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Momentum sej arah ini penting untuk kembali 
direnungkan dan direaktualisasi agar semangat 
yang terkandung di dalamnya dapat terus 
memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh 
bangsa ini untuk menggapai kejayaan bangsa di 
mas a depan agar dapat hidup sejajar dengan 
bangsa-bangsa lain. Secara khusus momentum 
peringatan HSP tahun ini diarahkan untuk 
menjadi tonggak pembangunan Karakter Bangsa. 
Atas dasar semangat itulah peringatan HSP tahun 
ini mengangkat tema: "Mewujudkan Pemuda 
yang Santun, Cerdas, Inspiratij dan 
Berprestasi. " 

Tema ini secara khusus mengandung pesan 
bahwa saat ini kita memerlukan figur-figur 
pemuda yang santun, cerdas, inspiratif dan 
berprestasi. Pemuda yang santun adalah pemuda 
yang memiliki budi pekerti, berakhlak mulia, 
menghormati yang lebih tua dan menyayangi 
yang lebih muda serta peduli terhadap sesama. 
Pemuda Indonesia dituntt untuk santun dalam 
perkataan, pikiran dan perbuatan. Pemuda yang 
cerdas adalah pemuda pemuda yang memiliki 
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Assalamualaikum Wr. Wb, 
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. 

Puji Syukur marilah kita panjatkan ke 
hadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat 
dan hidayah-Nya kita masih diberi kesempatan 
untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP), 
hari yang sangat bersej arah dan telah memberikan 
inspirasi serta motivasi yang besar bagi kemajuan 
bangs a Indonesia. Melalui peringatan ini kita 
dapat mengenang tekad pemuda Indonesia saat itu 
yang " mengikrarkan komitmen persatuan dan 
kesatuan bangsa, yaitu: Satu Tanah Air - Tanah 
Air Indonesia, Satu Bangsa - Bangsa Indonesia 
dan Satu Bahasa - Bahasa Indonesia. 

Peringatan HSP melupakan momentum 
sejarah yang sangat penting dalam perjuangan 
bangs a Indonesia yang dipelopori oleh anak-anak 
muda pada jamannya. Sumpah Pemuda 
merupakan momentum yang telah membangun 
komitmen kolektif bangsa untuk bersatu dan 
mengembangkan jiwa nasionalisme di tengah
tengah hegemoni kolonialisme penjajah. 
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kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi, 
yang mampu mengatasi berbagai persoalan 
dihadapinya, yang memiliki kompetensi sehingga 
akan mampu bertahan dan akan unggul dalam 
menghadapi persaingan global. 

Pemuda yang inspiratif adalah pemuda yang 
mampu memerikan inspirasi bagi pembangunan 
bangsanya, inspirasi bagi perubahan dan inspirasi 
dalam mengembangkan generasi yang unggul dan 
berdaya saing. Pemuda yang berprestasi adalah 
pemuda yang senantiasa berorientasi pada 
kej ayaan, keunggulan dan kegemilangan masa 
depan. Pemuda yang berprestasi adalah pemuda 
yang tidak mudah menyerah, bertanggungjawab 
dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk 
dirinya, masyarakatnya dan untuk bangsanya. 

Upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia 
yang santun, cerdas, inspiratif dan berprestasi 
haruslah dijadikan sebagai komitmen kolektif 
bangsa ini manifestasi dari semangat dan jiwa 
Sumpah Pemuda. Melalui peringatan HSP tahun 
ini, kita berharap agar bangs a ini kembali 
merenungkan dan menghayati jiwa dan semangat 
yang terkandung dalam nilai-nilai Sumpah 
Pemuda yang telah diikrarkan oleh para pemuda 
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dari berbagai suku, agama, dan latar belakang 
kebudayaan yang sangat plural dari seluruh 
Indonesia. Semoga bangsa Indonesia dapat 
memetik hikmah yang terkandung dalam 
peringatan Hari Sumpah Pemuda. 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

Jakarta, Oktober 2013 
Menteri pemuran Olahraga Rl 
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