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 Penelitian ini membahas mengenai Gerakan Sosial Keagamaan Pemuda PUI Tahun 

1964-2015. Gerakan Sosial Keagamaan ini bermula dari sebuah majelis yang diberi nama 
Majelis Pemuda yang berada dalam naungan ormas Persatuan Umat Islam. Gerakan-gerakan 

yang dilakukannya ialah seperti pengembangan masyarakat, pengembangan ekonomi, 
pemupukan generasi bangsa. Selain daripada itu sebagai lembaga kepemudaan berperan aktif 
dalam diseminasi informasi Sosial serta melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pemuda 

dan pelajar. Pada dasarnya gerakan ini berisi bahwa segala sesuatu itu harus digunakan dan 
diperuntukkan dalam hal positif, sehingga apapun itu jika dilaksanakan dan didasari dengan 

hal positif maka diharapkan melahirkan sesuatu yang positif. Baik itu yang berkaitan dengn 
sosial, agama, politik, maupun modernisasi. 
 Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui sejarah lahirnya Pemuda PUI, 

kedua untuk mengetahui perkembangan Pemuda PUI dari tahun 1964-2015, dan ketiga untuk 
mengetahui peranan Pemuda PUI dalam bidang sosial keagamaan tahun 1964-2015. 

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
sejarah, yaitu penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu 
berdasarkan jejak-jejak yang dihasilkannya, melalui empat tahap yaitu: pertama heuristik 

(pengumpulan sumber), kedua kritik (kritik intern dan kritik ekstern), ketiga  interpretasi dan 
keempat historiografi (penulisan sejarah). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa 
sejarah lahirnya Pemuda PUI ialah berawal dari Majelis Pemuda yang berada dalam ormas 
Persatuan Umat Islam dengan bertujuan terbentuknya pemuda-pemuda yang bertanggung 

jawab atas terlaksananya Syari'at Islamiyah dan menetapkan Catur Sakti Pemuda PUI 
(intisab) dijadikan doktrin/ajaran dan pedoman dalam khittah perjuangannya. Adapun dalam 

perkembangannya Pemuda PUI ini terdapat pemikiran-pemikiran yang memfokuskan misi 
dan tujuannya ke arah politik, dengan pertimbangkan bahwa para pemuda Islam memerlukan 
sebuah wadah perjuangan dalam politik dan berdemokrasi. Kemudian gerakan sosial 

keagamaan yang dilakukan oleh Pemuda PUI ini diantaranya seperti pengembangan terhadap 
masyarakat, pengembangan dalam bidang ekonomi, pemupukan terhadap para generasi 

bangsa. Peranan organisasi Pemuda Persatuan Ummat Islam sebagai lembaga kepemudaan 
tentunya sangat berperan aktif dan sasarannya tentu para pemuda dan pemudi sebagai 
generasi bangsa dan tulang punggung negara, yakni salah satunya dalam diseminasi informasi 

Sosial serta melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pemuda dan pelajar. Dalam 
pengembangan masyarakat, Pemuda PUI menyediakan wadah yang bernama Brigade Intisab. 

Di dalam Brigade Intisab para pemuda diberikan pemahaman tentang arti Nasionalisme dan 
ruang lingkup kehidupan. Pemuda PUI membangun moral generasi muda dengan 
mengadakan pelatihan kepemudaan dan juga rutin mengadakan halaqoh itslah. Hal tersebut 

dilakukan karena Pemuda PUI mempunyai tanggung jawab moril terhadap masyarakat 
disekitarnya. Sehingga dengan adanya semua kegiatan yang dilakukan seperti yang 

diterangkan diatas diharapkan khususnya para pemuda sebagai generasi bangsa bisa menatap 
masa depan yang lebih baik, membangun bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Berjalan 
sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibangun diawal berdirinya 

organisasi Pemuda PUI.  

 

 

 


