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ABSTRAK 

 

Generasi muda merupakan  generasi  emas yang memiliki kemampuan, semangat 

tinggi dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangakan dan memajukan 

Negara. Sebagai generasi muda, pelajar harus mampu berperan untuk mengisi kemerdekaan. 

Pelajar menjadi bagian penerus bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, pelajar dituntut 

untuk bekerja keras dan belajar dengan giat demi meningkatkan kualitas dirinya. Generasi 

penerus bangsa diperlukan untuk memajukan bangsa itu sendiri.  

Sebagai pelajar, kita harus belajar lebih giat untuk terus menyongsong masa depan 

yang memiliki karakter bangsa untuk terus mewujudkan pembangunan nasional agar negara 

indonesia memiliki karakter pribadi yang mutlak untuk dinyatakan kepada bangsa lain dan 

mencari ilmu sedalam dalamnya agar bisa membangun negara di masa kelak. Pelajar sudah 

seharusnya dapat berperan dan menjadi garda dalam pembangunan bangsa. Peran pelajar 

dalam pembangunan bangsa yaitu sebagai kontrol sosial, sebagai bagian dari perubahan, 

sebagai iron stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERAN GENERASI EMAS ABAD 21   

DALAM  PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Generasi Muda  merupakan  generasi  yang memiliki kemampuan, semangat tinggi 

dan memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengembangakan dan memajukan Negara. 

Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa biasanya didobrak oleh generasi 

muda. Ada ungkapan yang disampaikan oleh bung karno “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya 

akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia". 

Ungkapan ini menunjukkan bahawa generasi muda adalah generasi emas yang sangat 

ditunggu perannya dalam membangun bangsa. 

Sebagai generasi muda, pelajar harus mampu berperan untuk mengisi kemerdekaan. 

Pelajar menjadi bagian penerus bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, pelajar dituntut 

untuk bekerja keras dan belajar dengan giat demi meningkatkan kualitas dirinya. Generasi 

penerus bangsa diperlukan untuk memajukan bangsa itu sendiri. Perjuangan pelajar sebagai 

generasi muda bukan diwujudkan dalam mengangkat senjata dan berperang melawan 

penjajah. Melainkan berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, dan 

menyerah yang dapat merugikan diri sendiri serta lingkungan. Pelajar harus menjadi pribadi 

yang tangguh, rajin, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif dan cinta tanah air untuk 

berlangsungnya kemajuan suatu negara. 

Dalam islam  juga diajarkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Hukum menuntu 

ilmu bagi seorang Muslim adalah wajib, seperti yang dijelaskan oleh Alquran surat 

Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

 

 

 

  

Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil-majalisi fafsahu yafsaillahu 

lakum, wa iza qilansyuzu fansyuzu yarfa'illahullazina amanu mingkum wallazina utul-

'ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. 

Yang artinya: 



“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam 

majlis', maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu', maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Dari kutipan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah akan meninggikan 

derajat bagi hambanya yang menuntut ilmu dibandingkan dengan yang tidak menuntut 

ilmu. Selain itu, Allah juga menjanjikan kepada hambanya yang menuntut ilmu untuk 

dimudahkan segala urusannya. 

Ada pula perintah akan menuntut ilmu bagi seorang Muslim dijelaskan dalam 

salah satu hadits HR. Ibnu Majah yang berbunyi: 

 

 

 “Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim”, yang artinya “Menuntut ilmu itu 

wajib atas setiap muslim” 

 Sebagai pelajar, kita harus belajar lebih giat untuk terus menyongsong masa depan 

yang memiliki karakter bangsa untuk terus mewujudkan pembangunan nasional agar negara 

indonesia memiliki karakter pribadi yang mutlak untuk dinyatakan kepada bangsa lain dan 

mencari ilmu sedalam dalamnya agar bisa membangun negara di masa kelak. Perilaku 

pemuda masa kini tampaknya tidak banyak yang mencerminkan Sumpah Pemuda. Para 

pemuda kini banyak yang terlena oleh kemerdekaan dan kemajuan teknologi. Akibatnya, para 

pemuda lebih banyak terlena oleh perilaku hedonisme, acuh terhadap bangsa, bahkan 

cenderung tak lagi menghargai Indonesia. Adat dan budaya asli Indonesia pun akhirnya mulai 

ditinggalkan, bergeser ke adat Barat yang cenderung liberal tanpa etika. Begitu pun dengan 

bahasa. Tidak banyak lagi orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 

dalam pergaulan sehari-hari. Kalaupun ada, orang tersebut mungkin malah dianggap aneh 

dan dikucilkan dari lingkar pergaulannya. Pemuda sekarang lebih menyukai menggunakan 

bahasa gaul yang sarat akan campuran 

Pelajar sudah seharusnya dapat berperan dan menjadi garda dalam pembangunan 

bangsa. Peran pelajar dalam pembangunan bangsa yaitu : 



Pertama sebagai kontrol sosial, pelajar dapat menjadi kontrol bagi berjalannya 

pemerintahan. Baik dalam pembuatan kebijakan maupun peraturan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Pelajar juga bisa sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah. 

Aspirasi ini bisa dilakukan oleh pelajar dengan salah satunya dengan cara demonstrasi, tetapi 

demonstrasi yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan dan tidak anarkis, serta tidak 

merusak infrastuktrur maupun sarana dan prasarana yang ada. 

Kedua sebagai bagian dari perubahan, sebagai kaum intelektual peranan pelajar sangat 

dibutuhkan dan penting dalam perubahan bangsa. Pelajar juga harus berpikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan memberikan solusi. Selain itu pelajar 

sebagai kaum intelektual adalah generasi penerus bangsa untuk meneruskan dan 

menggantikan generasi sebelumnya untuk melakukan perubahan bangsa ke arah yang lebih 

baik dan maju. Namun kini di era modern banyak pelajar yang terjerat dalam narkoba. Dan 

tidak melakukan perannya sebagai mana mesti perannya sebagai pelajar. 

Ketiga sebagai iron stock, yaitu pelajar sebagai penerus atau aset cadangan bangsa untuk 

melakukan perubahan. Selain itu pelajar adalah harapan bangsa untuk meneruskan 

perjuangan di masa depan. 

Sebagai golongan muda pasti pada waktunya akan menggantikan golongan tua, baik pada 

orginasasi maupun pada pemerintahan. Oleh karena itu sebagai pelajar sudah seharusnya kita 

mempersiapkan diri sebagai garda penerus perubahan bangsa di masa depan. 

 

Dari tiga point diatas dapat di ambil kesimpulan. Bahwa pelajar mempunyai peran dalam 

melakukan perubahan dan pembangungan bangsa ke arah yang lebih baik. Misalnya dalam 

lingkungan sekolah yaitu, belajar dengan sungguh-sungguh, melakukan penelitian dan 

memberikan solusi terhadap masalah yang ada, menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan 

dari penelitian yang dilakukan. 
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