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 Sosok pemuda memiliki peranan penting dalam sejarah
perjuangan Islam. Mereka adalah agent of change, generasi yang 
mampu mewujudkan perubahan dengan kekuatannya. Hal ini
membuktikan kebenaran al-Qur`an yang menempatkan masa
muda sebagai masa kekuatan.
“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu
lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia
kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.” (QS. Ar-
Ruum: 54)

 Al-Qur`an banyak bercerita tentang sosok pemuda yang mampu
mewujudkan perubahan dengan keunggulan pribadi yang kuat. 
Mereka memiliki prinsip dan sikap yang jelas dalam mewujudkan
perubahan tersebut. Bukan keunggulan kepribadian saja yang 
kuat, tetapi keunggulan tersebut sangat dibutuhkan oleh
zamannya.



• Pemuda adalah suatu umur yang 
memiliki kehebatan sendiri,menurut
DR.Yusuf Qardhawi ibarat matahari
maka usia muda ibarat jam 12 ketika
matahari bersinar paling terang dan
paling panas.

• Pemuda mempunyai kekuatan yang 
lebih, secara fisik dan semangat bila
dibanding dengan anak kecil atau
orang-orang jompo.Pemuda
mempunyai potensi yang luar
biasa,bisa dikatakan seperti dinamit
atau TNT bila diledakan. 
Subhanallah.



• Sejarah pun juga membuktikan bahwa pemuda berperan penting
dalam kemerdekaan.Dimana saja,di negara mana saja kemerdekaan
tak pernah luput dari peran pemuda.Karena pemudalah yang paling 
bersemangat dan ambisius memperjuangkan perubahan menuju
kehidupan lebih baik. 

• Dalam sejarah Islam,banyak pemuda yang mendampingi Rasulullah
dalam berjuangan sperti Mushaib bin Umair ,Ali bin Abi
tholib,Aisyah dll.Waktu itu banyak yang masih berusia 8,10 atau 12 
tahun.Dan usia-usia itu tidak dapat diremehkan.Mereka punya
peran penting dalam perjuangan.Maka dari itu jika ingin Indonesia 
menjadi lebih baik maka perbaikan itu yang utama ada di tangan
pemuda,Perbaikan itu akan tegak dari tangan pemuda dan dari
pemuda.



Ilmuwan hebat dalam sejarah islam

1. Jabir Ibnu Hayyan
Orang-orang Eropa menamakannya Gebert, ia hidup antara tahun 721-815 M. Dia

adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam 
yang pertama. Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai
ilmu kimia. Bidang keahliannya, (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang
: Logika, Filosofi, Kedokteran, Fisika, Mekanika, dan sebagainya.

2. Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi
Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. Memang sudah menjadi

semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-
nama orang terkemuka, sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah
orang tersebut muslim atau bukan. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun
barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang
Islam, karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah
mereka sendiri. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang
disiplin ilmunya adalah: Filosofi, Matematika, Logika, Musik, Ilmu Kedokteran.



Ilmuwan hebat dalam sejarah islam

3. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi
Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma. Nama itu kemudian dipakai orang-

orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. karena apa ? karena dia
adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika, 
ilmu hitung. Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah, kemudian
buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita
kenal dengan nama AlJabar.

4. Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi
Hidup antara tahun 865-925 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. Seorang

dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian
Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia.

Didalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah
menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan, 
sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. Disamping itu Al-Razi telah
mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi, Kalsinasi dan sebagainya dan
bukunya tersebut merupakan suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang 
pertama di dunia.
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•

5. Abu Nasir Al-Farabi
Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS. Ia hidup tahun 870-

900 M dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika. 
Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika, 
Matematika, Etika, Filosofi, Politik, dan sebagainya.

6. Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina
Atau dikenal dengan nama Avicena, yang hidup antara tahun 980-

1037 M. Seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu, 
hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais.
Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal

Al-Qur`an, kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai
semua ilmu yang ada pada waktu itu, bidang keahliannya adalah ilmu
Kedokteran, ilmu Fisika, Geologi, Mineralogi.



Dokter Muslim Ternama di
Amerika Umat Muslim di Amerika tergolong

minoritas. Namun ada beberapa yang 
berhasil menorehkan tinta emas dalam
bidang keilmuan. Salah satunya di bidang
kedokteran.

• Siapa tak kenal Ibnu Sina? Dalam sejarah
peradaban Islam, dia dikenal sebagai
ilmuwan sekaligus dokter ternama. Dunia
Barat pun mengakui ketenaran Ibnu Sina
dengan nama populer Avicenna. Selain Ibnu
Sina, kini Dunia Barat pun menoleh kepada
seorang dokter bedah berprestasi
cemerlang dalam menangani jantung. Dia
adalah Mehmet C. Oz. Dokter Muslim asal
Amerika ini termasuk dalam 100 tokoh
berpengaruh di dunia versi majalah Times. 
Tak mengherankan, nama besar Oz selalu
dibanding-bandingkan dengan al-Zahrawi, 
yang juga dikenal sebagai ahli bedah Muslim 
hebat pada zaman pertengahan.

.



• Dan masih banyak lagi ilmuwan-
ilmuwan muslim yang telah
mengukir prestasi gemilang pada
masanya..

kini pertanyaan diarahkan kepada
kita, bisakah kita menjadi muslim-
muslim yang akrab dengan dunia
ilmu atau berprestasi dengan ilmu
?...jawabannya ada pada diri kita
sendiri.



ISLAM SEBAGAI PANGLIMA DALAM 
PENGEMBANGAN MAHASISWA HEBAT



Daya Kalbu

• Iman & Taqwa kepada 
Allah swt.

• Rasa kasih sayang

• Empati

• Kesopanan

• Kejujuran

• Disiplin diri

• Harga diri/respek

• Tanggung jawab

• Integritas

• Keberanian moral

• Kerajinan

• Komitmen terhadap
islam

• Loyalitas terhadap
amanah

• Seni/estetika
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Daya Pikir
• Berfikir analitis

• Berfikir kritis

• Berfikir kreatif

• Berfikir deduktif

• Berfikir induktif

• Berfikir ilmiah

• Berfikir nalar

• Berfikir lateral

• Berfikir sistem

• Kecakapan belajar
secara terus menerus.

• Kecakapan membaca, 
menulis, dan 
mendengar.

for being  a great moslem



Daya Fisik
• Kesehatan

• Kestaminaan

• Ketahanan

• Keterampilan

for being  a great moslem



–Kekuatan Ruhiyyah. 
–Kekuatan ruhiyyah merupakan cermin
dari keimanan yg terimplementasikan
dalam perilaku ubudiyah yg intens kpd
Allah

–Kekuatan Fikriyah
–Seorang aktivis haruslah memiliki
kecerdasan intelektual, keluasan ilmu dan
pengetahuan sehingga ia mampu
mengelola diri, keluarga,  masyarakat dan
umat.

–Kekuatan Manajerial
–Cerdas dan soleh saja tidak cukup apabila
tidak disertai sikap yg profesional dalam
menata aneka urusan dan persoalan

–Kekuatan Khuluqiyya
–Sebagai aktivis publik, seorang pemuda
muslim akan berhubungan dg banyak
pihak. Karenanya ia harus menampilkan
keteladanan dalam segala perilaku harian
nya. 

Bekal mahasiswa hebat dalam beraktivitas



Kerangka Implementasi Peran Mahasiswa

• Keseimbangan: setiap peran
berjalan paralel secara
harmonis

• Skala prioritas: dalam
konteks time constraint 
untuk efektifitas kerja

• Signifikan: yang dikerjakan
adalah fungsi-fungsi/tugas
yg berdaya guna dan
berhasil guna, multiplier 
effect besar

• Sistemik: peran yg
dilakukan bukan semata
berdasarkan kepentingan
pribadi, tetapi diletakkan
dlm konteks pemberdayaan
umat meningkatkan kualitas
kehidupan

15





in higher education today students must be 

supported to develop specific expertise and 
knowledge in their chosen discipline and 
also facilitated to develop 

‘the skills necessary for employment 

and for life as a responsibility citizen’ 

In a group learning context students are 
facilitated to develop key skills such as 
communication and teamwork. Students 
can only become proficient in a skill by 
practicing it and in a group learning context

the students have to learn how to work 

within a group and listen and negotiate 

with others in order to resolve dilemmas or 
conflicts. 

These are important skills for 
students to develop as research 

indicates that employers worldwide 
want graduates who have well 

developed communication, 
teamwork and problem solving skills. 



Samani (2002):

JUJUR

DISIPLIN

TANGUNG JAWAB

KERJA SAMA

MEMECAHKAN 
MASALAH

PENGUASAAN BID 
KERJA

Andreas (2007):

• JUJUR

• DISIPLIN

• KOMUNIKASI

• KERJA SAMA

• PENGUASAAN BID 

KERJA



Pemuda yang hebat adalah pemuda yang 
B A B.:Apa itu B A B?

Mana mungkin kita sebagai pemuda bisa maju jika bermimpi saja
tidak berani.Impian adalah cita-cita maka beranilah
bermimipi,bagaimana bisa dapat nilai A dalam ujian,bila
bermimipi saja tidak berani, bagaimana bisa dapat nilai A jika
mimpinya (cita-citanya) hanya dapat nilai C. 

Impian akan menimbulkan niat ,niat akan menimbulkan
sikap,sikap akan menimbulkan usaha untuk mewujudkan cita-cita
Dan impian juga akan menimbulkan semangat ,semangat ibarat
api yang akan memicu ledakan potensi yang luar biasa.

B
BERANI BERMIMPI DAN BERNIAT



A
ANDALKAN DIRI SENDIRI

• Pemuda yang hebat bukan pemuda yang berkata,"Ayah ku polisi
lho,jangan macam-macam sama aku" atau "ayahku kaya ,aku minta apa-
apa pasti dituruti." Bukan seperti itu, tapi pemuda yang hebat dan berjiwa
besar adalah pemuda yang berkata,"inilah diri" atau " menjadi diriku
dengan segala kekurangan“ . 

• Pemuda yang hebat adalah pemuda yang tidak menyombongkan prestasi
ayahnya,pamannya,ibunya atau lain-lain. Mereka sadar,andaikata ayah 
mereka polisi mereka sadar yang polisi kan ayah bukan saya,klo ayah 
mereka pejabat yang berprestasi mereka sadar itu prestasi ayah bukan
saya,saya harus ciptakan prestasi sendiri.

• Jadilah mereka pemuda yang mandiri, dengan kemandirian itu ia terpacu
untuk tidak menggantungkan diri pada siapa pun kecuali Allah ,ia menjadi
yang tangguh,ia berusaha memacu dirinya menjadi lebih baik dari hari ke
hari sampai akhirnya ia bisa merubah lingkungannya. Ia menjadi pemuda
yang percaya diri.



B
BERANI BERBUAT

• Jika sudah punya mimpi dan percaya akan kemampuan
sendiri maka yang berikutnya ialah siap action. 
Berbuat,berani untuk melakukan aksi-aksi perubahan.
Merubah diri sendiri dengan mengendalikan hawa
nafsu,mencari ilmu, memperbaiki ibadah.

• Berani mencoba untuk sebuah kemenangan tanpa
takut gagal.Ingatlah bahwa kegagalan adalah
kesuksesan yang tertunda.Thomas alfa Edison berhasil
menemukan bola lampu pada percobaan ke 14.000, 
berarti dia telah gagal dalam 13.999 percobaan,tapi dia
tidak. 



Berani beraksi adalah wujud
konsisten kita pada apa yang 
kita yakini,kita impikan.Kita
memimpikan Indonesia 
menjadi lebih baik maka
berani beraksi untuk
perbaikan tersebut sesuai
dengan kreativitas kita
adalah hal yang hebat. Dari 
yang kecil tidak masalah



Talk less to do more!!!!! Tatap dunia , hadapi, 
jangan bersembunyi, 
jangan hanya bicara tapi
berbuat,beramal.

Kita tunjukan bahwa kita
pemuda , kita tidak diam
tapi bergerak menuju
perbaikan yang lebih baik.

Bahwa kita tidak duduk, 
tapi kita berjuang.



Faktor Peranan (%)

Innovation 45

Networking 25

Technology 20

Natural resources 10

Sumber: Hasil evaluasi Bank Dunia (1995) thd 150 negara



Kecerdasan Naturalis

Pola Pikir Kesukaan Kebutuhan

Melalui alam dan pola-

pola alam
Bermain dengan 

binatang, 

berkebun,melakukan 

penyeledikan 

terhadap alam, 

memelihara binatang, 

menghargai planet 

bumi

Kesempatan 

berhubungan dengan 

alam, kesempatan 

berinteraksi dengan 

binatang, alat untuk 

menyelidiki alam 

(misalnya kaca 

pembesar, teleskop)

Firman Allah (QS At-Taubah, 9 : 105):

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang
gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”



Thank you for all - Hatur Nuhun




