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PEMUDA DALAM 

PERUBAHAN SOSIAL 

 
Sejarah Indonesia mengatakan 

bahwa peran pemuda merupakan 

ujung tombak perjuangan bangsa, 

tak terlepas pada gerakan 

pembangunan pendidikan. 

Perkembangan Pendidikan di 

Indonesia ditandai oleh 

terbentuknya Budi Utomo pada 

tahun 1908 meski sebetulnya 

telah banyak organisasi 

pendidikan yang lahir sebelum 

itu. Namun yang pasti adalah 

bahwa dari organisasi pendidikan 

yang lahir di negeri ini tak lepas 

dari campur tangan pemuda. 

Untuk itulah mengangkat 

beberapa fenomena tentang 

pemuda adalah sebuah 

keniscayaan agar mampu 

menjadi 

pencerah seperti bagaimana 

pemuda dalam perubahan 

sosial di Indonesia, tantangan 

kaum muda pada masa kini, 

bahwa Pemuda harus belajar 

sejarah yang mampu menjadi 

lokomotif perubahan. 

 

Sedikit menoleh kebelakang 

ketika keotoriteran mulai 

dperlihatkan Soekarno pasca 

kemerdekaan saat 

memproklamirkan dirinya 

menjadi presiden seumur 

hidup, Pemuda pun kembali 

bergerak sehingga Soekarno 

menyatakan diri mundur dan 

digantikan oleh Soeharto. 
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Pelatihan Jurnalistik pertama Prodi 

Komunikasi Penyiaran Islam STAI Al 

Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta 

diselenggarakan pada 03 Juli 2019. 

Pelatihan ini menjadi cikal bakal 

terbentuknya komunitas mahasiswa 

bernama MEDIA CLUB AQIDAH yang 

diantaranya adalah sebagai wadah 

mahasiswa berlatih teknik 

jurnalistik. Kegiatan yang bertempat 

di aula kampus ini menghadirkan 

beberapa narasumber yang 

merupakan para praktisi media baik 

Islam ataupun konvensional. 

Setelah melakukan proses cukup 

panjang, Prodi Komunikasi 

Penyiaran Islam STAI Al Aqidah Al 

Hasyimiyyah Jakarta telah berhasil 

mendapatkan sertifikat akreditasi 

B. Dengan adanya sertifikat ini 

diharapkan agar Prodi KPI ini bisa 

menjadi pilar keberhasilan 

pengembangan media Islam 

dimasa yang akan datang. 

Mahasiswa akan semakin 

beragam dapat menjadi 

pendakwah handal dan 

kompetitif.  
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Oleh : Nanda Khairiyah 
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meneruskan estapet dari  

 

SUARA MAHASISWA 

Oleh : Siska Rabeah 

Pemuda  adalah harapan bangsa, 

menjadi pemuda berarti harus siap 

menjadi penerus para pemimpin 

negara. Itulah perlunya kita 

menjadi pemuda yang berkualitas. 

Jika pemudanya berkualitas maka 

berkualitas sebuah negara jika 

pemudanya hancur maka 

hancurlah negara dimasa depan.  

 Manfaatkan waktu sebaik-baiknya 

selagi masih muda, jangan kotori 

masa mudamu dengan mencoba 

hal hal yang akan merugikanmu 

dimasa depan. Narkoba, minuman 

keras, seks bebas itu semua adalah 

akibat, pemudalah yang akan 

meneruskan estapet dari segela 

profesi yang ada di dunia. 

Manfaatkan waktu sebaik-baiknya 

selagi masih muda, jangan kotori 

masa mudamu dengan mencoba 

hal hal yang 

akan merugikanmu dimasa 

depan. Narkoba, minuman 

keras, seks bebas itu semua 

adalah hal yang akan kau sesali 

seumur hidup. Nikmati masa 

mudamu dan lakukanlah hal hal 

yang positif. Banyak  membaca 

buku akan membuatmu menjadi 

pemuda yang berkualitas. 

Perkataan pemuda yang gemar 

membaca  bukan seperti tong 

kosong  nyaring bunyinya, tidak 

asal bunyi. Tetapi berdasarkan 

fakta dan data. Pemuda seperti 

ini akan lebih didengar suaranya 

dari pada orang yang pandai 

berbicara namun tdk memiliki 

makna. Karena  dalam 

realitasnya yang kita butuhkn 

adalah fakta bukn omong 

kosong semata. 

Namun, ilmu tanpa akhlak itu 

percuma. Jadilah pemuda yang 

berilmu juga berakhlak.  

Sebanyak apapun ilmu yang kau 

miliki, tanpa akhlak kau belum 

disebut orang yang berilmu, 

karena buah dari ilmu adalah 

akhlak. 
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Pemuda kemudian kembali 

memainkan perannya setelah 

“muak” dengan rezim Soeharto 

selama lebih dari 30 tahun. 

Tulisan ini dengan jelas 

menyebutkan bahwa pemuda 

adalah bagian bahkan penggerak 

perubahan di Indonesia. 

Bagaimana pemuda mampu 

merebut 3 fase perubahan 

Indonesia dimulai dari 

kemerdekaan atas jatuhnya 

penjajahan Jepang hingga 

melahirkan tokoh muda Soekarno 

dan Hatta. Fase berikutnya ketika 

pengunduran dirinya Soekarno 

ditandai dengan “tuntutan” kaum 

muda sehingga jatuhnya 

penjajahan Jepang hingga 

melahirkan tokoh muda Soekarno 

dan Hatta. Fase berikutnya ketika 

pengunduran dirinya Soekarno 

ditandai dengan “tuntutan” kaum 

muda sehingga Soekarno 

kemudian digantikan oleh rezim 

orde baru Soeharto. Fase 

berikutnya adalah ketika jatuhnya 

rezim Soeharto dan munculnya 

reformasi ditandai dengan 

berkembangnya kebebasan media 

dan berpendapat.  

Pemuda perlu mengetahui sejarah 

perjuangan bangsa agar kembali 

termotivasi pada perubahan. 

Sehingga kasus politik sebenarnya 

menjadi minat pemuda dibanding 

dengan kasus-kasus terkait 

lifestyle. Pemuda tidak lagi apatis 

untuk mengurusi permasalahan 

sebenarnya bangsa ini ketimbang 

permasalahan bersifat SARA dan 

gaya hidup. 

Sudah saatnya pemuda 

menunjukkan  perannya kembali , 

bukan sebagai motor yang 

menggulingkan rezim dictator 

.Tetapi sebagai lokomotif dalam 

perubahan sosial yang menjadikan 

Indonesia maju, sejahtera dan 

berkeadilan. Jika pemudanya 

berkualitas maka berkualitas 

sebuah negara jika pemudanya 

hancur maka hancurlah negara 

dimasa depan.  
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