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MERDEKA atau mati! Inilah pekik para pejuang bangsa ketika 

menghadapi kolonialisme yang rakus dan bengis ketika itu. Ada me

mang sekelompok orang Hindia Belanda yang memilih menjadi an

tek dan cecunguk Belanda, sang penjajjjh’jw k a  itu. Tetapi, seba

gian besar warga Hindia Belanda ingin m e re k a  dan penjajah. 
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Teladan
Inilah nasionalisme yang kuat oleh sebagian besar 

wargahtejjpantara, sehingga kita sekarang menikmati 
kem al|p||^in yang telah berusia 72 tahun.

J h fib e s a r pendiri bangsa yang beragam telah 
menjadikan bangsa ini merdeka dari penjajahan yang 
mengisap seluruh kekayaan negeri. Para pendiri 
bangsa harus kita kenang dan hormati jasanya, se
hingga bangsa ini tidak menjadi bangsa yang pikun 
atas perjuangan masa lalu yang sangat heroik dan 
penuh dengan pengorbanan.

Pengorbanan jiwa dan raga tidak pernah meminta 
penghargaan maupun puji-pujian. Hanya generasi 
ya« j tuna hati dan tuna akal sehat yang tidak berse
dia jjhenghargai perjuangan, pengorbanan dan ketu
lusan para pendiri dan pejuang bangsa ini. Peng- 
hoj^ptan dan penghargaan pada pejuang dan tela- 
datrbangsa haruslah dilakukan generasi sekarang 
tanpa diminta. Inilah ciri bangsa yang memiliki adab.

Para pejuang dan pendiri bangsa telah mencip- 
takan kebersamaan yang tidak tergadaikan. Para 
pendiri bangsa telah berdebat hebat untuk meru
muskan dasar negara bahkan bentuk negara yang 
waktu itu rriasih sangat muda. Kebersamaan yang 
sangat kuat pendiri bangsa membuatnya tidak bersi
fat egois karena etnisitas, agama atau pun kelas 
sosial.

Dengan demikian tidak pantas bila sekarang ada 
sehblompok orang yang mengaku paling berjasa 
dalam mengisi kemerdekaan. Kita harus mencontoh 
teladan para pendiri bangsa yang telah bersuara 
keraskan lantang di hadapan penjajah untuk ke
merdekaan RI. Kita mesti belajar kearifan dari para 
pendiri bangsa dalam memperjuangkan hak warga 
negara.

Adalah sebuah pengkhianatan sejarah jika ada 
warga negara yang enggan hormat dan menghargai 
para pendiri bangsa dengan kehendak mengubah 
bentuk negara dan dasar negara yang telah menjadi 
kesepakatan bersama para pendiri bangsa. 
Pancasila adalah ijma para ulama dan pendiri bangsa 
yang sesuai dengan ajaran agama (Islam sebagai 
mayoritas). Ijma ulama dan pendiri bangsa untuk 
menjadikan Pancasila sebagai dasar-asas ber
bangsa dan bernegara merupakan suatu yang harus 
dipertahankan.
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Pancasila tefifti btlkan agama. Pancasila tidak 
akan menggantikan agama apapun termasuk Islam 
yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. 
Pancasila adalah panduan hidup warga negara 
Indonesia untuk berbangsa dan bernegara bukan un
tuk menggantikan kaidah-kaidah keagamaan. Jika 
ada sekelompok masyarakat mengatakan, Pancasila 
menggantikan agama, jelas bertentangan dengan 
para pendiri bangsa.

Para pendiri bangsa telah membangun persatuan 
untuk berbangsa bernegara dengan membuat kesep
akatan politik tentang dasar negara atau asas 
berbangsa dan bernegara. Ijma politik pun bukanlah 
kekalahan umat mayoritas. Inilah bukti keteladanan 
pendiri bangsa yang sangat saleh, jujur, ikhlas serta ti
dak berpretensi untuk dihormati atau dipuja-puja 
penerus bangsa.

Mereka mengajarkan pada kita bagaimana 
berbangsa dan bernegara, yaitu tidak hanya memen
tingkan kelompok, baik agama, etnis maupun par
tainya. Para pendiri bangsa telah mengajarkan 
bagaimana berpolitik yang berintegritas, berpolitik 
santun, berpolitik memiliki visi kebangsaan dan 
berpolitik yang membangun negara dan bangsa. Kita 
perlu belajar dari teladan para pendiri bangsa dalam 
berpolitik, beragama maupun bermasyarakat.

Mereka tidak pernah menjadi pendendam 
sekalipun berbeda aliran dan pilihan politik. Para * 
pendiri bangsa telah mengajarkan hidup sederhana, 
tidak bermewah harta dan rakus kekuasaan maupun 
kekayaan. Mereka mengajarkan pada kita 
bagaimana memahami masyarakat yang sangat be
ragam. Mereka tidak memaksakan kehendak dan 
pendapatnya sekalipun benar.

Semua yang diajarkan para pendiri bangsa adalah 
ajaran kehendak untuk merdeka dari penjajahan, 
merdeka dari kebodohan, ketertindasan, keterbe-. 
lakangan serta kepicikan berpikir. Dalam kaitannya 
dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 RI, kita 
harus banyak belajar dari teladan yang telah dia
jarkan para pendiri bangsa. Bukan menutup mata 
karena kepentingan politik dan kerakusan yang dimili
ki dalam berbangsa. Semoga kita menjadi bangsa 
yang bersedia belajar pada teladan pendiri I
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