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Assalamualaikum...

Sobat AU...

“Setiap kelahiran baru akan bertanggungjawab atas manusia sebelumnya”

erubahan, perbaikan dan penyempurnaan terkadang tidak selalu berjalan mulus 

Psesuai apa yang direncanakan. Ya itulah kehidupan, akan selalu ada kesenjangan 

antara realita dan idealita. Bukan karena faktor alam atau takdir, tidak lain dan tidak 

bukan adalah karena manusia. Manusia sendirilah yang membuat kesenjangan itu, 

mengakibatkan permasalahan dimana-mana.

 Jika bukan pemuda yang menyelesaikan kesenjangan tersebut, lalu siapa lagi? 

Pemuda memang diciptakan dan disiapkan untuk masa depan, untuk perbaikan, untuk 

perubahan dan penyempurnaan. Tonggak dari segala permasalahan.

 Keluarlah dari rasa nyaman kita pada kehidupan ini, maka kita akan menemukan 

banyak permasalahan diluar kenyamanan kita. Kemiskinan yang semakin tak terkendali, 

kepercayaan terhadap pemerintah yang mulai surut, kecurangan/kebohongan yang mulai 

dianggap lumrah sehingga kejujuran semakin luntur dari harkat manusia. Semua hanya 

sekelumit permasalahan pada bangsa ini.
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Headline

Sudah menjadi kepastian se-

jarah bahwa generasi muda (pemuda) 

adalah generasi yang paling dtunggu 

k ip rahnya  da lam negara  yang 

majemuk ini. Kepastian sejarah ini 

didukung pula oleh adagium lama 

tentang pemuda, yaitu: pemuda adalah 

tonggak sejarah bangsa. Oleh karena 

itu, tidak mengherankan bila generasi 

muda selalu diharapkan untuk ikut 

berpartisipasi dalam persoalan yang 

tengah terjadi di masyarakat, bangsa, 

dan negara baik secara perseorangan 

maupun kelompok. Namun, kenyataan 

yang terjadi saat ini, banyak dari 

generasi muda yang malah terjebak 

pada kenyaman-kenyaman hidup yang 

berujung pada tidak produktifnya 

pemuda dalam merealisasikan harapan 

yang ditunggu-tunggu masyarakat, 

bangsa, dan negara. Pemuda-pemuda 

masa kini jauh lebih aktif ke tempat-

tempat hiburan daripada harus 

bersusah payah menempuh jalan jauh 

untuk mengadakan baksos di daerah 

terpencil di belahan bumi nusantara. 

Generasi muda masa kini 

memang lebih sibuk mengurusi hal-hal 

yang sifatnya remeh temeh. Dan, yang 

lebih memprihatikan lagi, generasi 

muda masa kini sudah mulai terjangkiti 

paradigma yang berkembang menjadi 

semacam “virus” pemikiran, yakni: 

muda foya-foya, tua kaya raya, dan 

mati masuk surga. Alhasil, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh ke-

banyakan generasi muda masa kini 

adalah menghabiskan waktu dengan 

sesuatu yang mengasyikan, tetapi 

m i n i m  ke b e r m a n f a a t a n  u n t u k 

masyarakat sekitar. Dengan kata lain, 

generasi muda masa kini adalah 

“generasi suka-suka” yang egois, yang 

hanya memikirkan kehidupannnya 

sendiri. Lalu, jikalau sudah seperti ini, 

apa lagi yang diharapkan dari generasi 

muda?

Generasi yang Menyejarah

Sejarah telah membuktikan 

bahwa setiap kesuksesan yang hadir 

pada bangsa dan negara ini adalah 

berkat perantara dari generasi muda. 

Di Indonesia, dominasi pemuda 

seakan-akan sudah menjadi hal yang 

laz im dalam menja lankan roda 

pergerakan menuju nusantara yang 

maju jaya. Tiga contoh peristiwa yang 

familiar yang dapat dijadikan bukti 

bahwa pemuda adalah tonggak sejarah 

bangsa, yaitu 1) peristiwa Sumpah 

Pemuda tanggal 28 Oktober 1928; 2) 

peristiwa sebelum proklamasi ke-

Oleh: 
Andreas Agil Munarwidya
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Sudah saatnya generasi muda 

membangkitkan kembali ruh-ruh 

pergerakan yang k in i  acapka l i 

ditinggalkan dan diabaikan. Bukan 

untuk mengajak berdemonstrasi 

besar-besaran seperti pada peristiwa 

tahun 1998 atau mencoba melakukan 

penculikan seper ti  yang terjadi 

beberapa hari sebelum proklamasi 

tahun 1945, melainkan lebih sebagai 

pengingat untuk mengajak para 

pemuda agar peka terhadap per-

masalahan yang ada di sekitarnya. Hal 

ini dilakukan tidak lain untuk kem-bali 

mengharumkan nama generasi muda 

yang saat ini lebih sering diberitakan 

sebagai generasi yang nakal, brutal, 

anarkis, dan sulit diatur. Miris memang. 

Generasi muda masa kini adalah 

generasi yang polutif, generasi yang 

hanya dapat melakukan pencemaran. 

Inilah yang kini terjadi. Namun, apabila 

yang demikian adalah kenyataan, maka 

untuk meng-harumkan kembali nama 

“pemuda”, tidak akan ada kata lagi 

selain bangkit dan berkarya. Bangkit 

dari kenyaman-kenyaman yang me-

lenakan, dan berkarya untuk Indonesia 

agar negeri ini semakin prestatif di 

mata dunia. Inilah yang kemudian 

ditawarkan sebagai konsep “Solusi 

bukan Polusi”. 

Dari Mahasiswa

Berbicara lebih lanjut, generasi 

muda yang dibicarakan di sini adalah 

generasi muda yang masih umum alias 

general. Maka, berdasarkan peng-

amatan yang mendalam, sekiranya 

merdekaan Indonesia di Rengas-

dengklok tahun 1945; dan 3) tumbang-

nya rezim Orde Baru pada tahun 1998.  

Kita dapat menilik bersama bagaimana 

generasi muda saat itu begitu berani 

memberikan satu bentuk penegasan 

akan eksistensi mereka untuk ma-

syarakat, bangsa, dan negara. Di awali 

dengan Sumpah Pemuda, Rengas-

dengklok kemudian telah menjadi saksi 

bahwa generasi muda bukanlah 

generasi yang dapat dipandang 

sebelah mata apalagi diremehkan. 

Generasi ini adalah generasi yang kuat. 

Akhirnya, lima puluh tiga tahun setelah 

peristiwa Rengasdengklok, kekuatan 

pemuda pun mencapai puncaknya. Hal 

ini  ditandai dengan lengsernya 

Soeharto dari kursi kepresidenan 

Indonesia. Generasi muda yang 

diwakili oleh mahasiswa itu akhirnya 

dapat “me-maksa” Soeharto yang 

sudah berkuasa selama hampir 32 

tahun itu untuk “pergi” dari jabatannya. 

Inilah generasi muda yang sebenarnya. 

Inilah generasi muda yang paham akan 

perannya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa setiap kita mempunyai lakon 

atau peran yang berfungsi untuk 

mengarahkan kepada apa dan siapa 

serta bagaimana kita bertindak. Peran 

di sini digunakan untuk memperjelas 

sikap kita terhadap sebuah per-

masalahan yang ada. Dan, tiga contoh 

peristiwa monumental di atas adalah 

salah satu gambaran dari sikap 

pemuda yang mengerti benar akan 

perannya di waktu dan kondisi yang 

tepat. 
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perlu diklasifikasikan lagi generasi 

muda yang seperti apakah yang dapat 

me-landing-kan konsep tersebut di 

atas.  Berkaca dari  pengalaman, 

generasi muda yang dapat me-

landing-kan konsep “Solusi bukan 

Polusi” adalah kita para pemuda yang 

mempunya i  l abe l :  Mahasiswa . 

Pemilihan klasifikasi ini bukanlah tanpa 

alasan yang mendasar. Mahasiswa 

adalah simbol pelajar yang paripurna 

dengan rata-rata  berada pada 

tingkatan umur yang kemudian 

disebut pemuda. Mahasiswa juga 

merupakan representasi dari makhluk 

yang “masih” mempunyai idealisme 

tinggi. Karena idealisme yang tinggi 

inilah, mahasiswa akhirnya mempunyai 

kekuatan untuk merealisasikan sebuah 

ide atau konsep yang besar dan berat 

sekalipun. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan bila mahasiswa men-

jadi klasifikasi pemuda yang ter-pilih 

dan dipercaya dapat menjalankan 

konsep yang sudah disebutkan di atas. 

Generasi muda yang diwakili 

oleh mahasiswa adalah generasi 

idaman yang senantiasa diharapkan 

oleh masyarakat, bangsa, dan negara. 

Generas i  i n i  d ipandang dapat 

menyelesaikan problematika yang ada 

dengan kadar intelektualitasnya dan 

kekuatan gerakannya. Maka, sudah 

sepantasnya, kita yang mengaku 

mahasiswa harus segera bergerak 

untuk kejayaan bangsa. Beralih pada 

aplikasi dari konsep “Solusi bukan 

Polusi”, hal pertama yang perlu disadari 

oleh para mahasiswa, yaitu mahasiswa 

mempunyai segala macam kompetensi 

yang dapat dikembangkan. Ketika asap 

rokok yang berbahaya bagi keseharan 

masyarakat Indonesia tidak ter-

bendung lagi, mahasiswa dapat me-

nemukan alat pengubah asap rokok 

yang mematikan itu menjadi udara 

yang aman untuk dihirup oleh paru-

paru. Ketika adik-adik kita kesulitan 

belajar bahasa Jawa, maka mahasiswa 

tampil dengan software-nya yang unik 

dan menarik sehingga memudahkan 

adik-adik kita untuk belajar bahasa 

Jawa. Dan, ketika makanan-makanan 

banyak mengandung pengawet yang 

berbahaya untuk tubuh jika di-

konsumsi ,  mahas iswa akh i rnya 

membuat makanan yang sehat dan 

bebas dari bahan pengawet dengan 

memanfaatkan organisme yang ada di 

sekitarnya. Sehingga, selain me-

nambah jumlah variasi makanan sehat, 

ia juga mendukung terciptanya sumber 

bahan pangan baru, dan turut andil 

menciptakan lapangan kerja baru yang 

lebih progresif serta produktif. Inilah 

generasi muda yang memberikan 

solusi bukan polusi. Akhirnya, bila ini 

dimaknai dengan baik, kita tentu sama-

sama yakin generasi muda yang 

diwakili oleh mahasiswa akan dapat 

kembali mengangkat nama bangsa 

Indonesia dan menjadikan Indonesia 

memiliki prestasi untuk dibanggakan. 

“MAJU TERUS GENERASI MUDA 

INDONESIA! SEMOGA ALLAH YANG 

MAHA KUASA SELALU MEMBIMBING 

GENERASI MUDA TERLEBIH PARA 

MAHASISWANYA”. 
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Phir Bhi Dil Hai Indonesia
OPINI

Dwi Wulandari

aya cukup sering berdoa kepada 

SAllah, sekali saja dalam hidup saya 

bertemu dengan Shahrukh Khan. 

Namun, sepertinya memang belum 

saatnya dikabulkan. Beberapa kali ada 

kunjungan Shahrukh Khan ke Asia 

Tenggara, utamanya Indonesia dan 

Malaysia, saya selalu berkendala untuk 

hadir. Belum saatnya saya bertemu 

dengan aktor keren ini, Muslim India 

pertama yang mendapatkan peng-

hargaan 'Pyramide con Marni' dari 

UNESCO atas keterlibatan aktif dan 

komitmen sosialnya menyediakan 

pendidikan untuk anak-anak tidak 

mampu. Alhasil, menikmati film-film 

yang dia bintangi menjadi salah satu 

cara untuk mengobati keinginan yang 

belum tercapai. 

 Memang, 'dipandang sebelah 

mata' menjadi resiko bagi para pecinta 

film Bollywood. Menurut sebagian 

orang, ada beberapa alasan yang 

membuat seseorang tidak menyukai 

Bol lywood.  Seper t i  di lansir  dar i 

Bollywood Celebden, Rabu (22/10) 

antara lain karena jalan ceritanya yang 

selalu sama, kisah cinta yang ber-

lebihan, terlalu banyak lagu dan efek 

suara yang berlebihan. Tapi, saya sih 

cuek. Saya masih berpendapat bahwa 

tidak ada bedanya dengan generasi 

muda yang mati-matian nge-fans 

dengan drama Korea. Toh nyatanya, 

film-film India alias Bollywood memiliki 

penonton yang sangat banyak. Tidak 

pelak industri film India saat ini disebut 

bisa mengungguli Hollywood. Bahkan 

tiket Konser Shahrukh Khan di Australia 4 

Oktober lalu ludes, padahal stadion yang 

digunakan untuk konser itu memiliki 

kapasitas hingga delapan ribu orang! 

Dan kita tentu sependapat, setiap karya 

sastra-teater (sama halnya dengan karya 

seni lainnya) pasti memiliki pesan yang 

dapat diambil positifnya.

 Mari saya sebutkan salah satu 

ke-bermanfaatan yang didapat dari film 

India. Kita ambil dari salah satu film lama 

(tahun 2000) yang masih layak tonton: 

Phir Bhi Dil Hai Hindustani, disutradarai 

oleh Aziz Mirza Ajay Bakshi. Sosok  yang 

diperankan Shahrukh Khan di awal film 

memang sangat menyebalkan. Sebagai 

reporter televisi nomer satu di Hin-

dustan, dia sangat sombong. Saya sulit 

membayangkan apakah di dunia nyata 

benar ada reporter yang bisa hidup 

sangat glamor seperti itu. Karena setahu 

saya, pekerjaan sebagai reporter-

wartawan adalah salah satu pekerjaan 

yang tidak menjanjikan kemakmuran. 

Kecuali satu hal, ada intrik dibalik kerja-

kerja mereka. 

 Ajay mendapat pesaing, Ria 

Bannerjee yang diperankan oleh Juhi 

Chawla. Ria juga berusaha membuktikan 

dirinya adalah reporter televisi terbaik di 

neger i .  T idak  heran  j i ka  t imbul 

persaingan sengit antara dua reporter 

tangguh ini. Mereka menggunakan 

segala cara termasuk cara curang untuk 
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menaikkan peringkat televis inya 

masing-masing. Ketika Menteri Besar 

Mushran (Govind Namdev) melakukan 

pertarungan politik dengan ketua partai 

oposisi, Ramakant Dua (Shakti Kapoor) 

untuk memperebutkan kekuasaan, Ajay 

dan Ria pun terseret ke dalam perang 

tersebut karena kedua pemimpin politik 

tersebut berusaha menggunakan media 

massa untuk saling menjatuhkan 

lawannya. Ke-tegangan politk begitu 

terasa, apalagi waktu pemilu sudah 

dekat. 

 Lewat gejolak politik inilah, Ajay 

dan Ria malah menemukan titik balik. 

Mereka dihadapkan pada sebuah kasus 

yang akhirnya merubah ideologinya. 

Ajay dan Ria yang awalnya mati-matian 

mengusahakan citra positif pemerintah 

yang sedang mencalonkan diri demi 

mendapatkan keuntungan materi dan 

pengakuan sebagai reporter terbaik, 

tiba-tiba berbalik arah membela mati-

matian seorang asing yang dituduh 

sebagai teroris. Memang tidak habis 

pikir, bagaimana mungkin seseorang 

bisa berubah secepat itu. Suudzon saya, 

ini memang hanya bisa terjadi di film 

India. Tapi setelah dipikir ulang, semua 

beralasan. Ajay berubah setelah 

memasuki kehidupan Baba sang Teroris 

(Mohan Joshi yang diperankan oleh 

Paresh Rawal). Baba menceritakan kisah 

haru anak semata wayangnya yang 

menjadi sebab tindakannya mem-

bunuh seorang politikus, inilah alasan 

yang membuat ia dituduh sebagai 

teroris. Benarlah, jika dalam sebuah 

kisah sahabat diceritakan, seorang 

pencuri tidak jadi dihukum karena 

kemiskinan sedangkan tetangganya 

yang kaya membiarkan begitu saja tanpa 

niat membantunya. Anda tidak akan bisa 

sama sekali menghukumi seseorang 

yang Anda tahu tidak melakukan ke-

salahan, kecuali Anda sedang berbohong 

pada hati Anda sendiri.

Selama ini kita selalu dihadapkan dengan 

anggapan bahwa sikap idealis dan sok 

alim terjadi karena kita jauh dari realita 

sosial. Padahal, jika kita mencoba berpikir 

terbal ik ,  maka sebenarnya yang 

menciptakan sikap pesimis dan sok 

kriminal adalah karena kita jauh dari 

realita. Saya yakin, wartawan yang benar-

benar masuk ke dalam kehidupan 

narasumbernya, tidak akan mampu 

mengabarkan kebohongan. Saya yakin, 

wakil rakyat yang benar-benar masuk ke 

dalam kehidupan rakyatnya, tidak akan 

mampu melakukan kecurangan. Saya 

yakin, pemuda yang benar-benar 

menjadi agent of change, tidak akan 

mampu berdiam diri ketika melihat 

sebuah kemungkaran. 

 Menarik, film-film India sendiri 

bagi Darwis Tereliye menjadi inspirasi 

bagi beberapa novelnya. Salah satunya 

Moga Bunda Di Sayang Allah yang 

ter inspirasi  dar i  f i lm Black yang 

dibintangi Amitabh Bachchan dan Rani 

Mukerji. Begitu pula dengan Phir Bhi Dil 

Hai Hindustani, saya yakin sedikit banyak 

mempengaruhi novelnya yang berjudul 

Negeri Para Bedebah. Maka begitulah 

karya sastra, bersumber dari ide-ide 

yang saling bersilangan, tidak bisa 

disebut menjiplak tapi inspirasi bisa 

datang dari manapun termasuk dari 

karya sastra yang sudah ada. Tapi 
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bagaimanapun juga, sumber inspirasi 

yang paling kuat tetap saja adalah 

kehidupan nyata.

 Kreativitas berkembang karena 

karya-karya yang sudah ada menyentuh 

rasa para penulis dan seniman yang 

mempunyai kegelisahan serupa. Lihat 

saja, Phir Bhi Dil Hai Hindustani yang 

menggambarkan gejolak batin dua 

orang war tawan muda yang di-

hadapkan pada tiran yang ingin terus 

berkuasa. Seperti Darwis Tereliye yang 

tergugah hingga menuliskan Negeri 

Para Bedebah, maka, sebagai warga 

negara Indonesia yang –InsyaAllah- juga 

baik , he, saya ikut miris setelah 

menyamakan kondisi Hindustan di film 

itu dengan kondisi Indonesia saat ini. 

Perang politik yang menggunakan 

kekuatan media massa akhir-akhir ini 

begitu terasa. Inilah alasan yang 

membuat saya berani menuliskan opini 

bebas di Al Ukhuwah kali ini. Saya juga 

yakin,  Anda,  pembaca,  pemuda, 

generasi bangsa yang budiman, juga 

akan terketuk hatinya dan termotivasi 

untuk bergerak, setelah terusik kisah 

yang disampaikan dari sebuah film, 

karya sastra maupun teater.

 Phir Bhi Dil Hai Hindustani 

berlanjut. Mengggambarkan per-

juangan Ajay dan Ria untuk meng-

ungkap kebenaran. Ria dan Ajay yang 

telah saling jatuh hati, pun membawa 

video rekaman pengakuan Baba yang 

dapat mem-bongkar persekongkolan 

dan korupsi para politikus dan polisi ke 

televisi. Pada mulanya Chinoy dan Kaka 

(pemilik masing-masing stasiun televisi) 

setuju menyiarkannya, namun ketika 

mereka bertemu dengan Ramakant Dua 

(salah satu politikus yang mencalonkan 

diri), mereka langsung berubah pikiran. 

Lantaran bujukan Ramakant, Chinoy dan 

Kaka sadar mereka akan mendapatkan 

keuntungan yang sangat banyak apabila 

mengkomersialkan pelaksanaan huku-

man gantung Baba. Akibatnya Baba pun 

dijebloskan lagi ke penjara untuk 

menunggu hukuman matinya. Ketika 

mendengar rencana keji tersebut, Ajay 

dan Ria memprotes bosnya. Anehnya, 

mereka malah dipecat. Bagaimana 

akhirnya kisah ini? Akankah Ajay dan Ria 

berhasil memperjuangkan keadilan di 

negerinya? 

 Tepat. Jarang bagi saya me-

nemukan sad ending di film Bollywood. 

Bagaimanapun ada sentuhan drama-

tisasi yang seringnya terlalu hiperbol 

dalam sebuah film. Sama halnya dengan 

film-film hollywood, film Bollywood 

membawa penonton pada kesan heroik 

tokohnya. Bedanya, film India lebih 

melankolis dan romantis, dan terkadang 

endingnya agak megkso seperti di film 

My Name is Khan. Bagaimanapun dalam 

menonton film kita tetap harus santun. 

Ada etika dan nilai yang harus tetap 

dijaga. Lagu-lagu yang menghanyutkan, 

cara berpakaian, dan interaksi para aktor 

dalam sebuah film harus kita batasi 

dalam menontonnya. Hindari menonton 

film tanpa sensor. Dan jangan tinggi 

angan-angan terhadap sebuah film, 

jangan sampai melenakan kita hingga 

lupa pada dunia nyata. 

Salam damai, Para Pencinta India!

Dwi Wulandari

Pendidikan Seni Rupa 2010 FBS UNY
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WAWASAN
Ahmad Taufik

4 PEMUDA PENGUBAH DUNIA

Masa muda adalah masa 

dimana semangat sedang 

melambung tinggi. Orang-

orang yang dapat memanfaatkan 

k e s e m p a t a n  l a n g k a  i t u  a k a n 

mendapatkan hal yang lebih dari pada 

orang lain. Sudah banyak yang 

membuktikan bahwa masa-masa 

muda bukanlah masa untuk ber-

gantung lagi dengan orang lain. Masa 

muda bisa digunakan untuk belajar 

bergerak dan mengubah dunia. Tokoh-

tokoh muda pun bermuncu lan 

membuktikan teori ini.

 Menyesua ikan  masanya , 

setiap generasi pasti ada seorang 

muda yang bersinar lebih terang di-

bandingkan orang-orang sebayanya. 

Hal itu dapat dibuktikan dengan 

munculnya 

sosok-sosok 

p e m i m p i n 

dari zaman 

s e b e l u m 

m a s e h i 

s a m p a i 

zaman per-

j u a n g a n 

kemerdeka-

an. Banyak 

pula inovator-inovator muda yang 

sangat ahli di bidang teknologi. Di 

negara kita sendiri, Indonesia, juga 

banyak pemuda yang memanfaatkan 

s e m a n g a t n y a  u n t u k  m e n j a d i 

wirausahawan yang handal dan seka-

rang sudah 

terkenal sam-

p a i  m a n -

canegara.

 K i t a 

m u l a i  d a r i 

s o s o k  p e -

mimpin muda 

dar i  zaman 

sebelum ma-

sehi. Di ne-

g a r a  M a ke d o n i a  l a h i r  s e o r a n g 

Alexander Agung yang telah menjadi 

raja di usia ke-20 menggantikan 

ayahnya. Prestasi sebagai pemimpin pe-

merintahan telah dibuktikannya dengan 

keberhasilan melakukan ekspansi ke 3 

benua dan memperluas daerah kerajaan 

Makedonia di Asia, Eropa, dan Afrika. Di 

zaman ketika Islam mencapai puncak 

ke jayaannya ,  juga  ada  seorang 

panglima perang muda bernama 

Usamah bin Zaid, beliau telah menjadi 

jenderal dan memimpin pasukan kaum 

muslimin melakukan perlawanan 

terhadap bangsa Romawi di usianya 

sekitar 19 tahun. Di Indonesia ada 

seorang jendral yang usianya masih 

terbilang muda. Di usianya yang masih 

27 tahun beliau menjadi pemimpin pe-

rang dan diangkat menjadi jenderal 

tertinggi di usia 31 tahun dalam upaya 

m e n g u s i r  t e n t a r a  s e k u t u  y a n g 

diboncengi Belanda. Dengan taktik 

perang gerilya yang ketika itu sangat 

menyulitkan Belanda ia berjuang keras 

Alexander the Great

Usama bin Zaid
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mengorganisir tentara indonesia yang 

sangat terbatas dalam perlengkapan 

m a u p u n 

persenjataa

n. Meskipun 

fisiknya le-

mah tetapi 

i t u  t i d a k 

menyurut-

kan langkah 

d a n  s e -

mangatnya 

untuk terus 

berjuang. Dia menjadi jendral termuda 

Indonesia yang dicatat dalam sejarah 

dengan gelarnya Panglima Besar 

Jenderal Soedirman.

 Dewasa ini pemuda mulai di-

gandrungi dengan Facebook. Mereka 

berlomba-lomba menyampaikan isi 

hati ataupun gagasan mereka melalui 

media sosial tersebut. Padahal jika 

mereka mau berusaha lebih, mereka 

bisa membuat media sekal iber 

Facebook. Ini dibuktikan oleh seorang 

Mark Zuckerberg pada usianya ke-23 

telah menjadi inovator teknologi 

dengan menciptakan jejaring sosial 

Facebook. Sekaligus dia menjadi CEO 

ber-penghasilan miliaran dolar di 

usianya yang masih belia. Tentu saja 

untuk menuju ke sana ia tidak berjalan 

mudah, banyak rintangan yang harus dia 

hadapi, namun dengan semangat ia 

terus memberikan inovasi-inovasi.

 Cerita-cerita di atas mungkin 

ter l ihat sa-

n g a t  s u l i t 

b a g i  p e -

m u d a - p e -

muda yang 

biasa, tetapi 

i t u  m u d a h 

bagi pemuda 

y a n g  m a u 

berusaha. Di 

manapun kita 

berada berikanlah kontribusi terbaik 

yang bisa kita lakukan, karena sekecil 

apapun usaha yang kita lakukan itu akan 

berpengaruh besar bagi kehidupan kita 

kedepannya. Tidak ada yang tidak 

mungkin selama kita mau berusaha dan 

berserah diri pada Allah. Tetap berusaha 

dan yakin bahwa Allah telah mem-

persiapkan masa depan yang indah bagi 

kita yang mau berusaha dan berjuang 

keras di masa muda.

Jenderal Soedirman

Mark Zuckerberg

AL-QURAN & HADIST PILIHAN

Allah berfiman: “Tidakkah Allah mengadakan agama itu suatu kesulitan pun” 

(Al-Hajj: 78)

Rasulullah SAW bersabda: “Agama ini mudah dan tidak seorang pun yang 

mempersulit-sulit agama, kecuali tentu akan dikalahkan oleh agama.” 

(HR Bukhari dan Abu Sa’id Al Maqburi)
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TOKOH KAMPUS
Fikfik & Ely

Pemuda dibangun untuk masa depan

Assalamu'alaikum sobat,

 Sobat Al Ukhuwah pastinya sudah 

tidak asing lagi kan dengan kalimat, 

Pemuda adalah Agen Perubahan Bangsa? 

Kalimat ini hanya akan menjadi kabar 

angin jika tidak ada kesadaran untuk 

mewujudkannya dari para pemuda. Bisa 

kita lihat, masih banyak pemuda yang 

kurang peduli terhadap bangsanya sendiri. 

Kesadaran ini bisa ditumbuhkan salah 

satunya melalui motivasi-motivasi dari 

tokoh-tokoh hebat.

 Tidak jauh-jauh mencari seorang 

tokoh atau motivator bagi diri kita, bisa jadi 

kawan sebe lah  k i ta lah  yang b i sa 

memotivasi diri dari kegigihannya dalam 

kuliah atau aktifitas lainnya. Fakultas ungu, 

kita akan berbicara tentang kampus ini. 

Sudah tidak asing lagi telinga kita 

mendengar nama Prof. Dr. Zamzani, M.Pd., 

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Sosok 

pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi 

kita para pemuda. Beliau lahir di daerah 

Muntilan pada tanggal 5 Mei 1955, Jika 

disingkat menjadi 5-5-55. Angka yang 

c a n t i k  b u k a n ?  S e s u a i  d e n g a n 

pengalaman-pengalamannya yang begitu 

cantik dan menginspirasi.

Kontribusi beliau di fakultas tercinta ini 

t i dak  l epas  da r i  penga l am annya 

berorganisasi. Sejak jenjang sekolah dasar 

bakat kepemimpinannya sudah muncul, 

pria berkacamata ini sering dipercayai 

menjadi pemimpin upacara. Selain itu, 

ba n y a k  ke g i a t a n  a n a k - a n a k  y a n g 

dipercayakan pada beliau. Menariknya 

beliau tidak lupa untuk belajar mengaji 

dengan kyai di sore harinya. Menginjak 

jenjang lebih tinggi, orang nomor satu di 

FBS ini berurbanisasi. Masa Sekolah 

Menengah Pertama(SMP) beliau tidak aktif 

di organisasi. Sempat vakum selama SMP, 

keaktifan di organisasi pun kembali digeluti 

di Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan 

ketika di perguruan tinggi beliau menjadi 

pengurus jurusan dan wakil ketua senat 

mahasiswa. Berlanjut di S2 aktivitasnya 

terus berjalan, Bapak Zamzani biasa 

dipercaya dalam kegiatan-kegiatan 

promosi doktor. bersamaan dengan ini, 

beliau pun berkecimpung di kegiatan sosial. 

Menariknya, Bapak Dekan kita ini biasa 

menjadi pemandu dalam seserahan 

manten. Beliau mendapat kepercayaan dari 

warga desanya. Menurutnya, jika orang 

desa ke kota kemudian ia kem-bali ke desa 

m a k a  t e n t u n y a  a k a n  m e m p u n y a i 

kepercayaan tersendiri. Memang hal itu bisa 

kita rasakan sendiri. Kegiatan-kegiatan 

untuk pemuda pun sering beliau yang 

mengkoordinasinya.

 Beliau ingin waktu senggang 

pemuda terisi oleh hal-hal positif. Jika ada 

lahan kosong, beliau gunakan untuk 

mengadakan  lomba  vo l i  dan  l a i n 

sebagainya. MLI (Masyarakat Linguistik 

Indonesia), menjadi sasaran keaktifan 

organisasinya. Beliau menjadi se-kretaris 

selama beberapa tahun. Kepercayaan warga 

P
ro

f.
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r.
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a
m

za
n
i, 

M
.P

d
.
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desa terhadap beliau terbawa sampai ke 

komplek perumahannya, di sini beliau pun 

dipercayai menjadi Ketua RT. 

 Kepemimpinan kolektif yang 

beliau terapkan menciptakan kepercayaan. 

Setiap idenya selalu dimusyawarahkan 

terlebih dahulu kepada tim. Menurutnya, 

harmoni kerja bersama ini harus dibangun 

sehingga kepemimpinan nanti tidak putus 

dan kinerja lembaga pun tetap berjalan 

baik.

 Saat ditanya pandangan ter-

hadap Pemuda sebagai Agen Pe-rubahan 

Bangsa. Beliau menuturkan bahwa embrio 

pergerakkan bangsa adalah pemuda. Hal 

ini dapat dibuktikan ketika tahun 1945 

untuk mencapai kemerdekaan Indonesia 

yang muncul ke permukaan adalah para 

pemuda, yang kemudian melahirkan 

Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Tahun 

70-an pun terjadi demo anti Jepang yang 

didorong oleh pemuda. Sebenarnya bukan 

anti negaranya, namun anti terhadap 

tindak kekerasannya. Hal ini bisa terjadi 

karena sifat idealis pemuda. Kemudian 

pada tahun 1998 terjadi peristiwa yang 

d i d a s a r i  k a r e n a  t i d a k  c o c o k n y a 

kepemimpinan yang diidealkan. Pemuda 

adalah orang yang ingin membangun 

sejarah. Maka Pemuda sebagai Agen 

Perubahan Bangsa itu nyata betul.

 Agar mampu menjadi pemimpin 

seharusnya pemuda mempunyai ke-

terampilan dalam berorganisasi. Se-

hingga mereka mampu untuk ber-

sosialisasi dan bernegosiasi. Siapapun 

yangberkategori pemuda jika tidak 

mempunyai pengalaman berorganisasi 

maka sulit untuk menjadi pemimpin di 

masa depan. Pemuda diharapkan mampu 

mengubah bangsa dengan kepemimpinan 

yang berbeda.

 Beliau berpendapat bahwa dari 

generasi ke generasi harus berbeda. Hal ini 

pun telah diajarkan Rasul dalam sabdanya, 

“Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan 

zamannya. Jangan sama dengan zamanmu. 

”Pemuda tidak dapat memimpin di masa 

depan nanti, jika kepemimpinannya masih 

sama seperti sekarang. Pemuda harus bisa 

mengapresiasi bagaimana kehidupan masa 

depan.Oleh karena itu di FBS diadakan 

pelatihan untuk mahasiswa yang akan lulus, 

sehingga diharapkan mereka siap terjun 

langsung ke dunia kerja.

 Pada akhir dialog ekslusif kami, 

Bapak Prof. Dr. Zamzani, M.Pd. berpesan 

kepada kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa 

sebagai pemuda harus mempersiapkan 

masa depan, karena pemuda dibangun 

untuk masa depan. Masa depan akan 

semakin ketat persoalannya, jika tidak 

dipersiapkan betul-betul maka kita akan 

kalah. Kita harus percaya diri untuk bersaing 

sehat. Karena hidup ini kompetitif. Setiap 

o r a n g  m e m p u n y a i  ke l e b i h a n  d a n 

kekurangan, kita perlu menyadari potensi 

tersebut dan mengem-bangkannya. 

Pepatah Inggris me-ngatakan, “where there 

is a will there is a way”. Sebenarnya ini sudah 

dikatakan dalam Al Qur'an “sesudah 

kesulitan pasti ada kemudahan”. Kita tidak 

boleh menyerah untuk terus mengembang-

kan apa yang ada dalam diri kita, sehingga 

kita bisa berubah menjadi lebih baik dan 

siap meng-hadapi apa yang akan terjadi di 

masa depan kelak. Seperti yang Allah 

sampaikan pada surat Ar-Rad Ayat 11 

“..... Allah tidak merobah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. ....”
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INSPIRASI
Rio Tri Handoko

Ingin Lebih dari Ronaldo, 
Cukup jadi Diri Sendiri

Mataku terus saja memamandangnya

Ketika aku berkacapun, yang aku ingat 

adalah dirinya

Membayangkan betapa indahnya 

ketika aku sama sepertinya

Tak peduli ketika hati mulai berbisik

Tak peduli ketika nurani mulai terusik

Dia adalah pemegang tahta dalam 

khayalku

Dia adalah raja yang mengatur diriku

Dan,

Aku ingin seperti dia

Menjadi yang terindah di dunia dan di 

dunia.

 

 Membaca puisi di atas, ba-

rangkali kita sering merasakannya. 

Terus saja memandang seseorang yang 

menurut kita luar biasa. Menganggap 

bahwa orang  itu adalah cermin ter-

indah yang sedang kita miliki. Sehingga 

apa-apa yang kita perbuat haruslah 

sama dan harus bisa menyamai. 

 Pada masa sekarang, tindakan 

seperti ini sangat banyak dilakukan 

seseorang. Dimana globalisasi telah 

membuka mata manusia untuk melihat 

apa-apa yang ada di dunia. Sehingga 

munculah sebuah fenomena yang 

seolah menuntut manusia untuk 

menjadi yang “ter” ataupun “paling”. 

Entah itu terhebat ataupun paling 

hebat, entah itu terkuat ataupun paling 

kuat, entah itu terkaya ataupun paling 

kaya maupun sampai pada tataran 

tergila ataupun paling gila. Dan itulah 

dunia, dunia sekarang telah berbicara 

demikian. 

 Dari fenomena di atas, me-

muncukan sebuah fenomena baru. 

Ketika dunia telah mengatakan bahwa 

Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi 

adalah pemain sepak bola “ter” atau 

“paling” hebat, maka penggila bola yang 

ada di dunia akan selalu berusaha 

menjadi seperti Ronaldo maupun Messi. 

Demikian halnya ketika kita tahu bahwa 

Indonesia mengatakan Ariel Noah 

sebagai vokalis “ter” atau “paling” keren 

masalah menulis lagu, maka yang terjadi 

adalah orang-orang di Indonesia ban-

yak yang ingin menjadi seperti Ariel.

 Dari fenomena-fenomena di 

atas, memunculkan sebuah dampak 

baik positif maupun negatif. Salah satu 

dampak positifnya adalah ketika se-

seorang ingin menjadi apa yang di 

idolakan maka dia pun akan berusaha 

memiliki kemapuan ataupun prestasi 

yang sama dengan idolanya. Akan 

tetapi, dampaknya negatifnya juga lebih 

banyak. 

 Permasalahan ataupun dampak 

negatif bagi kita adalah kita tidak bisa 

memunculkan semua potensi yang ada 

pada diri kita. Diri kita terlalu fokus 

untuk berpikir dan bertindak bagaimana 

caranya menjadi seperti dia (idola). Dan 

kita melupakan begitu saja semua 

potensi dan kemampuan yang ada di 
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diri kita, padahal sadar atau tidak sadar 

kita sangat mungkin bisa menjadi lebih 

baik atau bahkan lebih hebat ke-

timbang idola kita. 

 Permasalahan lain yang mun-

cul adalah kita tidak bisa mengidolakan 

mereka keseluruhan. Ketika ronaldo 

sudah kita anggap sebagai idola buat 

kita, tapi apakah dia bisa menjadi 

contoh di dunia lain selain  dunia sepak 

bola, menjadi contoh di dunia pen-

didikan? Dunia pergaulan? Maka 

jawabannya adalah TIDAK. Sama 

halnya ketika kita mengidolakan Ariel, 

ketika ditanya apakah Ariel bisa jadi 

idola di di dunia selain dunia musik. 

Maka jawabanya sama, TIDAK. Ia hanya 

bisa menjadi contoh di dunia musik, 

tapi kasus-kasus yang menimpanya 

menunjukkan bahwa dia tidak bisa 

menjadi contoh di dunia yang lain. 

Lantas, apa tindakan kita?

Yang perlu kita lakukan sangatlah 

sederhana, kita cukup menjadi diri kita 

sendiri. Diri kita yang seperti apa? Diri 

kita, selayaknya manusia yang di-

ciptakan oleh Allah SWT. Diri kita yang di 

ajarkan bagaimana dan kepada siapa 

kita harus mengidolakan orang. Diri kita 

yang tahu bahwa Al-Quran telah 

menyebutkan bahwa sebaik-baiknya 

idola, contoh, teladan, panutan adalah 

Rasulullah SAW. “Sesungguhnya telah 

ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik” (QS Al Ahzab :21). 

Wassalam.. 

17 November 2013

-Parade Band Se-DIY

-Tabligh Akbar Bersama Ustadz

  Sigit Yulianta, ST. M.Si

29 November 2013

Silaturahim Nasional LDF 

Berbasis Budaya

13 - 15 Desember 2013

Galeri Seni Islami

28 November 2013

Seminar Nasional Sastra Islam 

dan Kepenulisan bersama 

Habiburrahman El Shirazy

  Desember 2013

Seminar Nasional Kemuslimahan



COMIC SOON
Aditya Eko Prasetyo

Muda Sebelum Tua
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