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selanjutnya atas izin Allah jualah sehingga karya tulis dengan judul Membangun 

Karakter Mahasiswa dengan Organisasi ini dapat di selesaikan tepat pada waktu 

yang telah di tentukan. 

 Karya Tulis ini disusun sebagai pandangan kita sebagai Mahasiswa 

bahwa Organisasi itu berperan penting dalam membangun karakter yang cerdas 

bukan hanya cerdas dalam bidang akademika tetapi cerdas dalam emosional 

dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional bangsa kita untuk 

memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang didasari norma 

agama, etika, moral dan wawasan kebangsaan.    

  Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mahdiannoor, SP. MP dan Ibu Nurul 

Istiqomah, SP., MP yang telah memberikan saran, bimbingan dan petunjuk di 

dalam penulisan karya tulis ini. 

  Akhirnya penulis berharap dengan karya tulis ini kita bisa membangun 

karakter mahasiswa saat ini sama seperti mahasiswa pada zaman sejarah dahulu 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi penulis dan mahasiswa 

pada umumnya. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Setiap perguruan tinggi memiliki organisasi kemahasiswaan intern kampus 

yang menaungi aktivitas kemahasiswaannya.Mahasiswa memiliki peran penting 

dalam organisasi tersebut.   Organisasi kemahasiswaan intern  perguruan tinggi 

mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadahperwakilan mahasiswa dan aspirasi 

mahasiswa. Mahasiswa dapat menimba pengalaman dari unit-unit kegiatan 

kemahasiswaan dalam organisasi tersebut termasuk melatih  keterampilan 

manajemen bagi para pengurus organisasi kemahasiswaan.  Sehingga menuntut 

mereka untuk menjadi contoh atau model bagi mahasiswa lainnya. Dengan 

demikian, selain ada pengendalian diri agar berbuat yanag baik, mereka juga 

diawasi oleh mahasiswa lain.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, pada Pasal 3 (1) dijelaskan bahwa di setiap 

perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi 

yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswa intra ini 

dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan. Pada Pasal 5 

dijelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi mempunyai 

fungsi sebagai sarana dan wadah perwakilan mahasiswa untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi mahasiswa. 

Perlu diketahui bahwa mahasiswa adalah calon-calon ilmuwan, pemimpin 

dimasa depan, mereka yang akan melanjutkan kesinambungan pembangunan 



 

 

nasional bangsa kita untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi 

yang didasari norma agama, etika, moral dan wawasan kebangsaan.    

Mahasiswa adalah sebagian kecil dari generasi muda yang nanti 

diharapkan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan secara matang 

salah satunya melalui organisasi kemahasiswaan.  

Persoalan yang dianggap urgen dari kehidupan mahasiswa adalah ketika 

mereka harus menghadapi globalisasi yang ditandai dengan tuntutan 

demokratisasi dan persaingan.Demokrasi menjadi salah satu tuntutan masyarakat 

dunia, sebab demokrasi dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan. 

 Mahasiswa yang cerdas bukan saja dinilai dari kemampuannya dapat 

menghafal teori maupun mendapatkan IP yang tinggi tetapi kecerdasan dalam 

emosionalpun juga sangat menentukan  kecerdasan mereka dikarenakan pemuda-

pemudi inilah yang akan terjun di dunia pembangunan dimasa depan.Artinya 

mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan materi daripada sekedar 

menerima materi. 

Mahasiswa dituntut memiliki lebih banyak pengalaman berorganisasi 

sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam dirinya, sehingga dapat 

mengubah sesuatu yang buruk menjadi hal yang positif dan bermanfaat. 

Keikutsertaan dalam kegiatan organisasi intern maupun ekstern  merupakan wujud 

nyata mahasiswa mampu mengasah dan mengembangkan kecerdasan 

emosionalnya.Namun yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah tetap diimbangi 

dengan kecerdasan spiritualnya, atau memiliki kecerdasan emosional spiritual 

(ESQ) yang baik. 
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Perumusan Masalah 

 Sejarah membuktikan bahwa pemuda termasuk mahasiswa di dalamnya 

mememiliki peran dalam mengukir perjalanan hidup bangsa.Mahasiswa 

mengemban kewajiban moral membangun negara dan mempertahankan 

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 Karya ilmah ini ingin mengkaji dan mengidentifikasi peran mahasiswa 

yang telah ditorehkan selama ini yang nantinya akan menjadi contoh dan 

menyemangati mahasiswa saat ini untuk tetap menjaga keluhuran cita-cita 

pendahulunya. 

 Selanjutnya perlu dikaji juga bagaimana cara atau upaya yang perlu 

dilakukan untuk bisa membangun karakter mahasiswa yang mampu menunjukkan 

kepada seluruh masyarakat bahwa mahasiswa saat ini memiliki karakter yang 

tidak kalah baiknya, atau dengan kata lain mahasiswa berjuang untuk bangsa dan 

negara dengan karakter yang cerdas dan  menjunjung tinggi norma intelektual 

yang berbudi, santun, memiliki integritas tinggi, proaktif dalam upaya menuju 

kejayaan bangsa dan negara Indonesia 

 Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah dari karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Peran Penting Mahasiswadalam sejarah di Indonesia? 

2. Bagaimana membangun karakter mahasiswa yang cerdas? 

 

 

 

3 



 

 

Tujuan Penulisan 

1. Mengkaji peranan Mahasiswa dalam sejarah Indonesia. 

2. Mengetahui bagaimana cara  membangun karakter mahasiswa yang cerdas. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sejarah Pergerakan Mahasiswa 

 Peran dari generasi muda selalu ada dalam setiap usaha untuk 

memerdekakan bangsa Indonesia.Mahasiswa merupakan salah satu peran penting 

dalam perjalanan bangsa ini.Seperti yang kita lihat pada zaman yang lalu, pemuda 

rela berkorban demi mempertahankan bangsa Indonesia dari penjajahan.Beberapa 

kali mahasiswa menancapkan taji intelektualnya secara aplikatif dalam 

memajukan peradapan bangsa dari masa penjajahan Belanda, Jepang, Masa 

pemberontakan PKI, masa orde lama hingga orde baru peran mahasiswa selalu 

ada dalam catatan sejarah.   Salah satunya pergerakan pertama kali yang didirikan 

di Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908 yang bernama Boedi Oetomo melalui ini 

ditumbuhkan kesadaran akan perlunya pendidikan bangsa sebagai syarat untuk 

hidup terhormat, disini merupakan wadah bentuk kritis mahasiswa terhadap 

sistem kolonialisme Belanda yang selayaknya dilawan dan rakyat dibebaskan dari 

penjajahan tersebut.    

 Selain itu sejarah semakin berlanjut  pada tahun 1926 dibentuk Organisasi 

Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang merupakan organisasi  

berusaha untuk menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan lebih 

menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa yang 

kemudian direalisasikan sehingga menghasilkan sumpah pemuda  pada kongres 

pemuda II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 .  Pada periode setelah kemerdekaan 

kita masa pergerakan mahasiswa pada tahun 1966 mahasiswa melakukan afiliasi 

dengan pihak militer dalam menumpas PKI yang mereka anggap penindas rakyat. 



 

 

 Peristiwa reformasi inilah menjadi catatan bangsa kita, yang menjadi titik 

pencerahan baru bagi perubahan Indonesia dimasa selanjutnya.   Dimana 

kebebasan menyampaikan aspirasi .   Masa depan kebangsaan Indonesia sangat 

lah ditentukan oleh generasi muda terdidik ini, maka dari itulah penting 

mempersiapkan karakter di era globalisasi ini.   Tanpa karakter yang baik, 

generasi muda akan terpuruk dalam persaingan global dan melemahkan masa 

depan bangsa Indonesia. 

Peran Organisasi untuk Membangun Karakter Yang Cerdas 

Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa latin“charakter”yang 

berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak 

(Oxford).   Definisi dari “The stamp of individually or group impressed by nature, 

education or habit.   Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya dan adat istiadat.   Sedangkan secara istilah , karakter adalah sifat manusia 

pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari 

kehidupannya sendiri.   Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. 

Sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan 

kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika 

pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat 

diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi 

tertentu.   Terbentuknya karakter (kepribadian) suatu manusia ditentukan oleh dua 

faktor yaitu nature (alami) dan nurture (sosialisasi dan pendidikan). 
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Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan.Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan 

dengan kata lain, keduanya dapat disebut dengan kebiasaan. 

Menurut Howard Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan untuk 

memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang 

bermacam-macam dan dalam situasi nyata. Cerdas bukan hanya berprestasi sangat 

bagus yang diukur oleh angka-angka karena tidak memberi gambaran apapun 

tentang mereka bereaksi terhadap kesulitan hidup.   Kecerdasan akademis tidak 

menawarkan persiapan untuk menghadapi gejolak atau kesempatan yang 

ditimbulkan oleh kesulitan hidup namun IQ tinggi pun tidak menjamin 

kesejahteraan, gengsi, atau kebahagiaan hidup ketika mengabaikan kecerdasan 

emosional, karena karakter juga sangat besar pengaruhnya terhadap nasib kita.   

Kecerdasan dan karakter adalah 2 hal yang saling melengkapi.   Orang yang 

cerdas belum tentu kreatif dan tanggap terhadap persoalan-persoalan disekitarnya 

bila tidak ada kemauan dalam mengembangkan ide-idenya dalam bentuk nyata.   

Sedang orang yang berkarakter yang kuat, mereka akan terpacu untuk 

menciptakan dan menggali kecerdasan yang terpendam di dalam dirinya. 

Kehidupan emosional merupakan wilayah yang sama pastinya dengan matematika 

atau membaca yang ditangani dengan keterampilan.   Keterampilan emosional 

yang menentukan seberapa baik kita mampu menggunakan keterampilan lain yang 

kita miliki termasuk intelektual yang belum terasah. (Karen Arnold, professor 

pendididkan di Boston University) 

Mahasiswa merupakan agent of change, artinya agen suatu perubahan 
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menuju arah yang lebih baik.  Perubahan sendiri merupakan hal yang mutlak dan 

pasti akan terjadi. Bagi orang yang ingin maju, maka perubahan menjadi faktor 

utama. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem 

kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, 

kebiasan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap 

individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan (belief system), citra diri (self-

image), dan kebiasaan (habit) yang unik. Jika sistem kepercayaannya benar dan 

selaras, karakternya baik, dan konsep dirinya bagus, maka kehidupannya akan 

terus baik dan semakin membahagiakan. Sebaliknya, jika sistem kepercayaannya 

tidak selaras, karakternya tidak baik, dan konsep dirinya buruk, maka 

kehidupannya akan dipenuhi banyak permasalahan dan penderitaan.  

Daoed Joesoef (1978) mengatakan bahwa tanggung jawab esensial 

mahasiswa adalah membangkitkan kekuatan penataran individu (the individual, 

power of the reason) sebagai dasar yang paling menentukan dari kemampuan 

berpikir dan sistesis.   Dengan demikian, bahwa mahasiswa pada hakekatnya 

adalah manusia rapat umum (man of public meeting), akan tetapi manusia 

penganalisis (man of analysis).Sebagai penganalisis mahasiswa bukan semata-

mata pemburu ijazah, tetapi seharusnya merupakan penghasil gagasan (idea) yang 

disajikan dalam bentuk pemikiran yang teratur, yang banyak sedikitnya sesuai 

dengan hakekat ilmu. 

Dalam berorganisasi, kita juga mendapatkan softskill yang tidak didapat 

dibangku perkuliahan. Softskill inilah yang menjadi mendamping hardskill 

(kemampuan akademik). Jadi organisasi sangat penting untuk seorang mahasiswa 

dalam membentuk karakter dan kepribadiannya.  
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PEMBAHASAN 

Membangun Karakter dengan Organisasi 

Melihat pemberitaan di media yang kurang santunnya perilaku mahasiswa 

ketika berdemonstrasi yang berakhir ricuh, adanya perkelahian antar mahasiswa 

dalam satu Universitas, mahasiswa tidak sepakat dengan kebijakan lembaga yang 

berujung pada perusakan fasilitas belajar, tingginya jumlah pengangguran yang 

berasal dari kalangan mahasiswa, tidak kreatifnya mahasiswa dalam mencari 

kerja, minimnya mahasiswa dalam menciptakan lapangan kerja sendiri setelah 

lulus dan lainnya menjadikan nilai-nilai dalam diri mahasiswa menjadi luntur. 

Sehingga dibutuhkan suatu character building dalam mahasiswa. 

Organisasi berfungsi sebagai pembelajaran diri, organisasi mahasiswa 

merupakan wahana bagi mahasiswa berempati dengan situasi yang terjadi di 

masyarakat.Negara berkembang layaknya Indonesia, banyak dihadapkan masalah-

masalah sosial terutama menyangkut kesenjangan ekonomi, kecurangan, 

ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik.    Organisasi mahasiswa membawa para 

anggotanya bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan ini, sekaligus 

mengugah rasa kritis untuk mencari solusi atas apa yang terjadi.   Organisasi 

mahasiswa menjembatani domain menara gading kampus yang elitis dengan 

ruang masyarakat. Sehingga, ketika terbiasa menghadapi problem kehidupan, 

mahasiswa tidak lagi canggung bergumul dengan ruang baru, baik di masyarakat 

maupun di dunia kerja selepas lulus dari perguruan tinggi.   Organisasi merupakan 

sekumpulan orang  yang tergabung dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah disepakati bersama. Organisasi Internal  Kampus seperti 

HIMA(Himpunan Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit 



 

 

Kegiatan Mahasiswa(UKM), Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), dan Koperasi 

Mahasiswa, selain itu organisasi Ekstenal Kampus  yakni Kemenwaan, PIK 

Remaja atau Mahasiswa, Forum Mahasiswa Bertakwa (FMB), Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII), dan lain sebagainya.Lewat media inilah seorang mahasiswa 

bisa menempa diri, belajar berkomunitas, dan berinteraksi dengan banyak 

pemikiran hingga peran organisasi bisa membentuk karakter seorang mahasiswa. 

Disini kita bisa belajar memimpin dan dipimpin sehingga dalam pembentukan 

sistem pemerintahan yang efektif dan efisien kita juga merasakan krisis 

kepemimpinan yang baik untuk dapat menjadi panutan dan teladan dalam 

mendorong bangsa dan negara menuju masyarakat yang bermoral tinggi dan 

karakter yang benar.   Peran organisasi mahasiswa untuk membangun karakter 

mahasiswa tentu sangat berpengaruh sebab dalam organisasi mahasiswa dapat 

mengapresiasikan dirinya dalam berkomunikasi dengan orang lain, mahasiswa 

dapat mengaktualisasikan dirinya, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam 

menyikapi permasalahan yang ada, serta mahasiswa dapat membangun karakter 

kepemimpinannya. Paradigma mahasiswa sebagai pilar penyokong pembangunan 

Indonesia kedepan dirasa cukup berdampak luas. Bagaimana tidak, sumbangsih 

dan karya pikir dari beribu mahasiswa di seluruh Indonesia dalam memberikan 

kontribusi baik secara pendapat maupun tenaga sangat besar adanya.  

Selain itu  banyak terdapat dampak yang signifikan dari ikut dalam suatu 

organisasi contohnya yang paling mudah yaitu seseorang yang memiliki karakter 

pemalu atau agak sukar menyampaikan pendapat atau berkomunikasi dengan 

orang lain akan sedikit-demi sedikit akan terasah  sehingga nantinya karakter yang 

10 



 

 

pemalu tersebut akan berubah menjadi komunikatif atau tidak pemalu lagi dalam 

mengungkapkan kata-kata. Potensi-potensi yang terpendam dari seseorang dapat 

terasah melalui wadah organisasi ini sebab nantinya kita akan berkumpul dengan 

banyak orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda yang dapat menjadikan 

inspirasi bagi kita. 

Kapanpun orang berkumpul untuk bekerja sama baik dalam rapat atau 

dalam tim yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang pasti,  terdapat makna 

nyata yang menyatakan adanya IQ kelompok.   Seberapa baik dalam 

menyelesaikan tugas ditentukan oleh tingginya IQ.  Unsur tunggal paling penting 

pada  kecerdasan kelompok bukan IQ dalam artian akademis,melainkan IQ dalam 

kecerdasan emosional.  Kecerdasan itu mencakup kemampuan untuk 

membedakan dan menanggapi suasana hati, temperamen, motivasi, dan hasrat 

orang lain.   Dalam kecerdasan antar pribadi yang merupakan kunci menuju 

pengetahuan dan kemampuan dalam membedakan perasaan serta 

memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku. (Gardner) 

Sebelumnya, kita tengok sejarah pada waktu kemerdekaan, peran 

mahasiswa sebagai penggagas kemerdekaan pada waktu itu (bayangkan jika tidak 

ada mahasiswa tentu sampai saat ini Indonesia menjadi Negara jajahan) dan pada 

waktu era reformasi bagaimana ‘kekuasaan’ peran mahasiswa dalam 

menumbangkan pemerintahan ‘otoriter’ di negeri ini (bayangkan jika tidak ada 

mahasiswa tentu pemerintahan yang otoriter akan tetap ada sampai saat ini). Itulah 

merupakan sedikit gambaran dari aktivis-aktivis mahasiswa yang memberikan 

perubahan besar pada negeri ini. 
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Tantangan Membentuk Karakter 

 Tantangan yang dihadapi untuk membentuk karakter salah satunya adalah 

globalisasi dan demokratisasi yang merupakan tantangan eksternal.Globalisasi 

adalah gerakan mendunia yang mencakup semua aspek kehidupan dan 

penghidupan masyarakat.Globalisasi didorong oleh adanya revolusi komunikasi 

dan teknologi yang menjadi ancaman untuk membangkitkan karakter.Perubahan 

mendasar lainnya adalah demokratisasi.Sekarang di era reformasi disaat 

demokratisasi yang semakin maju diberbagai bidang, pandangan hidup begitu 

jauh dari norma-norma agama seolah-olah terlepas dari Pancasila dan UUD 

1945.Hampir setiap hari kita melihat adegan kekerasan dipertontonkan, korupsi, 

ketidakjujuran yang tidak hanya dari rakyat kecil tapi juga dari orang-orang 

terhormat dari para pelajar hingga pejabat tinggi. 

Selain itu krisis moral dilingkungan generasi muda juga sangat 

memprihatinkan, dari hasil penelitian di kota besar di Indonesia remaja sudah 

melakukan seks pra nikah hingga mengalami kehamilan dan melakukan aborsi 

(BKKBN). Dari survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun ketahun 

penyalahgunaan narkoba terus meningkat.Mengingat kejadian itu bagaimana 

generasi selanjutnya jika generasi muda saja sudah rusak, jika rakyatnya saja 

terpuruk maka kehidupan bangsa Indonesia juga akan terpuruk bahkan 

meruntuhkan bangsa Indonesia. 

Figur  Indonesia yang baik sekarang sulit dicari, jadi sebagai mahasiswa 

jangan kita menjadi tongkat estafet seperti itu tapi  justru kita jadi penerus bangsa 

yang punya pondasi iman yang kuat, komitmen yang tinggi dan bertanggung 

jawab terhadap bangsa jangan sampai kemerdekaan kita hanya di antarkan di 
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depan pintu gerbang saja.   Untuk itu mari kita bangun karakter yang cerdas 

dengan ikut serta dalam sebuah organisasi.   “Keberhasilan ada di tangan kita” 

maka lakukan yang terbaik untuk keberhasilan bangsa kita dan jadikan kita 

sebagai agen perubahan sosial.Jangan membenarkan yang biasanya tetapi 

biasakan dengan hal yang benar.Jangan biarkan kita kehilangan karakter karena 

kita akan kehilangan segalanya. 

Melihat dari perjalanan sejarah Indonesia perjuangan pemuda terdahulu 

harus menjadi contoh dan menjadi penyemangat mahasiswa saat ini untuk tetap 

menjaga keluhuran cita-cita pendahulunya.   Untuk itu kita harus mengenang jasa 

mereka dengan memperingati hari Sumpah Pemuda agar kita tahu makna dari 

Sumpah Pemuda tersebut.   Kita harus membangun karakter agar mampu 

menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa mahasiswa saat ini memiliki 

karakter yang tidak kalah baiknya, atau dengan kata lain mahasiswa berjuang 

untuk bangsa dan negara dengan karakter yang cerdas dan  menjunjung tinggi 

norma intelektual yang berbudi, santun, memiliki integritas tinggi, proaktif dalam 

upaya menuju kejayaan bangsa dan negara Indonesia    Kita ambil contoh  

kemenwaan yang harus disempurnakan bahkan jika itu memungkinkan kita 

sebagai warga bangsa Indonesia diwajibkan untuk mengikuti Wajib Militer 

sehingga pembentukan sumberdaya manusia tidak hanya menyentuh aspek 

kecerdasan tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku unggul seperti percaya 

diri, disiplin, semangat pantang menyerah, kepemimpinan dan cinta pada tanah 

air. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Mahasiswa adalah agen perubahan sosial karena sebagian kecil dari 

generasi muda yang nanti diharapkan sebagai calon-calon ilmuwan, pemimpin 

dimasa depan mereka yang akan melanjutkan kesinambungan pembangunan 

nasional bangsa kita untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi 

yang didasari norma agama, etika, moral dan wawasan kebangsaan dan perlu 

dipersiapkan secara matang melalui organisasi kemahasiswaan.  

Mahasiswa dapat berpikir kritis dalam menyikapi permasalahan yang ada 

misalnya masalah-masalah sosial terutama menyangkut kesenjangan ekonomi, 

kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik.   Organisasi mahasiswa 

yang membawa para anggotanya bersinggungan langsung dengan persoalan-

persoalan ini, sekaligus mengugah rasa kritis untuk mencari solusi atas apa yang 

terjadi ketika terbiasa menghadapi problem kehidupan, mahasiswa tidak lagi 

canggung bergumul dengan ruang baru, baik di masyarakat maupun di dunia kerja 

selepas lulus dari perguruan tinggi.  

Kita harus membangun karakter agar mampu menunjukkan kepada seluruh 

masyarakat bahwa mahasiswa saat ini memiliki karakter yang tidak kalah baiknya, 

atau dengan kata lain mahasiswa berjuang untuk bangsa dan negara dengan 

karakter yang cerdas dan  menjunjung tinggi norma intelektual yang berbudi, 

santun, memiliki integritas tinggi, proaktif dalam upaya menuju kejayaan bangsa 

dan negara Indonesia 

Melalui organisasi  kita bisa belajar untuk membangun karakter 



 

 

mahasiswa yang cerdas bukan berarti cerdas hanya dalam hal bidang akademik 

saja melainkan bagaimana kita  mampu mengasah dan mengembangkan 

kecerdasan emosional spiritual yang baik mampu mencetak generasi baru yang 

bermental dan bermoral.    Jangan kita biarkan karakter kita  terkesan luntur 

dengan adanya kericuhan yang sering terjadi dan krisis moral yang kita hadapi 

sekarang, tetapi dengan melihat sejarah perjuangan pemuda terdahulu seperti 

didirikannya Boedi Oetomo, Organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar (PPPI) yang 

merupakan organisasi  untuk menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan 

lebih menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa 

yang kemudian direalisasikan sehingga menghasilkan SUMPAH 

PEMUDAharusnya menjadi pencerahan penyemangat kita mahasiswa saat ini 

untuk tetap mewujudkan cita-cita bangsa sehingga kita dapat menguasai tantangan 

globalisasi dan demokratisasi bukan kita yang dikuasai oleh keduanya agar 

mahasiswa jangan menjadi tongkat estafet tetapi  justru kita menjadi  penerus 

bangsa yang punya pondasi iman yang kuat, komitmen yang tinggi dan 

bertanggung jawab terhadap bangsa misalkan dengan organisasi-organisasi intern 

ataupun ekstern kampus seperti salah satunya MENWA (Resimen Mahasiswa) 

yang bisa melatih pembentukan sikap seperti perilaku percaya diri,semangat 

pantang meyerah, kepemimpinan dan cinta tanah air. 
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Saran 

Mahasiswa dituntut memiliki lebih banyak pengalaman berorganisasi 

sebagai upaya menciptakan keseimbangan dalam dirinya yang cerdas dalam 

akademik dan diimbangi dengan kecerdasan spiritualnya, atau memiliki 

kecerdasan emosional spiritual (ESQ) yang baik , sehingga dapat mengubah 

sesuatu yang buruk menjadi hal yang positif dan bermanfaat. Mahasiswa bisa 

memulai dengan jangan membenarkan yang biasanya tetapi biasakan dengan hal 

yang benar. 
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CONCLUSION 

 

Studentsare agentsof social change as a fraction of the young generationis 

expected later as prospective scientists, the future leaders who will continue their 

national sustainable development of our nation to maintain and develop science 

and technology based on religious norms, ethics, morality and the concept of 

nationalism and needs to be carefully through student organizations. 

Students can think critically in addressing existing problems such as social 

problems, especially related to economic inequality, fraud, injustice, and political 

instability. Student organization that brings its members interact directly with 

these issues, as well think critically for a solution to what happens when the 

familiar face of life's problems, students are no longer awkward struggle with the 

new space, both in society and in the world of work after graduating from college. 

We mustbuild acharacterto be able todemonstrate tothe 

wholecommunitythatstudents todayhave acharacterthat is notas good, orin other 

words,students fight for the nation with intelligent characters and uphold the 

norms of the urbane intellectual, courteous, high integrity, proactive in efforts 

toward the triumph of the nation and the country of Indonesia. 

Through our organizations can learn to build character in students who are 

smart does not mean smart just in terms of academics alone but how we are able 

to hone and develop emotional spiritual intelligence well capable of printing a 

new generation of a mentally and morally. Do we let our characters seem to fade 

in the presence of frequent unrest and moral crisis we face now, but by looking at 

the history of young nationalism as well as the establishment of Boedi Oetomo, 

Organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) is an organization to 



 

 

raise all students in Indonesia and more voice to the concept of nationalism in the 

name of SUMPAH PEMUDA should beenan enlightenment while encouraging 

our students to continue to realize the ideals of the nation so that we can master 

the challenges of globalization and democratization are not we being controlled by 

them so that students do not become a stick relay but rather we become the 

successor to the nation that have a strong foundation of faith, commitment and 

responsibility towards the nation with internal or external organizations like 

MENWA (Resimen Mahasiswa) such as the one who could train of confident 

behavior, self driven, leadership and patriotic. 
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