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Sering kita dengar bahawa mahasiswa dianggap sebagai aset atau tulang belakang negara, 

seterusnya menjadi generasi yang bakal mewarisi tampuk kepimpinan negara suatu hari nanti.  

Namun begitu, sejauh manakah kesedaran mereka terhadap isu-isu semasa yang timbul di 

negara ini?  

Kajian oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia mendapati tahap kesedaran 

mahasiswa tentang perkembangan semasa terutamanya dalam bidang politik masih di tahap 

tidak begitu membanggakan.  

Tidak dinafikan masih ada mahasiswa yang kurang mengetahui hal-hal berkaitan politik 

semasa di negara sendiri.  

Malah, segelintir daripada mereka masih tidak mengenali pemimpin-pemimpin negara ketika 

ini.  



Mungkin mereka menganggap bahawa setiap isu yang timbul itu tiada kena-mengena dengan 

kehidupan mereka, tanpa memikirkan asbab dan kesan yang bakal berlaku pada masa akan 

datang.  

Di samping tanggungjawab mereka dalam penguasaan sesuatu ilmu atau bidang, mahasiswa 

juga perlu cakna tentang isu-isu semasa untuk mematangkan diri mereka sebagai pewaris 

tampuk kepimpinan negara.  

Ramai dalam kalangan mereka yang hanya memberi tumpuan terhadap bidang akademik sahaja 

tanpa menghiraukan perkara yang sedang berlaku di sekeliling.  

Banyak perkara yang berlaku sebenarnya yang melibatkan masa depan mereka. Seperti yang 

dilaporkan oleh media baru-baru ini, kadar pengangguran semakin tinggi kerana ekonomi 

terjejas akibat COVID-19. 

Maka, peluang pekerjaan di negara ini semakin berkurangan. Situasi ini sikit sebanyak 

menjejaskan peluang pekerjaan mahasiswa selepas mereka tamat belajar kelak.  

Berkaitan dengan isu tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya mahasiswa bersikap cakna 

dan menyuarakan pandangan dengan baik tentang hal-hal yang berbangkit di sekeliling 

mereka. 

Selain melanjutkan pelajaran di menara gading, aliran pemikiran mahasiswa juga mampu 

menghasilkan idea-idea yang lebih bersifat  kontemporari dan lebih terkehadapan dengan 

berteraskan kapasiti intelektual yang dimiliki mereka. 



 

Pandangan dan suara mahasiswa memang amat besar pengaruhnya. Sejarah telah 

membuktikannya melalui perjuangan generasi muda terdahulu dalam menuntut kemerdekaan 

negara.  

Kehebatan suara, pendapat dan semangat juang golongan cendekiawan dan intelektual berjaya 

mencetuskan ideologi dan semangat baharu kepada rakyat ketika itu.  

Perjuangan dan pengorbanan generasi dahulu seharusnya dijadikan contoh oleh generasi 

sekarang.  

Peranan dan tanggungjawab masih sama, cuma bezanya generasi dahulu menuntut 

kemerdekaan manakala generasi sekarang memainkan peranan mengekalkan kemakmuran 

negara serta berusaha membentuk negara maju dan terbilang.  

Dari sudut kaca mata Islam, dalam usaha membentuk kesejahteraan negara, mahasiswa perlu 

menyematkan dalam diri bahawa tanggungjawab mereka sebagai khalifah Allah di bumi ini 

adalah untuk memakmurkan dan mentadbir negara serta memelihara hak rakyat. 

Kita seharusnya sedar, jatuh bangun generasi mendatang adalah hasil dan kesan dari tindakan 

dan pemikiran generasi sekarang.  



Sehubungan itu, mahasiswa perlu sedar dan cakna terhadap keberadaan mereka di dunia ini 

mempunyai matlamat yang perlu dicapai selain harapan masyarakat dan negara yang perlu 

mereka realisasikan.  

Dalam erti kata lain, mereka perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam sanubari masing-

masing tentang kepentingan melaksanakan tanggungjawab dan amanah terhadap diri sendiri, 

bangsa dan negara. 


