di beritahukan kamar kami masing-masing 
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dan saya mendapat kamar no 11,suatu kebanggaan bisa satu kamar dengan teman-teman dari 

kota lain,yappzz saya satu kamar dengan hidayat(NTB),Bowo(Jakarta),bagus(jember) dan 

Ari(Jogjakarta),inilah awal kisahku dimulai.pagi hari kami segera melakukan mobilitas 

menuju meja registrasi dilanjut memasuki Aula kihajar dewantara yah Aula inilah yang 

membedakan tersendiri ketika kita masuk ke aula seminar lainnya,ceremonial yang wah 

dengan sambutan panitia beserta musik yang membuat badan terus bergoyang menjadi 

kenangan tersendiri bagi saya,inilah strategy panitia untuk membuat kami bisa mengenal satu 

sama lain,setelah sambutan selesai dilanjut dengan seminar yang mengundang tokoh-tokoh 

luar biasa inspiratif.sekali lagi betapa bersyukurnya saya bisa bergabung dengan forum 

seperti ini.selama seminar berlangsung 2-4 mei panitia telah menghadirkan tokoh-tokoh 

fenomenal,seperti bapak Eri sudewo,bapak Imam Gunawan,Ibu Mutia Hatta,bapak Buchori 

Nasution,dan tokoh luar biasa lainnya. Banyak ilmu yang saya dapat selama seminar 

ini,perubahan etos hidup akan saya terapkan lebih baik lagi,moment selama pelatihan tidak 

pernah saya sia-siakan mengenal sahabat dari daerah lain serta saling berbagi cerita daerah 

masing-masing menjadi cerita lucu tersendiri karena adat dan budaya yang berbeda membuat 

saya interest untuk berkunjung suatu saat nanti ke daerah sahabat-sahabat FIM,di asrama 

adalah moment yang paling lucu ,bagaimana tidak?setiap pagi kami di bangunkan oleh bapak 

asrama dengan suara-suara yang khas bahkan mesti menggunakan gallon karena tak 

terbiasanya kami bangun jam 4 pagi,hahaha sungguh hal seperti ini yang tak akan pernah 

terlupakan,khusus untuk sahabat-sahabat kamar No 11,mas hidayat,bowo,bagus dan ari 

terimakasih telah menjadi bagian kisah hidup saya yang sangat indah share and transfer 

knowledge yang kalian berikan akan selalu saya ingat,bowo sang ketua :D hehe terimakasih 

telah berbagi info akademik kampus UNJ nya bisa menjadi referensi saya kedepannya.jujur 

masih sangat belum terima ketika harus berpisah dengan kalian karena mesti berpisah dan 

tidak bisa menikmati kebersamaan kamar No 11 lagi,  ,saya harap kita bisa berjumpa lagi di 

kepanitiaan FIM 15 nanti.salam rindu dari bandung untuk kalian pemuda terbaik 

bangsa.tanggal 5 mei kami pun harus meninggalkan kawasan wiladatika pada pukul 17.00 tak 

lupa kami mengabadikan moment-moment terlebih dahulu sebagai saksi sejarah persahabat 

kita semua peserta FIM 14 cibubur.setiap yang datang pasti akan kembali begitu pula dengan 

kami namun percayalah setiap kegiatan yang baik pasti akan diiringi langkah yang baik saya 

percaya kita bisa berkumpul bersama lagi. Meski kita berbeda almamater ,adat dan budaya 

namun kita satu impian yakni menjadikan negeri ini menjadi lebih baik lagi.SALAM 

PEMUDA INDONESIA! AKU UNTUK BANGSAKU. 
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FIM dan Perjuangan Pasca Kemerdekaan 

Oleh:  

Kuncoro Probojati 

Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret, Solo 

Anggota Smart Generation Mentorship, Solo 

 

 
 

Kemerdekaan menuju persatuan dan kesatuan Indonesia menjadi tantangan bangsa 

multikultural, inilah tantangan nyata Indonesia. Perbedaan keadaan sosial, budaya, pola pikir 

ekonomi, serta hukum adat dimasing-masing daerah dapat dengan mudah menjadi pemecah 

persatuan Indonesia. 

 

Perjuangan untuk merdeka, telah mampu menjadi pemersatu dari banyaknya gerakkan yang 

berbeda cara geraknya di Indonesia, menyatu dalam satu visi, untuk memerdekaan Indonesia, 

lalu setelah kemerdekaan telah dicapai ternyata perjuangan belum selesai, masih ada dua 

perjuangan besar untuk bangsa ini, perjuangan pasca kemerdekaan yaitu menjadi tuan 

dinegeri sendiri dan merangkai persatuan Indonesia disetiap jengkal pulau-pulau Indonesia. 

 

Perjuangan pertama yaitu merangkai Indonesia sangat kita perlukan hari ini, agar persatuan 

Indonesia tetap dapat terjaga, kunci dari merangkai Indonesia terdapat dalam pembangunan 

Indonesia yang merata, salah satunya dengan cara mempermudah akses kepulauan indonesia, 

hal-hal seperti ini sangat diperlukan agar kita tidak saling merasa asing dengan warganegara 

Indonesia yang berbeda pulau.  

 

Perjuangan kedua untuk menjadi tuan dinegeri sendiri penting untuk segera kita wujudkan, 

karena tanpa ini, sejatinya kita tetap menjadi negeri terjajah. kekayaan alam yang dimiliki 

bangsa ini tidak dapat dinikmati sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat kita sendiri. 
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Dalam sejarah perjuangan bangsa, selalu ada sosok pemuda yang berjuangan mengoreskan 

tinta emas perjuangan bangsa, sebut saja Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan Syahril, pemuda-

pemuda terdahulu mampu berkolaborasi dengan potensi berbeda yang dimiliki dirinya untuk 

mewujudkan Indonesia yang merdeka. 

 

Maka untuk mewujudkan perjuangan pasca kemerdekaan berupa merangkai Indonesia dan 

menjadi tuan dinegeri sendiri, Indonesia membutuhkan bantuan pemudanya, pemuda yang 

telah selesai dengan dirinya sendiri, yang mampu menjadi solusi permasalahan bangsa, 

pemuda yang tergabung dalam Forum Indonesia Muda (FIM) 

 

FIM, dalam hal ini menjadi cara kita, pemuda Indonesia untuk belajar merangkai Indonesia, 

karena FIM mempertemukan perbedaan-perbedaan daerah, mempertemukan pemuda 

perwakilan tiap daerah dari ujung paling barat hingga ujung paling timur Indonesia, membuat 

pemuda-pemuda ini tidak saling asing dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa 

ini, lalu dengan tema kolaborasi karya untuk negeri dalam FIM 14 kali ini, semakin 

memperkuat perjuangan bangsa untuk menjadi tuan dinegaranya sendiri. 

 

Perjuangan pasca kemerdekaan bermula dari merangkai Indonesia, menyatukan potensi 

pemuda terbaik bangsa dalam kolaborasi karya untuk negeri, berjuang bersama menjadi tuan 

dinegeri sendiri. Forum Indonesia Muda. Aku untuk bangsaku! 
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Melayani Bangsa: Menolong Teman 

Oleh 

Ainul Maghfirah  

Kimia, FMIPA, Universitas Jember 

 

Aku ingin memberikan konstribusi yang besar bagi bangsa, menjadi pemimpin umat, 

membawa negeri tercinta ini kepada kehidupan yang sejahtera, damai, sentosa. Lalu ku 

pelajari teknik pendidikan untuk memberikan konstribusi melalui pendidikan, karena aku 

yakin pendidikan adalah salah satu faktor utama keberhasilan suatu negara. Aku mulai dari 

desa, berniat mendirikan rumah binaan bagi anak – anak kecil dan remaja dengan tujuan 

mengentas perkembangan narkoba dan pergaulan bebas menuju kehidupan yang bermoral. 

Rupanya aku sama sekali tak mendapat dukungan dari para pemuda intelektual di desaku. 

Nyalipun menjadi ciut, aku berada di ujung posisi angkat tangan, menyerah! Huh! Aku 

alihkan pandanganku pada dunia politik, aku harus mempunyai jabatan agar kata-kataku 

mudah diterima dan diikuti. Aku harus mempunyai kuasa untuk mengeliminasi problematika 

negeri ini seperti korupsi, pergaulan bebas, narkoba, kemiskinan, kriminalitas, dan masalah – 

masalah kesehatan yang cukup mengenaskan. Rupanya aku tak cukup percaya diri untuk 

berbicara dengan orang lain. 

Itulah visi besarku bagi bangsa dengan misi yang bisa dibilang besar juga. Misi yang 

akan terlihat dan terasa nyata bagi orang lain. Lalu ku berpikir untuk mencari teman yang se-

visi denganku untuk berkolaborasi menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. 

Aku percaya dengan berkolaborasi, maka tangan ini tak akan terlalu kecil untuk sebuah 

bangsa. Rupanya inipun perlu proses. Kalau aku adalah orang yang manja, maka aku hanya 

akan diam menunggu ajakan dari teman – teman se-visi. 

FIM 14 yang bertemakan Kolaborasi karya untuk negeri, telah mengajarkan jauh lebih 

dari sekedar kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya bekerja sama atau menggarap satu proyek 

bersama orang lain, melainkan juga berkolaborasi antar komponen dalam diri. Ingin 

berkonstribusi bagi bangsa rupanya tak harus langsung dimulai dengan yang berat-berat. Kita 
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bisa memulainya dengan mengkolaborasikan semua komponen yang ada dalam diri untuk 

menghasilkan suatu energi hingga tercipta gerakan badan yang ringan namun nyata. 

Menolong teman seperti menjelaskan tentang mekanisme reaksi kimia organik 

merupakan salah satu konstribusi nyata yang bermanfaat bagi bangsa. Kenapa? Karena teman 

kita juga merupakan bagian dari bangsa. FIM telah memberikan pengertian bahwa 

berkonstribusi itu mudah! Mulai dari yang ada di sekeliling kita, mulai dari yang paling 

ringan! Ingat, ini hanya permulaan, semoga aksi – aksi selanjutnya semakin berkembang. 

SEMANGAT! 

By: Ainul Maghfirah 
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Kolaborasi Meruwat dan Merawat Indonesia* 
oleh 

*Mujahid Zulfadli Aulia Rahman 

Mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar 

 
 

Kolaborasi: “kita bisa” wujudkan Indonesia yang lebih baik 

“Menjadi Indonesia adalah menjadi manusia Indonesia yang bersiap memperbaiki keadaan, 

tetapi bersiap pula untuk melihat bahwa perbaikan itu tidak akan pernah sempurna dan 

ikhtiar itu tidak akan pernah selesai” –Goenawan Mohamad: Surat dari dan Untuk 

Pemimpin- 

 

Bagaimanapun juga, inilah kegiatan yang mengingatkan saya tentang kondisi Indonesia. 

Kami diajarkan, bagaimana cara peduli dengan Indonesia. Sebuah negeri yang geladaknya 

tak urung senantiasa diterpa-terjang badai masalah. FIM (Forum Indonesia Muda) 14 

membuat saya terkejut dan sadar. Indonesia butuh pemimpin berkarakter yang dapat 

menyatukan Indonesia dibawah ruwatan semua elemen, khususnya para pemuda.  

 

Sebab, sampai kapanpun negara ini tidak akan pernah baik bilamana karakter pribadi 

pemimpinnya lemah, unsur pemersatu dalam dirinya masih bersifat dan berkisar hal-hal yang 

partikular (sempit), serta tidak punya visi membangun Indonesia yang lebih baik dari hari ini.   
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Meruwat Indonesia adalah sebuah ikhtiar membangun kemanusiaan Indonesia sekaligus 

memaknai ke-bhinneka-an Indonesia yang terserak dari penjuru khatulistiwa. Idealnya, ide 

tersebut terbentuk dari dikreasikannya limpahan potensi yang dimiliki anak-anak muda 

Indonesia. Lantas, ide tersebut kemudian diupayakan mewujud menjadi upaya nyata yang 

pada akhirnya akan menuntaskan permasalahan bangsa.  

 

Saya tidak ingin berspekulasi. Jika tidak ada FIM 14 dengan tema “Kolaborasi Karya Untuk 

Negeri”, entahlah saya tidak tahu apakah pernah ada ide “Ngamen-Music Streaming-”, 

Babotik (Bank Botol Plastik), I-dialogue.com, FIMS (Fundraising Indonesia Muda 

Scholarship), Law Comic for Beginners yang tercipta dari kolaborasi 120-an mahasiswa dari 

seluruh Indonesia? Jelas, sebuah perubahan besar dimulai dari sini!!!  

 

Dalam Forum Indonesia Muda-lah, saya menemukan saudara se-Indonesia dalam atmosfer 

yang dipenuhi optimisme kehidupan berbangsa. Kami pemuda. Kami mahasiswa. Inilah 

momennya. Kali ini, kami tidak dipertemukan dalam sebuah event ataupun kompetisi yang 

mementingkan kognisi, namun kami dileburkan untuk berkolaborasi membangun karakter 

manusia Indonesia, sekaligus menciptakan life skills pribadi dan komunitas. 

 

Sekali lagi, Indonesia butuh para kreator yang diinisiasi oleh para pemuda dan mahasiswa. 

Tidak mudah untuk membentuk  mereka sebagai individu yang berkarakter unggul. Karakter 

itu diciptakan, diusahakan, dibina, dilatih, dan di-“paksa”-kan lewat internalisasi nilai-nilai 

yang mengakar kuat pada budaya lokal Indonesia, termasuk tujuh pilar FIM yang bernuansa 

universal.  

 

Sehingga, pertemuan kami di FIM 14 adalah dalam rangka: bersatu padu, menciptakan 

persaudaraan, dan menggaungkan spirit kolaborasi. Selama tiga hari, kolaborasi itu 

dirancang, lalu dibahas bersama-sama demi menciptakan Indonesia yang lebih baik. Sebab, 

kesuksesan negara adalah akumulasi kesuksesan individu di dalamnya. 

 

FIM, bagi saya adalah titik tolak untuk berkarya merawat Indonesia. Salam banjur! 
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Dear Indonesia 

 
Syafira Fitri Auliya 

Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung 

 

Dear Indonesia, aku pengen bercerita. 

Tentangmu, tentang pemuda pemudimu, tentang harapan yang muncul di Bumi Pertiwimu. 

Mau ya, dengerin? 

 

Cerita ini bermula dari kami pemuda-pemudimu yang gelisah. Kami gelisah, akan kondisimu 

duhai bangsa Indonesia. Kami gelisah, akan pemerintah kami yang masih tersandung korupsi 

dan kekurangan di sana sini. Kami gelisah, karena seharusnya kami, pemuda pemudi 

Indonesia, harus mulai menyiapkan diri dan lingkungan agar dapat mencapai Indonesia yang 

makmur dan mensejahterakan rakyat. 

 

Kegelisahan itu, membuat kami menjadi 1 dari 4995 pendaftar Forum Indonesia Muda 14. 

Forum independedn yang mengumpulkan pemuda pemudi Indonesia dari seluruh Nusantara 

dan luar negeri,  untuk berbagi kegelisahan dan langkah nyata dalam menyiapkan bangsa. 

 

Entah konspirasi Semesta mana yang terlibat, kami menjadi salah satu dari 180 peserta yang 

lolos seleksi dan dapat mengikuti pelatihan ini : FIM14 Cibubur (FIM C) dan FIM 14 Bukit 

Tinggi (FIMB). Saya sendiri, berkesempatan menikmati FIM14C bersama 120an teman-

teman lain. 

 

Dear Indonesia, ternyata masih banyak pemuda pemudimu yang luar biasa! Mata - mata yang 

memancarkan kegelisahan. Jiwa  - jiwa yang sudah selesai berkutat dengan masalah diri 

sendiri dan siap membantu sekeliling. Bermanfaat. Berkontribusi. Memajukan sekeliling. 

 

Dear Indonesia, Ibu Pertiwiku.  

Mungkin, saat ini Engkau masih dirajai oleh mereka yang mementingkan diri sendiri dan 

golongan sekitarnya. 

Mungkin, saat ini Engkau bersedih karena tumpah darah pahlawan kita ternyata masih belum 

mampu membuat rakyatmu terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang ternyata 

masih terjadi saat ini. 

 

Tapi di sini, ijinkanlah kami untuk berjuang memperbaiki itu. 

Kami percaya, konspirasi Semesta tidak pernah salah; termasuk konspirasi yang 

mempertemukan kami sebagai keluarga Forum Indonesia Muda ini. 

 

Tanahku, Tumpah Darahku. 

Negeri tempat kami berpijak. 

Yakinkanlah kami, kuatkanlah kami, luruskanlah niat kami. 

Agar kami, bisa bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyat kami. 
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Inspirasi Forum Indonesia Muda 

Oleh 

Ranty Fatriana Puteri 

Farmasi, Universitas Lambung Mangkurat 

 

 

Perkenalkan namaku Ranti.. Berasal dari Kalimantan Selatan. Kisahku berawal dari 

perkenalanku dengan FIM. Pertama kali aku mengenal FIM saat bulan November tahun lalu. 

Bermula dari cerita sepupuku tentang kesibukannya dengan Taman Bacaan Intan Banua 

tempat kami mengajar dan bermain. Karena aku baru pulang ibadah sehingga pekerjaanku 

hanya berkutat dirumah saja. Tertarik mendengar cerita sepupuku aku pun ikut ke taman 

bacaan. Taman bacaan tersebut merupakan salah satu project dari FIM Banua (Nama FIM 

regional Kalimantan Selatan). Filosofi nama taman bacaan  tersebut diambil dari salah satu 

cendramata asal Kalimantan Selatan yaitu intan. Kenapa jadi Intan? Karena intan merupakan 

benda kecil yang jika diasah terus lama-lama akan semakin mengkilat seperti permata. 

Filosofi ini diandaikan ade-ade di taman bacaan  jika kita asah besarnya akan menjadi 

generasi penerus yang unggul. Sedangkan Banua merupakan sebutan untuk tanah kelahiran 

dalam bahasa Banjar. Di FIM Banua aku mendapatkan keluarga kecil yang sangat solid 

sampai sekarang. 

Kisah selanjutnya tentang pelatihan FIM.. Aku terpilih untuk mengikuti FIM 

mewakili Banua bersama Brefi Rahmat untuk pelatihan di Cibubur. Kami berangkat berlima 

dari Banjarbaru dengan berbagai cerita unik yang terjadi selama diperjalanan.. Cerita yang 

unik dari dua orang yang bernama brefi dan refi. Sesampainya ditempat pelatihan, saya 

menuju asrama perempuan. Satu demi satu saya lihat nama-nama yang tertulis dipintu dan 

saya sangat senang karena saya ditempatkan dikamar nomor 6. Hal ini dikarenakan saya 

sangat suka angka 6 selain angka 14. Dikamar saya yang lebih dulu sampai dari pada teman-

teman yang lain. Teman-teman sekamar saya ada ka atika, ista, dan harumi. 

Hari pertama pelatihan saya sangat ga menyangka gaya pelatihannya sangat berbeda 

dari pelatihan yang lain. Dari disuruh mencari sahabat misterius sampai berkumpul dengan 

kelompok coaching. Untuk mencari sahabat misterius aku berbekal clue dari panitia sehingga 
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ku berhasil menemukan sahabat misterius ku adalah Dhimas Herdhianta yang merupakan 

teman satu coach aku. Hari pertama kami sudah dicoba dengan telat makan pagi. Namun itu 

terbayarkan saat sesi acara Keynote speech. Rasa takjub dapat berjumpa bapak Reynald 

Kasali yang hanya pernah kudengar dari dosen kewirausahaan ku.. Pa Renald Kasali 

menyadarkan kami bahwa kita harus menjadi driver untuk diri kita sendiri sebelum menjadi 

driver untuk orang lain dan negeri.. Selain pa Renald Kasali, ada juga Ibu Elly Resman yang 

menyampaikan tentang materi mengenal diri.. Penyampaian beliau sangat berbeda sehingga 

tidak membuat mataku mengantuk. Pada malam hari aku berkumpul dengan teman-teman 

coach. Ada Dhimas, Eldo,Shielda, Albert, dan Uky.. Dalam kelompok coach kampilan kami 

dibimbing oleh Kakak Zalpian yang awalnya oleh kami sekelompok menakutkan tapi 

sebenarnya kakaknya sangat baik. Kami sekelompok mendapatkan tugas membuat sebuah 

project yang nantinya akan dikerjakan bersama-sama namun sayangnya project kami tidak 

terpilih. 

Pada hari-hari berikutnya masih terdapat pemateri-pemateri yang sangat membuat aku 

tergugah. Pa Jamil Azzaini salah salah satunya, beliau sangat memberi inspirasi tentang 

vision ,action,passion,dan collaboration.. Betapa pentingnya seseorang bekerja sesuai dengan 

passionnya, sehingga hidup lebih enjoy dan tidak ada beban..Selain pa Jamil juga ada bunda 

Tatty yang menyampaikan tentang problem remaja sekarang.. Betapa mengenaskanya bangsa 

kita karena pergaulan yang salah.. Merokok, mengkonsumsi obat-obatan, dan seks bebas 

yang merajalela membuat bangsa kita menangis. Selain materi-materi saja yang didapatkan 

juga diadakan outbound.. Dari outbound didapatkan pelajaran bahwa pentingnya 

bekerjasama, sifat egois pun harus dihilangkan, dan semangat sampai akhir itu sangat perlu..  

   

“FIM Regional Kalimantan” “ Bersama beberapa teman coach” “Keluarga besar FIM 14 C” 
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KARENA KITA KELUARGA KUNANG KUNANG (KAKI KELUAR KUKU) 

Oleh Ari Herliyanto 

Universitas Negeri Yogyakarta 

 

 
 

  Berawal dari sebuah perhelatan dan gejolak besar dalam hati untuk meruntuhkan 

keangkuhan yang semakin hari semakin menyelimuti bangsa, berangkat dari rasa optimisme 

seorang pemuda untuk dapat memberikan fungsi nyata. Lonceng stasiun berdering dengan 

kerasnya seakan membangunkan lamunan saya dan kelima teman saya, entah apa yang kami 

pikirkan, ketika lonceng berbunyi bertanda kereta akan sgera berangkat masih ada salah 

seorang dari rekan kami yang tak tahu entah kemana ia berada? Telephone genggam 

dikeluarkan dari semua saku rekan-rekan saya untuk menghubungi satu nomor sahabat kami 

yang belum juga memperlihatkan senyuman manisnya. Call reject, sebuah tanda kesibukan 

dari nomor yang dituju. Bersamaan dengan keputusasaan tiba-tiba muncul dari sebuah lorong 

stasiun seorang lelaki dengan wajah beraura.Bak seorang pahlawan, ia disambut oleh kami 

semua dengan teriakan “wow”. 

  Kisah tak berhenti sampai disini, kereta meluncur dari Lempuyangan Jogja ke 

Jatinegara, 00.40 kereta tepat berhenti, dan kegalauanpun melanda, rasa risih pun 

dihilangkan, tak segan-segan untuk melepas rasa lelah di sudut stasiun dengan menanti duel 

seru dipagi itu Madrid vs Dortmund, walaupun hanya bermodalkan hp kecil salah seorang 

sahabat. Kekeluargaanpun mulai terasa. Tak disangka ada “malaikat penolong” datang 

dengan kasih sayang untuk membawa kami ditempat peristirahatan. Pintu pun belum dibuka, 

asrama masih sepi tanpa penghuninya, dan ternyata kami adalah orang pertama yang datang 

di asrama ini. Seiring dengan tibanya hujan dimalam hari, mulai berdatangan pula wajah-

wajah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Berbagai latar belakang tak menghalangi kami 

untuk berbagi dan berargumentasi untuk menciptakan karya nyata bagi negeri ini. Semangat 

kekeluargaan pun menambah “mesra” nya forum yang luar biasa ini. Rasa malu, semu dan 

ragupun seolah larut dari suasana ini, kita berjingkrak ria dengan irama yang ada. WOW ini 

benar-benar forum yang tak mengenal batas.  
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Ketika kunang-kunang berlarut dalam kekeluarga 

  Aku, Kamu, Dia dan Mereka menjadi Satu “Kita”. Pembicara yang benar-benar luar 

biasa dari berbagai latar belakang seoalh membawa kita kepada mimpi besar bangsa yang 

akan kita dapatkan dengan kolaborasi. Ketika seorang moderator mempersilahkan bertanya, 

saya sempat berfikir, ini pada ngapain kokn angkat tangan semua, benar-benar fantastis.  

Disini saya benar-benar mengenal diri, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bunda Elly 

Risman, Psi, bahwasannya keberadaan kita 20% adalah sebuah turunan dan 80% lainnya 

adalah berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan untuk lebih mengenal 

diri maka harus menggunakan rumus =“look in”>”look out”. Siapa saya ?? Dari mana saya 

?? Sedang dimana saya ?? Mau kemana saya ?? 

  Luar biasa sebuah forum yang memberikan warna baru bagi saya, tentang 

keanekaragaman pemikiran para pemuda, tapi mempunyai satu visi yang sama 

“KOLABORASI KARYA UNTUK NEGERI” . Percaya atau tidak ternyata saya telah 

mendapatkan keluarga baru dengan latar belakang karya luar biasa yang mereka miliki di 

kota asalanya. (Tapi tetap saja Low Profile). 

 

 
Pancaran makna dari kunang-kunang 

   SALUT !! 

   PEMUDA INDONESIA ..... 

        AKU UNTUK BANGSAKU 

 

SELAMAT MEMANCARKAN CAHAYA KERLIPMU DI SEANTERO  

NEGERI KUNANG-KUNANG  
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Forum Indonesia Muda, Pernikahan, dan Sinergi 

Herawan Dwika Purba, Psikologi UGM 

Calon Sarjana Psikologi berfokus pada parenting. 

 
Jika ada 1000 pejuang, aku adalah seorang diantaranya 

Jika mereka 100, aku juga seorang diantaranya 

Jika mereka 10, aku masih seorang diantaranya 

Jika dia hanya seorang, akulah yang seorang itu. 

Entah berlebihan atau apa, saya kira sosok ‘aku’ seperti kutipan di ataslah yang mampu 

menggambarkan atmosfer dan keriangan yang saya rasakan pada Forum Indonesia Muda 14 

lalu. Saya berdiri pada suatu poros dimana ketika pandangan berputar, orang-orang yang saya 

lihat adalah bukan orang yang cukup didefinisikan menggunakan kata-kata sederhana saja. 

Berlatar sebagai aktivis, penulis, pegiat social, pebisnis dan apapun, 1 garis besar untuk 

mendefinisikan mereka adalah “orang yang mau melelahkan diri untuk tidak hanya 

memikirkan diri sendiri”. Mereka tau apa arti kontributif dan berjuang dengan bidang dan 

caranya masing-m akan satu9asing, serta mau menjadi dia yang seorang ketika yang lain 

memilih untuk diam, bungkam, padam!  Setidaknya kesan itu yang saya rasakan, jika 

memang salah maka mari bersama-sama menjadikannya benar  

Selain itu, saya menangkap sisi yang menarik pada pelatihan kemarin. Hal ini biasa 

menjadi gurauan renyah yang dilontarkan panitia untuk mencairkan suasana. Adalah tentang 

pernikahan, sederhana namun bermakna bagi saya. Perubahan yang brilian dapat berawal dari 

generasi tangguh, generasi tangguh berawal dari pola pendidikan yang baik, pola pendidikan 

yang baik berawal dari orang tua cerdas, dan orang tua cerdas berawal dari 2 insan yang 

masing-masing memiliki orientasi perjuangan dan kebermanfaatan. Pernikahan bisa menjadi 

upaya untuk regenerasi perjuangan ini, 2 insan yang disebut orang tua harus berkolaborasi 

membentuk perilaku anak menjadi apa yang kelak lingkungannya butuhkan, menjadi pribadi 

yang tangguh, welas asih, dan penuh tanggung jawab.  

FIM mempersiapkan masing-masing pesertanya menjadi sadar (meski mungkin secara 

tidak sadar) akan karakter yang harus diwariskan dalam darah generasi selanjutnya. Dan 

karena masing-masing dari mereka (kita) pun nantinya menikah, saya rasa kata ‘pernikahan’ 

kemarin bukan lagi menjadi hal yang lucu, namun sebuah penguat atas kewajiban yang akan 

datang untuk membangun peradaban yang diawali dari membangun keluarga dan pola 

perilaku anak itu sendiri. Entahlah, namun saya rasa itu benar, dan jika salah mari kembali 

lagi kita benarkan  

Dan lebih dari itu semua, masa yang kita sebut sebagai “sekarang” adalah masa yang 

akan tersebut “dahulu” di masa depan, dan masa “sekarang” sejatinya adalah manifestasi dari 

harap, cita, dan amanah para generasi di masa lalu. Pengharapan atas kebaikan selalu ada dari 

masa ke masa dan saling mempengaruhi meski berbeda dimensi. Sinergi dan perjuangan 

menghapuskan celah penyesalan dan kesia-siaan. Maka mari bersinergi dalam perjuangan  



NOTES FROM FIM 14 C [#NOTES FROM FORUM INDONESIA MUDA 14 C] 

 

  44 SIAPA BILANG KAMI HANYA PEMUDA YANG BISA MENGKRITISI?  
KAMI BERDISKUSI, BERAKSI & BERKOLABORASI MENJADI GENERASI SOLUSI 

 

Syukurku Pada Allah SWT 
Dessy Sagita Puteri, Universitas Padjajaran 

 

Bismillahirrahmanirrahim.. 

Tak henti-henti kuucap syukur kepada Allah swt yang telah mengizinkan aku mengikuti 

forum yang luar biasa bermanfaat ini. Hampir tidak percaya saya menjadi salah satu yang 

terpilih dari ribuan orang yang mendaftar. Namun kembali lagi segalanya sudah diatur 

sedemikian rupa atas izin Allah swt. Mengawang-ngawang tentang forum ini, saya pikir 

hanya pelatihan biasa mengenai pembangunan karakter anak muda dan tentang 

kepemimpinan. Tapi ternyata itu salah, diluar dugaan saya bahwa forum ini benar-benar luar 

biasa.  

Forum Indonesia Muda ini telah melengkapi masa muda saya sebagai mahasiswa. Forum 

yang mempertemukan saya dengan teman-teman hebat dari Sabang hingga Merauke, forum 

yang memberikan saya banyak pelajaran bermanfaat dari Bapak Rhenald Kasali hingga 

Bapak Jamil Azzaini dan forum yang menyadarkan saya akan visi, misi, aksi dan kolaborasi 

untuk Indonesia, sungguh luar biasa bukan? 

Beberapa pelajaran dan pengalaman saya dapatkan di forum ini, terutama ketika saya 

diharuskan berkelompok dengan orang-orang yang baru saja kenal 1 hari dan kemudian kami 

dituntut membuat suatu kolaborasi. Satu kelompok enam kepala yang keenam-enamnya 

adalah orang hebat dan juga memiliki karkater-karakter yang berbeda. Susah-susah gampang 

namun ternyata semua dapat teratasi, ketika suatu ide membuncah dikepala kami masing-

masing dan kami memutuskan satu ide sederhana untuk kami jadikan suatu media kolaborasi. 
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Dan lagi-lagi diluar dugaan, ide sederhana ini menjadi salah satu dari lima kolaborasi terbaik. 

Lagi-lagi saya bersyukur tanpa henti. 

Banyak sekali pelajaran yang didapatkan di Forum Indonesia Muda ini, jika ini adalah mata 

kuliah, mungkin kreditnya bisa lebih dari 14 sks namun pelajarannya lebih mudah ditangkap 

dan lebih layak untuk di praktikan untuk masa depan. Dan selayaknya pemuda harapan 

bangsa, pelajaran seperti ini disayangkan jika hanya disimpan sendiri namun lebih baik 

ditebar manfaatnya dengan kolaborasi dan kontribusi yang konkrit bagi bangsa.  

Seseorang mengatakan : berlelah-lelahlah karena manisnya hidup terasa setelah kita berjuang. 

Berjuang untuk bangsaku, berjuang untuk masa depanku. 

Seperti kata-kata penyemangat dalam forum ini : pemuda Indonesia “Aku Untuk Bangsaku!” 
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GENERASI KARYA, GENERASI SINERGIS, KELUARGA KUNANG-KUNANG 

 “Berikan aku seribu orang tua niscaya kucabut semeru dari akarnya, beri aku sepuluh 

orang muda maka akan kuguncang dunia.” (Ir. Soekarno) 

 

 
-Reza Adi Pratama- 

Agribisnis, Universitas Brawijaya 

 

Seperti baru kemarin, di saat aku duduk di tengah panasnya antusias pemuda-pemuda luar 

biasa dari seluruh negeri... 

Seperti baru kemarin, ketika saya merasakan gemuruh semangat generasi muda untuk 

berkolaborasi... 

 

2-5 Mei 2013 menjadi moment bersejarah bagi 120 pemuda terbaik... 

120 pemuda yang melakukan aksi nyata, berkolaborasi karya untuk Indonesia lebih baik... 

 

Pemikiran tajam, kritis, dan idealis ala intelektual muda 

Menjadikan Taman Wiladatika bergelora 

Gejolak gelora yang membara mengejawantahkan ide-ide kreatif mereka 

Mengkolaborasikan berbagai pemikiran dalam diskusi untuk mengaksikan sebuah karya 

 

Kami bukan generasi yang apatis… 

Kami bukan generasi yang duduk manis… 

Di saat keadaan carut-marutnya lingkungan menimbulkan tangis… 

 

Di sini, di forum ini kami dipertemukan 

Untuk merangkaikan visi masa depan 

Untuk melakukan hal terkecil yang dapat dilaksanakan 

Namun memiliki dampak positif bagi lingkungan 

 

Di sini kami melakukan kerja-kerja nyata 

Mengkolaborasikan ide-ide dan pemikiran menjadi sebuah karya 

 

Di sini kami bersinergis 

Untuk mendobrak segala pikiran pragmatis 

Kemudian mengubahnya menjadi idealisme yang dinamis 

 

Di bulan Mei 2013 kami torehkan catatan sejarah 

Yang menjadi saksi bisu lahirnya generasi pembaharu bangsa 

Generasi Karya, Generasi Sinergis, Keluarga Kunang-Kunang 

Yang senantiasa mampu menerangi dunia di tengah kegelapan 

 

Sebuah catatan mahasiswa di bagian timur Pulau Jawa 

Malang, 12 Mei 2013 
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Forum Indonesia Muda: Non Stop Learning Centre 

 

oleh 

Indah Faradisah 

Manajemen (Spesialisasi Keuangan) , Universitas Bakri 

 

Forum Indonesia Muda, sebuah forum yang mempertemukan pemuda-pemuda Indonesia dari 

Sabang sampai Merauke. Yang menurut cerita teman-temanku adalah forum yang berbeda. 

Aku pun sangat tertarik mengikutinya. 

Tiga kali gagal membuatku hampir menyerah mencoba lagi. Namun setelah membaca 

kutipan Pak Elmir Amien “Jangan menyerah sebelum ditolak 21 kali”, aku merasa sebagai 

pengecut kalau baru 3 kali ditolak saja sudah menyerah. Sekali lagi aku coba. Tak kusangka, 

kali ini namaku ada di daftar calon peserta. 

Melalui FIM aku belajar banyak hal tentang kehidupan. Melalui FIM aku mendapat saudara-

saudara baru yang begitu baik. Melalui FIM aku berkesempatan mendengar dan belajar 

langsung dari orang-orang yang inspiratif. Melalui FIM aku belajar berkolaborasi. 4 hari 

serasa kurang memang, tetapi sungguh ini pengalaman yang luar biasa dan tidak akan 

terlupakan sepanjang hidupku.  

Ya Rabb, hingga detik ini hamba kadang-kadang tak percaya bahwa hamba bisa 

berkesempatan menjadi bagian keluarga kunang-kunang. Jadikan hamba orang yang terus 

bersyukur, dapat menjalankan amanah, dan bermanfaat bagi orang lain. 

Bahwa hidup pada hakikatnya harus bertumbuh ke arah yang lebih baik, maka izinkan 

hambaMu untuk dapat terus memperbaiki diri. Tuhanku, aku berjanji hingga akhir napasku 

nanti aku tak akan berhenti belajar, belajar apa pun, di mana pun, dan melalui apa pun itu. 

Agar aku dapat terus mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Rabb, 

tuntunlah kami untuk dapat berkontribusi membangun negeri kami tercinta. 

By: A non-stop learner -Indah Faradisah-  

Jakarta, 11 Mei 2013 
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“ON” 

 
Oleh Ihsan Satriawan,  

Matematika, Universitas Padjajaran 

FIM 14 

 

Sungguh luar biasa senang nya, ketika mengetahui siapa pematerian berikut nya 

dalam rangkaian pelatihan FIM14, yakni pak Jamil Azzaini. Saya mengetahui beliau hanya 

melalui twitter, blog, dan buku beliau, beliau ini terkenal dengan sebuah jargon 

#SuksesMulia dan saya sangat menyukai buku beliau yang berjudul “Tuhan, Ini Proposal 

Hidupku”, buku ini lah yang menjadi sebuah titik balik dari kemajuan hidup saya :D. 

Untuk di FIM14 kali ini, pak Jamil ternyata membawakan sebuah materi mengenai 

buku beliau yang baru, yakni “ON”, yang berisi kiat-kiat hidup untuk bisa #MoveOn 

menjalani hidup ini penuh dengan semangat, kiat-kiat nya ada 4 macam, yuk kita bahas satu 

persatu. 

#VisiOn, itu lah poin yang pertama, apasih maksud dari #VisiON ?, sebagai makhluk 

tuhan yang paling sempurna seharus nya kita memiliki sebuah visi hidup yang jelas, bukan 

sekedar visi hidup yang general, seperti “Saya ingin jadi orang sukses”, “Saya ingin menjadi 

orang yang berguna” aah..itu terlalu abstrak kawan, tuhan pun mungkin akan bingung untuk 

membantu kita :D , menurut pak Jamil, visi hidup itu harus lah jelas, terukur, spesifik, dan 

goal nya menuju untuk DUNIA dan AKHIRAT. Pak Jamil memberikan contoh dari visi 

hidup beliau, jika tidak salah visi hidup pak Jamil ingin menginspirasi 2000 orang dan 200 

orang dari sana menjadi kader untuk menginspirasi yang lain (mohon maaf jika salah :D ), 

terlihat disana jelas dan terukur serta spesifik ya, bagaimana dengan visi hidup kita ? . 

#ActiON, setelah kita menentuka visi hidup kita, yang harus kita lakukan sekarang 

adalah action! rencana tanpa action sama saja bunuh diri  action nya pun harus jelas dan 

telah ter-break down dengan baik. Saat kita ingin melakukan action, pak Jamil memberikan 

saran bahwa kita harus Kerja Keras (perkuat myelin), Kerja Cerdas (asah brain 

memory) dan Kerja Ikhlas (libatkan Allah), setelah itu kita harus mengetahui apa sih 

kekuatan kita, karena seorang bersaing dengan kekuatannya bukan dengan kelemahannya, 

jadi kita harus mengetahui apa sih kekuatan kita untuk dapat mendukung visi hidup kita . 

#PassiON, setelah menentukan visi serta action mau seperti apa, kita harus 

melakukannya dengan passion kita, karena jika melakukan sesuatu dengan passion, kita akan 

mengerjakan dengan enjoy, lalu yang kita lakukan akan bertumbuh serta dihargai. Dengan 

passion pun, ketika ada rintangan menghadang, kita akan menganggap nya sebagai tantangan 

bukan sebagai beban, so lakukan apapun dengan passion ya! :D. 

#CollaboratiON, setelah semua hal yang diatas sudah kita lakukan, maka sentuhan 

terakhir yang sebaik nya kita lakukan adalah berkolaborasi, karena manusia merupakan 

makhluk social yang notabene membutuhkan partner, maka kita pun memerlukan partner 

dalam hal mengeksekusi mimpi-mimpi kita karena dengan partner tersebut, diri ini akan 

diingatkan akan mimpi-mimpi kita, kita pun sebaik nya bergaul, berguru serta aktif di dalam 

komunitas yang memiliki nilai Positif, Kontributid, dan Kreatif. 

Itu lah sedikit rangkuman dari materi yang saya dapatkan dari pak Jamil, semoga 

bermanfaat untuk kita semua . 
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Metode SMART untuk orang yang SMART 

Arsyad Azizi Iriansyah 

Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya 

 

 

Tidaklah jadi orang hebat tapi harus melakukan hal yang hebat ! 

Hal apa yang paling sulit ketika ide membuat sebuah gerakan terbentur dengan SDM dan 

konsep. Saya banyak menemukan orang-orang hebat di luar sana tapi gerakan mereka 

terkesan kurang aplikatif. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu saat di Forum 

Indonesia Muda kemarin. 

Awal dari membangun program sosial adalah KOLABORASI, karena dengan kolaborasi 

kamu punya banyak ide baik itu saran dan kritik.  

Biasanya pertanyaan dimulai dari “Saya punya ide kolaborasi tapi bingung mau dimulai dari 

mana?”  

Dalam kegiatan FIM kemarin kita diajarkan menggunakan kaidah SMART untuk 

mengkolaborasikan karya untuk negeri. Adapun SMART adalah akronim dari Spesific, 

Measurable, Attainable, Realistic dan Time-Based. 

 Specific dimulai dari sebuah pertanyaan dasar yaitu dari siapa sasaran program, apa 

tujuannya, kapan dan dimana pelaksanaannya, hambatan apa yang akan 

muncul ketika ide ini dijalankan dan pertanyaan terakhir yaitu mengapa 

program ini harus ada? Seberapa besar keuntungan yang didapatkan dari 

program ini. Sering kita jumpai beberapa program yang kurang maksimal dalam 

memilah mana yang perlu dan tidak perlu di lokasi kegiatan.  

 Measurable(dapat diukur). Program harus diukur dari kriteria sehingga kita dapat 

mengetahui apakah program bersangkutan mengalami kemajuan atau stagnasi. Cara 

mudahnya menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis program. 

 Attainable(dapat dicapai). Sebuah program kolaborasi dikata bersinergi saat semua 

elemen dalam sumber daya di olah dari sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan 
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sebaik-baiknya. Kadang kita terlalu berpikir bahwa ide ini harus terlaksana padahal 

ide ini melangit sehingga faktor grass root kemampuan personil terabaikan.  

 Realistic(harus realistis). Selain spesifiknya sebuah program kolaborasi, kriteria yang 

jelas serta kemampuan personil untuk mengembangkan bakatnya. Kita juga harus 

memikirkan seberapa realistisnya program. Ide boleh melangit tapi implementasinya 

harus sederhana. Seperti pepatah mengatakan “orang cerdas menang dengan 

kekuataan bukan dengan kelemahan”. 

 Time-based(jangka waktunya). Sebuah program yang prematur harus menentukan 

langkah terpenting terkait waktu agar perencanaan dapat sedemikian rupa menjadi 

program yang harapannya bisa berkelanjutan. 

Semoga tulisan ini bermanfaat  
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Cause We are Agent of Change.  “Khairunnas anfa uhum linnaas. 
oleh  

Halimah Syofarah, SMUN 14 Jakarta 

 

 
 

Ketika tulisan adalah sarana untuk saling berbagi maka disini, izinkan aku untuk 

berbagi tentang kebaikan-kebaikan yang dimiliki  ini. “Betapa Allaah telah melahirkan kamu, 

kalian dan kita sebagai nahkoda untuk menggerakan bangsa ini ke arah yang terselamatkan.” 

Hal itulah yang terbesit dalam benak saya saat berada ditengah-tengah pemuda pemudi hebat 

Indonesia  dari sabang sampai merauke, saling berbagi ide dan pandangan kemudian bersatu 

dalam kolaborasi. Ya, Forum Indonesia Muda.  

 

2-5 Mei 2013 bertempat di Cibubur Wiladatika, Forum Indonesia Muda 14 

terlaksana. Hanya 4 hari 3 malam memang, tetapi hal yang didapat tak se-sempit hari itu. 

Sungguh, itu adalah rangkaian hari yang energi positif dan atmosfer nya tidak akan saya 

lupakan sampai mengerutnya kulit ini. Mulai dari suasana saat memasuki ruang pelatihan, 

rasa kantuk yang datang saat materi sedang disampaikan, coaching collaboration yang 

terkadang memanas, ramainya lorong penginapan sesaat setelah rangkaian acara selesai, 

alarm dari mba rosi yang selalu setia membangunkan untuk sholat tahajud, cerianya olahraga 

di lapangan saat pagi hari, tata lampu cahaya yang sangat menarik saat api ekspresi 

dilaksanakan dan masih banyak hal lainnya yang terlalu manis untuk dikenang. Mereka 

adalah keluarga baruku, keluarga kunang-kunang. Disitulah coretan-coretan kecil yang 

kemudian melangkah membuat jejaknya masing-masing berawal. Entah ini hanya perasaan 

saya saja atau kalian juga merasakannya, bersama mereka seperti melihat cahaya terang, 

rasanya diri ini menjadi jauh lebih optimis. Optimis untuk bisa memperbaiki berbagai macam 

guratan-guratan hitam yang ada pada Negeri ini. Ditambah dengan berbagai materi yang 

diberikan, seperti; mengenal diri, keadilan dan integritas, bersahaja dan keteladanan, 

kolaborasi dalam karya, solidaritas, totalitas dan cinta kasih.   

 

Kita seperti diberi “bekal” sebelum melakukan perjalanan jauh, diberi “bekal” oleh 

mereka yang sudah lebih dulu memulai perjalanan. Mereka yang telah lebih dulu menorehkan 

kebaikan-kebaikan untuk Negeri ini. Itu semua membuat kita tersadar, saatnya menjadi 

generasi konkret dan bukan generasi yang bisanya hanya mengeluh. Cause We, are Agent of 

Change! Tak sedikit ide-ide yang sudah tertuang selama pelatihan berlangsung, tugas kita 

adalah mengkonversikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.  

 

Dengan segala kemampuan yang Allaah berikan kepada kita, kewajiban kita adalah 

mempergunakan nya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Khairunnas anfa uhum 

linnaas.  

..…Karena sungguh keakraban, rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan ini adalah 

nikmat dariNya yang tiada tara. uhibbukum fillah, Keluarga Kunang-Kunang…. 
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Satu Dekade Forum Indonesia Muda 

Fitri Fathia Paramita Kinanti 

Universitas Gorontalo 

 

Betapa banyak sekarang anak Tuhan yang begitu ahli dalam mengukir kata menjadi 

kalimat hingga membuat orang yang mendengarnya pun terlena. Tak terhitung jumlahnya 

yang hingga kini masih saja dengan sengaja mebuai para pemuda dan pemudi bangsa ini. 

Tanpa disadari, pemuda dan pemudi bangsa ini hanya di latih ahli dalam berkata-kata, 

mengkambing hitamkan suara rakyat namun sebenarnya jelas hanya mengkritisi, saling 

menyalahkan kedudukan, keadaan hingga tanggung jawab yang tak bertuan. Andai saja 

mengkritisi sekarang di perlombakan antar Negara di kelas dunia jangan heran dan sedih jika 

kelak Indonesia yang akan jadi juaranya. Hahaha, wajar! Kenapa? Semua penduduknya 

sangat ahli dalam mengkritisi, mengkritik yang mungkin dan jelas bukan keahliannya, begitu 

bebas beropini, jangankan disertakan dengan data akurat karena alibinya pun kurang jelas  

dan terlalu mengada-ada. Kini jelas ini semua tidak bisa dibiarkan, harus ada aksi nyata yang 

mengubah pola cara penerus bangsa ini mengkritisi, karena sebenarnya tak cukup hanya 

mengkritisi, hampir seratus persen cara mengkritisi ini tidak berpengaruh apa-apa bagi yang 

di kritik apalagi harus  berharap perubahan besar pada bangsa ini. Dan taukah apa cara yang 

paling efektif? Jelas tak perlu melakukan hal besar namun hanya sedikit membawa perubahan 

apalagi hingga tak berpengaruh apa-apa, namun apa salahnya melakukan hal kecil namun 

berpengaruh besar. Setuju? 

Forum Indonesia Muda (FIM) yang telah berusia 1 Dekade ini adalah bukti nyata 

menjawab pertanyaan di atas, dengan prinsip: Mengenal Diri; Keadilan dan Integritas; 

Bersahaja dan Keteladanan; Solidaritas, Totalitas dan Cinta Kasih benar-benar mengajarkan 

banyak hal. Tanpa dipaksa kesadaran akan hal membangun bangsa ini muncul seketika, kami 

para pemuda dan pemudi bangsa yang dikumpulkan dari seluruh penjuru Indonesia benar-

benar dibangunkan dari lamunan  bahkan tidur panjang selama ini, di sadarkan dari buaian 

dan permainan kata-kata maupun tingkah laku para penguasa negeri, kami  semua 

dihadapkan pada suatu tanggung jawab besar tuk membangunkan kembali “macan asia” yang 
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tertidur. Sebelum bangsa ini semakin terpuruk, kami para peserta dan seluruh alumni telah 

berjanji dan bersedia ikhlas sepenuh hati membangun Negeri, karena kamilah para generasi 

penerus bangsa ini, tidak harus mematikan seluruh penguasa kemudian baru bisa bergerak 

tapi sekaranglah saatnya setelah kami para pemuda-pemudi terhebat di daerahnya kemudian 

berdiskusi di Forum Indonesia Muda dan akhirnya waktu yang memisahkan, sekali lagi bagi 

kami itu bukanlah akhir dari segalanya namun itulah awal dari segalanya, karena setelah kami 

kembali ke daerah masing-masing akan ada bukti nyata untuk beraksi dan berkolaborasi. 

Semoga dari hal kecil dari tiap daerah bisa berpengarug besar bagi INDONESIA.  

Karena siapa bilang kami hanya MENGKRITISI? Kami BERDISKUSI, BERAKSI DAN 

BERKOLABORASI “Aku Untuk Bangsaku”. 

Dari salah satu keluarga kunang-kunang di Gorontalo, Fitri Fathia Paramita Kinanti (Mita)  
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Generasi Solusi Ibarat Sang Mentari 

Marcel Tirawan 

Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung 

 

Pepatah bilang, “Diam itu Emas!”  

Tidak kawan, sungguh tidak! Diam itu tak selalu emas, ketika engkau terdiam 

padahal telah nampak jelas kejahatan terjadi di hadapanmu maka itu adalah pertanda.. 

pertanda bahwa hadirnya dirimu disitu hanyalah butiran debu, butiran debu yang tak 

berdaya melawan deru angin kedzaliman..  

Sungguh banyak generasi muda yang ada di Indonesia, bangsa ini tak akan pernah 

kekurangan SDM untuk membangun negerinya. Ratusan juta penduduk Nusantara yang 

tersebar dari Sabang sampai Merauke adalah potensi Indonesia untuk menjadi Negara 

Adidaya. Tapi.. Mengapa negeri ini tak kunjung Makmur? Setelah revolusi di zaman 

reformasi ini, masalah kemiskinan, kriminalitas, lingkungan pun korupsi masih saja terjadi. 

Sebenarnya apa masalah utamanya ya?  

Entahlah apa akar masalahnya, tapi salah satu hal yang mungkin menjadi alasan 

semua ini adalah keterdiaman! Ya keterdiaman karena terhadirnya rasa nyaman atas apa 

yang telah kita dapatkan.. Atau juga keterdiaman karena kita tak peduli lagi dengan hidup 

pun nasib orang lain terlebih nasib bangsa ini dimasa depan. Kita hidup merasa nyaman dan 

aman dengan mengalir bagai air, tak ada sedikitpun rasa ingin merubah kerusakan yang 

terjadi di negeri ini. Akibatnya hadir generasi penunggu dan pamrih atas karya-karyanya. 

Mereka generasi yang bepikir apa yang bisa negeri ini berikan untuknya bukan apa yang bisa 

Ia berikan untuk negerinya..  

Pilu dan bodoh ketika kita hanya jadi komentator atas keadaan ini, sudah selayaknya 

kita menjadi seorang kontributor perubahan kearah kebaikan. PERUBAHAN adalah 

keharusan! Perubahan kearah yang lebih baik harus segera dimulai, mulai dari diri sendiri, 

mulai dari saat ini. Mari kita bangun generasi solusi, generasi yang diisi oleh jiwa-jiwa yang 

resah ketika ia hanya DIAM melihat suatu kejahatan, jiwa-jiwa yang berontak ketika ia hanya 
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DIAM atas adanya masalah, jiwa-jiwa bergejolak ketika ia hanya DIAM melihat orang-orang 

di sekitarnya terdiam.  

Ayo beraksi! lakukan kebaikan, apapun yang bisa dilakukan, dimanapun.. kapanpun.. 

Jadilah Generasi Solusi! yang hadirnya ibarat sang mentari..  

Terbenamnya ia di suatu belahan Bumi adalah terbitnya di belahan Bumi yang lain, ia 

selalu bisa mencahayai. Menyebar hangat nan manfaat tanpa pilih kasih.. tanpa harap ucapan 

terima kasih..  

***  

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya 

dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika masih tidak mampu, 

maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." (Hadits 

riwayat Imam Muslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES FROM FIM 14 C [#NOTES FROM FORUM INDONESIA MUDA 14 C] 

 

  56 SIAPA BILANG KAMI HANYA PEMUDA YANG BISA MENGKRITISI?  
KAMI BERDISKUSI, BERAKSI & BERKOLABORASI MENJADI GENERASI SOLUSI 

 

Notes to Forum Indonesia Muda 

 

 
oleh 

Ami Nitami 

Ekonomi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Semarang 

Berawal dari sebuah strategi menuju mimpi, bertemu dengan kawan sedarah Merah 

Putih yang mempunyai tujuan dan cita yang sama, yakni menyongsong bangsa kembali pada 

Pancasila. Yaa, tiba pada 2 Mei 2013, aku berjumpa, mengenal, dan belajar bersama kalian 

adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. 

 

 The first meet, we get about building nation. Awal sesion yang cukup membakar 

semangat untuk membangun bangsa, membenah diri, menjadi sosok yang bermanfaat untuk 

orang lain dan lingkungan. Semua itu dimulai dari membangun karakter diri, membentuk iner 

jauh lebih penting daripada membentuk kompetensi, karena karakter adalah pondasi dari 

kompetensi. Banyak orang hebat & mempunyai kompetensi yang maha hebat tetapi jarang 

dari mereka melakukan sesuatu yang hebat. 

 

 Kami bukan hanya konsumen sebuah training, disana bukan kompetisi dan persaingan 

siapa yang lebih hebat, tetapi kami ada untuk berkolaborasi, menelurkan ide dan karya untuk 

bangsa lebih baik. Berpositif thinking terhadap bangsa jauh lebih membuat langkah lebih 

ringan, daripada hanya mengkritisi dan berpandang pada sisi kiri negeri ini. Memang tak usah 

dikatakan dan diutarakan, semua insan negeri ini mengetahui dan merasakan bobroknya 

bangsa ini. Namun meratapi tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik, sekarang saatnya 

kita, kita, kita ! Indonesia tidak membutuhkan banyak planing hebat, karena sesungguhnya 

banyak planing hebat yang sudah tertulis di lembaran negeri ini, namun sekarang saatnya 

giliran kita, tugas kita, amanah kita dan tanggungjawab kita untuk action dan merealkan 

mimpi itu .... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Mengenal 

diri 
2.Membangun diri 

3.Berkarya 

4.Berkolabo

rasi 

6.Wujudkan 

mimpi 
5.Action 

7.Indonesia 

bangkit 

FIM 
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NOTE FROM FIM 14: 

Dhimas Herdianta, Universitas Jember 

 

 
 

Siapa bilang kami hanya MENGKRITISI? Kami BERDISKUSI, BERAKSI DAN 

BERKOLABORASI 

Berawal dari partisipasiku dalam sebuah “prestigious event” yaitu FIM 14 (Forum 

Indonesia Muda) angkatan 14 di Taman Wiladatika Cibubur, disinilah aku dipertemukan 

dengan pemuda – pemuda hebat dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Aku, kamu, kita, 

dan mereka berkumpul dalam satu kegiatan Caracter Building and Leadership Softskil 

Training  yang bertemakan “Kolaborasi Karya Untuk Negeri”. Di sini aku merasakan 

kehangatan kekeluargaan walaupun kami berasal dari latar belakang yang berbeda bahkan 

daerah yang berbeda pula serta perbedaan – perbedaan lainnya, namun di sinilah kami 

diajarkan untuk bersatu dalam sebuah tujuan dengan jargon “aku untuk bangsaku”. 

FIM 14 mempertemukanku dengan kawan-kawan hebat berjumlah 120 pemuda dan 

pemudi Indonesia. Aku satu kamar dengan: Ajier (IAIN Aceh), mas Sindu (UGM) bang 

Ihsan (UNPAD), dan Adib (PNJ). Di sinilah kolaborasi dimulai karena kami berasal dari latar 

belakang dan daerah yang berbeda pula. Tidak hanya mereka yang aku kenal, namun masih 

banyak orang hebat yang aku kenal dalam forum ini. Kelompok kolaborasi “Kampilan” dan 

kelompok 1 api ekspresi juga mempertemukan dengan mereka. Kelompok  kolaborasi : Beto 

(UNCEN), Eldo (UB), Lucky (UNS), Ranty (UNLAM), Shielda (Institut Manajemen 

Telkom) dengan coach bang  Zalpian. 

Kelompok kolaborasi membuktikan bahwa kita tidak hanya mengkritisi, namun kami 

berdiskusi, beraksi dan berkolaborasi. Kelompok kami mengkritisi permasalahan yang ada di 

sekitar kita, seperti : kesehatan lingkungan. Berangkat dari kepedulian tersebut kami tidak 

hanya mengkritisi, namun "kami juga berdiskusi, beraksi, dan berkolaborasi merencanakan 

program tersebut. Program yang kami tawarkan adalah “Indonesian Greenereation” yang 

bertujuan membentuk Generasi Indonesia yang peduli lingkungan. Dalam program tersebut 

terdapat 3  yang tahap yaitu : sosialisasi dan kampanye, pembedaan sampah organik dan 

anorganik serta pengolahannya menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan sasaran mahasiswa 

dan masyarakat sekitar, serta kampus bebas asap. 
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Hal baru yang aku dapatkan di FIM 14 ini tidak hanya “networking” atau kenalan 

baru, di sini aku juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan. 

Kehangatan keluarga di FIM ini benar-benar terasa sampai sekarang dan rasanya kurang lama 

waktu yang tersedia untuk lebih mengenal keluarga kunang-kunang lebih dalam lagi. FIM 14 

juga menghadirkan kembali mimpi-mimpi besar kita. KOLABORASI KARYA UNTUK 

NEGERI - AKU UNTUK BANGSAKU - SALAM BANJUR. 

     
KELOMPOK API EKSPRESI    KELOMPOK KOLABORASI   ALL MEMBER FIM 14 
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Sang Garuda Mino(Mayo)ritas 
Oleh:  

Listya Kurnia 
Universitas Negeri Jakarta 

 

 

Hamparan gurun terhampar di depan mata 

Terik matahari seakan masuk ke dalam relung jiwa 

Udara berhembus menebarkan kehinaan 

Jangkauan mata seakan tiada berarah 

Ribuan langkah seakan tiada guna 

Hingga genggaman tangan seakan tiada lagi miliki mimpi 

Melihat kawanan manusia berbalik arah 

Apakah itu Anda? 

Apakah itu kamu? 

Ataukah itu kalian? 

Tentu tidak, tidak mungkin itu kalian 

Kunang-kunang yang tentu bukan mereka 

Bukan satu ekor 

Tapi ribuan ekor cahaya 

Harapan ini kembali 

Kembali memandang 

Kembali melangkah 

Kembali menggenggam mimpi 

Meski terlihat sang garuda minoritas 

Sang garuda mayoritas-lah disini 
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UNTUKMU FIM 

Akhmad Fauzi 

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Surakarta 

 

 
 

Aku bukanlah seorang yang hobi dalam hal menulis, 

Meskipun menjadi seorang penulis masuk dalam salah satu daftar mimpiku.. 

Tapi itu kelak, saat aku sudah benar memberi bukti nyata untuk dunia, sehingga aku berharap 

apa yang kutulis bukanlah sesuatu yang “OmDo” alias omong doang.. 

Dan saat ini aku masih merasa belum. Ya iyalah ^^ 

 

Sempat aku pesimis akan negeriku, aku berfikir bahwa tiada lagi pemuda yang peduli 

terhadap bangsanya. Bahkan sekalipun ia peduli, aku melihat pemuda itu hanyalah penjahat 

bermuka dua yang berlagak menjadi seorang aktor handal dengan segala yang ia tampilkan 

didepan dan perannya seolah menghilang ketika dihadapkan langsung dengan sebuah realita 

nyata kehidupan. Rasa benciku kian menjadi, saat melihat sifat asli mereka yang jauh dari 

kata mulia.  

Banyangkan saat tenyata merekalah yang jadi pemimpin bangsa? 

Cahaya itu mulai tampak 

Saat aku mencari sosok tauladan disekitarku, aku merasa semuanya telah tenggelam temakan 

usia. Dan parahnya, aku merasa tiada lagi orang yang tepat untuk dijadikan partner dalam 

langkahku merajut benang-benang perbaikan. Hal itu membuatku seolah berjuang sendiri 

dalam mimpi besarku memperbaiki negeri, namun lagi-lagi aku masih merasa belum.  

Tapi ternyata lagi-lagi aku salah dan aku terlalu sempit menilai dunia, melihatnya hanya dari 

kaca mata kusam milik ayahku. Dan terbukti bahwa Tuhan menjawabnya dengan sangat 

indah, memberi jawaban diwaktu yang tepat dan penuh hikmah. Menyembunyikan sesuatu 

yang istimewa agar kita menjadi kuat, sabar dan tetap berharap kepada-Nya. Semoga 

pertemuan ini benar diberkahi oleh Sang Ilahi dan menjadikan kita keluarga yang bisa saling 

memahami dan melengkapi tiap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. 

Terima kasih keluarga kunang-kunangku, kalian adalah bukti nyata bahwa indonesia masih 

punya harapan dan masih punya secerca cahaya untuk menerangi dunia.  

Aku mulai mengerti mengapa dahulu cahaya itu terlihat semu, itu karena tiap cahayanya 

bersembunyi dan tersebar diseluruh penjuru dunia. Dan saat cahaya itu saling dipertemukan 

maka sinarnya bukan hanya terasa dikulit luarannya saja namun cahaya itu merasuk hingga 

ke hati. #AlayLagiDeh #TapiSerius 
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Forum Indonesia Muda: Kunang-Kunangku 

 
Achmad Rifdatul Hisan, Institut Teknologi Telkom, Bandung 

 

FIM?Forum Ingin Menikah?Forum Ingin Membina?atau forum apa yah?. FIM itu Forum  

Indonesia Muda, forum yang mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia yang  

mempunyai cita-cita yang sama yaitu sebuah perubahan baik untuk bangsanya. Sebuah  

kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi saya pada tanggal 2 - 5 Mei 2013 kemarin  

ikut serta didalamnya. Dalam FIM 14 saya bertemu 119 pemuda lainnya yang berasal  

dari sabang sampai merauke, dengan beragam latar belakang, karakter, agama,  

pengalaman tapi satu tujuan kita yaitu berkolaborasi karya untuk negeri. Ikut FIM itu  

berjuta rasanya. Entah mengapa setiap milidetik mengikuti kegiatan FIM selalu takjub  

dan mau bilang 'waw'. Begitu hebat euforianya, baik peserta apalagi panitianya.  

Penyambutan kami aja keren banget, setiap masuk aula kita pasti akan 'ajep-ajep' alias  

berjingkrak-jingkrakan nyanyi-nyanyi (tapi bukan lalala yeyeye) dengan maksud  

penyemangat diawal :). Yang sudah pasti tidak kalah hebatnya,yaa materinya. 

Dari setiap sesi pasti memunculkan ilmu baru,wawasan baru,dan semangat baru. Intinya 

 mah kita diberisuntikan virus penyemangat berkolaborasi untuk negeri, mulai dari  

sharing sama orang-orang yang telahsukses berkolaborasi sampai kita juga membuat  

project kolaborasi. Dan kita disuntik untuk mempunyai tujuh pilar karakter FIM  

(kalau ga salah) yaitu integritas, keadilan, totalitas, solidaritas, bersahaja, keteladanan,  

dan cinta kasih. Toleransi, saling menghargai, percaya diri, tolong menolong, itulah  

beberaapa hal yang secara tidak langsung saya dapat saat FIM. Disaat ada yang memberi 

pendapat ya kita hargai, disaat ada yang memerlukan bantuan kita tolong, disaat ada  

perbedaan perlulah ada toleransi,dan karena saya orangnya ga PD jadi karena FIM saya  

mulai menumbuhkan percaya diri saya dengan \mengenal siapa diri saya :). Haah ga akan 

ada habisnya bahas FIM 14 mah, terlalu banyak cerita indah bersama kalian saudara- 

saudaraku. Salam angkatan kita aja kecenya udah kelewatan.,haha :D  

Salam Banjurr ! 

Keluarga baru ini disebut keluarga kunang-kunang. Keluargaku yang bukan hanya  

menyinari seluruh daerah di Indonesia tapi bagi saya mereka akan menyinari hidup saya  

juga, hehehe. Jangan tanyakan apa yang sudah kita dapat dari FIM,tapi tanyakanlah  

kepada diri kita sendiri apa yang bisa kita lakukan bersama FIM untuk Indonesia :).  

Bersama ratusan bahkan ribuan kunang-kunang membuat saya bahkan harusnya teman- 

teman juga yakin bahwa Indonesia akan segera menjadi lebih baik. Aamiin 

Rindu, rindu, dan rindu yang selalu dirasakan saat mengingat kalian, FIM 14 Cibubur. 


