
PENDAHULUAN 
 

 

iga orang pemuda saling bercakap-cakap 

di sebuah mal. Suatu saat, seorang 

pemuda A mengajak pemuda B dan C 

untuk menghadiri sebuah kebaktian muda-mudi di 

gerejanya. Tanpa pikir panjang pemuda C 

menjawab, “Hah? Hari gene masih mikirin agama? 

Udah basi kaleee.” Kemudian pemuda A bertanya 

kepada pemuda C, “Lho, qta ini diciptakan oleh 

Tuhan dan harus hidup untuk Tuhan lho. Kalo qta 

gak hidup untuk Tuhan, trus qta hidup untuk siapa? 

Trus entar kalo qta mati mau ke mana coba?” 

Pemuda C menjawab, “What? Mati? 

Cape dech. Emangnya gue pikirin. 

Yang penting bersenang-senang 

dulu aja, masa tua, apalagi mati 

mikirnya belakangan.” 

Percakapan antara pemuda A dan C dan 

diakhiri dengan pernyataan dari pemuda C, 

T 
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“emangnya gue pikirin” (EGP) sebenarnya 

merupakan cetusan banyak generasi muda zaman 

sekarang. Gak heran, generasi zaman sekarang 

sering disebut generasi EGP (emang gue pikirin). 

Inilah yang merupakan krisis kita-kita yang muda di 

zaman sekarang. 
 



   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN I 

GENERASI MUDA DAN KRISISNYA
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BAB 1: 

GENERASI MUDA 
 

 

I. GENERASI MUDA 

Guys, zaman di mana kita hidup ini adalah 

zaman yang penuh perubahan dan pergeseran. 

Kalo dulu kita hanya mengenal Friendster, maka 

sekarang kita bisa berselancar di Facebook, 

Twitter, dll.  Dulu hanya ada 

handphone biasa, maka sekarang 

berbagai smart-phone dengan 

berbagai fitur menarik beredar di mana-mana. Perlu 

diketahui, di dalam setiap zaman terdapat suatu 

spirit of age (spirit/roh zaman) yaitu suatu ide 

utama yang mewarnai zaman tertentu. Misal nich, 

di zaman postmodern ini, yang dipentingin itu 

perasaan, padahal kalo dulu di zaman modern, akal 

budi lah yang berperan penting.  
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Nah, semangat zaman inilah yang dianut oleh 

generasi zaman yang ada di dalamnya. Karena kita-

kita ini hidup di zaman postmodern, maka zaman 

kita banyak berisi generasi muda. Generasi muda 

yang kumaksud tuh yang berusia remaja hingga 

pemuda dewasa (di bawah 30 tahun). 
 

 

 

 

II. CIRI-CIRI GENERASI MUDA 

Setiap generasi tentu dunkz memiliki ciri-ciri 

yang khusus yang bisa dibedakan dari generasi 

sebelumnya. Misal nich, kita yang tergolong 

generasi muda tentu beda tuh ama generasi-

generasi jadul (jaman dulu). So, apa saja ciri-ciri 

generasi muda? 

A. Gaul 

Biasa lah, banyak kita-kita yang termasuk 

komunitas anak muda dapat disebut komunitas 

gaul. Dari komunitas gaul, muncullah bahasa gaul. 

Bahasa gaul, misal: skul: sekolah, kul: kuliah, 
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gebetan: temen dekat (belum jadian), jadian: 

berpacaran, lebay: berlebihan, bro/sis: saudara 

(bro : istilah yang dipakai oleh seorang anak muda 

cowok memanggil temennya sesama cowok), 

istilah bete, dll. Ada juga bahasa gaul di dalam sms 

(atau BlackBerry Messenger atau format chatting 

lainnya), misal: aku atau q : aku, km : kamu, koq : 

kok, dll. Selain itu, kita yang gaul juga suka nge-mall 

(hang out bersama dengan temen-temen di mall), 

nonton bioskop, dll.  
 

 

B. Kreatif dan Inovatif 

Selain gaul, generasi muda juga tergolong 

generasi yang kreatif dan inovatif. Ambil contoh, 

Facebook (FB). FB sampai saat ini tergolong salah 

satu situs jejaring sosial yang diminati 

bukan hanya oleh generasi muda, 

namun juga generasi tua, termasuk 

pendeta, penginjil, dan para hamba Tuhan. 

Tahukah kita, siapa yang menciptakan FB? Yang 

menciptakan FB adalah seorang anak muda. 
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Sumber Wikipedia1 menyebutkan informasi 

mengenai FB bahwa: FB pertama kali bernama 

Facemash ditemukan oleh Mark Zuckerberg pada 

tanggal 28 Oktober 2003 bersama dengan temen 

kosnya, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan 

Chris Hughes ketika mereka menjadi 

mahasiswa di Harvard University. 

Facemash sebenarnya merupakan situs 

jejaring sosial yang hanya diperuntukkan untuk 

mahasiswa Harvard, namun telah meluas sampai ke 

kampus-kampus lain di daerah Boston, Ivy League, 

dan Stanford University. Kemudian, situs ini meluas 

keanggotaannya mulai dari siswa/i SMU sampai 

mahasiswa/i, dan semua orang yang berusia di atas 

13 tahun. Wikipedia mencatat, anggota FB yang 

aktif sekarang adalah 350 juta. Ya, pencipta FB 

adalah seorang anak muda. Bukan hanya masalah 

                                                      

1 “Facebook,” http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (diakses: 

2 Januari 2010). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
http://en.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes_%28Facebook%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
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FB, banyak generasi muda juga terbukti kreatif dan 

inovatif, misal dalam mendesain baju, ruangan, dll. 
 

 

C. Menguasai Teknologi 

Terakhir, karena kreatif dan inovatif, maka tentu 

saja kita-kita ini juga cukup menguasai teknologi, 

yaitu: minimal mengoperasikan program Microsoft 

Word, Microsoft Power Point, 

internet: Facebook, google, e-mail, 

dll, mampu mengoperasikan HP, dll. 

Penguasaan teknologi diperlukan baik untuk kuliah, 

bekerja, fun, maupun untuk mencari sesuatu yang 

penting di google (www.google.co.id). Rupa-

rupanya hampir gak ada generasi muda yang 

gaptek (gagap teknologi). 

http://www.google.co.id/

