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ZAMAN dulu pahlawan 
menjadi sebutan 

bagi mereka yang
t j f c  j berjuang untuk kemerdekaan, 

j Namun, di masa kini apa sih 
j makna pahlawan? Bagaimana 

^  pula cara para kawula muda 
memperingatinya?

Menurut Alfath Bagus PEI, Presiden Mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada 2017, pahlawan adalah 
yang senantiasa bekerja dan menekuni berbagai 
bidang pekerjaan. Serta memberikan sumbangsih 
bernilai positif untuk bangsa. "Pahlawan adalah 
sosok berani yang mencintai orang lain lebih dari dia 
mencintai dirinya sendiri," kata Alfath. "Dan mampu 
memberi manfaat untuk orang lain," sambungnya. 
Selain itu, di mata Alfath pahlawan bukan hanya 
datang dari kalangan aktivis tapi juga dari para 
akademisi.

Berbeda dengan Sintya Wahyu Pramesti yang 
merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Perempu-an yang kerap 
menyanyi membawakan tembang Jawa di 
panggung hiburan ini menyebut sosok masa kini 
yang diakuinya sebagai pahlawan adalah kedua 
orang tuanya. Dari orangtuanya pula Sintya 
mengajarkan bahwa pahlawan adalah orang yang 
mampu' berkorban untuk orang lain dan tidak 
mengharapkan balasan apapun.

Pendapat lain juga datang dari atlet renang, 
Palito Jati Disirina. Menurut mahasiswa Politeknik

Caltex Riau ini pahlawan adalah pemuda yang 
berpegang teguh dalam upaya memperjuangkan 
Indonesia serta berjiwa cinta tanah air dan 
semangat rela berkorban. "Saat dimana tidak ada 
mereka, maka negara tidak akan menjadi seperti 
apa yang kita rasakan sekarang," ungkapnya. Saat 
ini, menjadi pahlawan tidak lagi didapatkan dengan 
mengikuti perperangan atau pertumpahan darah.

Menurut Dimas Septian Eko Wahyu Sumunar, 
mahasiswa UGM yang baru saja mendapat juara 
pertama lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional, 
generasi muda saat ini dapat menjadi pahlawan 
apabila berpeluang memberi manfaat bagi sesama. 
Misalkan pada pemuda pegiat seni maka akan 
menjadi pahlawan jika mengenalkan kebudayaan 
Indonesia di kancah Internasional. Begitupun 
pemuda peneliti dengan berbagai penemu-annya. 
Serta pemuda sosial masyarakat dengan berbagai 
upaya memberdayakan masyarakat mandiri.

"Pahlawan tidak melulu disematkan pada orang 
yang sudah tua. Tapi justru pada orang yang 
berguna bagi bangsa," tegasnya. Tapi saat ini masih 
banyak pula pemuda Indonesia yang tidak 
menghargai jasa pahlawan. Menurut Sintya masih 
banyak pelajar malas upacara dan tidak mengenal 
kebudayaan asal daerah lain.

Senada dengan Sintya yang mengkritik 
segelintir generasi muda, Palito mengatakan cara 
sederhana mengenang dan menghargai jasa 
pahlawan terdahulu salah satunya dibuktikan 
mengikuti upacara bendera dengan khitmad. 
"Upacara bendera saat hari besar serta 
mengharumkan tanah air di kancah dunia dengan 
prestasi, bisa dipakai sebagai cara untuk 
memperingati Hari Pahlawan," pungkas Palito.
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'Kembangkan dirimu, gali potensi yang ada 
dan bawa bangga nama Indonesia. ”

i.


