
 

 

ABSTRAK  

 

Indra Sopian: Perkembangan BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid  

Indonesia) di Kota Bandung Dari Tahun 1977-2011. 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) yang lahir di Kota 

Bandung pada tahun 1977, merupakan organisasi gerakan dakwah dan wadah komunikasi 

program untuk pemuda dan remaja masjid seluruh Indonesia dengan tujuan untuk 

memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan dakwah keislaman, yang berasas Islam dan 

berstatus independen. BKPRMI  mempunyai peranan untuk membina para pemuda dan remaja 

sebagai promotor di dalamnya sehingga BKPRMI mempunyai program unggulan dan sampai 

sekarang pun menjadi primadona di kalangan masyarakat yaitu program TKA/TPA. 

Atas dasar latar belakang tersebut penulis merumuskan kedalam beberapa masalah, 

diantaranya: Pertama, bagaimana latar belakang historis dan perkembangan BKPMI tahun 

1977? Kedua, bagaimana perkembangan dan peranan BKPRMI Kota Bandung pada pembinaan 

Pemuda dan Remaja dari tahun 1995 sampai tahun 2011?. 

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

sejarah, dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: Heuristik (pengumpulan sumber 

yang berkaitan dengan BKPRMI, baik sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda maupun 

sumber visual) Kritik, (baik kritik intern dan ekstern), Interpretasi (menafsirkan dan memaknai 

sumber-sumber sejarah dengan menerapkan teori untuk menganalisa fakta), dan Histiografi 

(penulisan sejarah). 

Dari hasil penelitian di lapangan, penelitian tentang perkembangan BKPRMI Kota 

Bandung dari tahun 1977-2011 dapat disimpulkan dalam beberapa point diantaranya; pertama, 

seiring dengan pembubaran PKI dibawah pimpinan presiden Soeharto keadaan sosial 

keagamaan kota Bandung pada tahun 1970-an banyak berdirinya organisasi Islam. Secara 

umum lahirnya BKPMI merupakan awal perkumpulan pemuda-pemuda kampus yang ingin 

memakmurkan masjid di isi dengan berbagai aktivitas keagamaan. Kedua, dalam 

perkembangan dan peranan BKPRMI memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu hadirnya 

TKA/TPA ke masyarakat kota Bandung. Pembinaan  pada Pemuda dan Remaja di Kota 

Bandung mengantarkan untuk turut aktif di masjid, kepemimpinan Hamzah Turmudzi terfokus 

pada pembinaan dan pelatihan-pelatihan pada remaja dan pemuda untuk menghidupkan 

kegiatan di masjid, kepemimpinan Nuryana Saepudin terfokus pada pembinaan pendidikan 

TKA-TPA supaya masyarakat disekitarnya ramai dengan kegiatan keagamaan, kepemimpinan 

Sidiq Hasan pembinaan remaja dan pemuda masjid lebih aktif lagi dalam menghidupkan 

lembaga-lembaga di BKPRMI, dan kepemimpinan Rohmani, beliau turut aktif di pemerintahan 

kota Bandung sehingga BKPRMI dan Pemerintahan Kota Bandung bekerjasama dalam 

menjalankan programnya, sehingga BKPRMI dan Pemerintah Kota Bandung memberikan 

kontribusi yang lebih baik lagi untuk masyarakat.  

 


