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Di
ulu, setiap 19 Desember 

j diperingati hari Bela Negara 
' Nasional. Salah satu tujuan- 
hya sebagai cambuk untuk 

mefnperkuat persatuan dan kesatuan 
agar kita bersatupadu mencintai dan 
menjunjung tinggi harkat dan martabat 
bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut 
seakan tujuan tanpa aksi nyata di mana 
persatuan dan kesatuan sudah mulai 
terkoyak sedikit demi sedikit.

Bela negara sebuah konsep yang 
disusun perangkat perundangan dan 
petinggi negara mengenai patriotisme 
seseorang, kelompok, dan seluruh 
komponen untuk mempertahankan 
eksistensi negara tersebut. Secara fisik, 
dapat diartikan sebagai usaha pertah
anan/menghadapi serangan fisik dari 
pihak yang mengancam keberadaan 
negara.
. Sedangkan, secara nonfisik konsep 

ini diartikan sebagai upaya untuk ber
peran aktif dalam memajukan bangsa 
dan negara, baik m elalui pendidikan, 
moralitas, shsial maupun peningkatan 
kesehjahteraan bagi Bangsa Indonesia 
khususnya.

Bela negara juga memiliki beberapa 
unsur dasar meliputi kecintaan kita ter

hadap Tanah Air, Kesadaran Berbangsa 
i dan Bernegara, meyakini Pancasila 
I sebagai ideologi negara, sikap rela ber- 
|  korban untuk bangsa dan negara, dan 

yang terakhir adalah memiliki kemam
puan awal bela negara, 

j Melihat dari makna bela negara 
I tersebut, kita dapat meraba pada kondi- 
jsi Sekarang bahwa yang diihaksud se
rangan fisik tersebut bukan lagi tentang 
ancaman dari luar, namun jUsteru an
caman itu datang dari bangsa kita send
iri. Terlihat dari bagaimana masyarakat 
masih sibuk dalam perpecahbelahan 
yang semakin mengoyak makna per- 
. satuan dan kesatuan negara.

Sementara secara nonfisik pun kita 
; masih belum mampu mewujudkannya.
, Dalih memajukan bangsa, namun nyat
anya bangsa kita mengalami kemundu
ran akibat tergerusnya makna Bhineka 
Tunggal Ika ini sendiri.

Sebagai pemuda garda terdepan 
perubahan, sudah sepatutnya bersatu 
dalam sebuah harmoni perbedaan yang
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indah ini untuk memikirkan nasib 
bangsa Selanjutnya. Sebuah kewajiban 
menjunjung tinggi nilai-nilai paricasila 
sebagai aksi nyata dari diperingatinya 
Hari Bela Negara ini.

Banyak upaya yang dapat dilakukan 
sebagai upaya perwujudan bela negara. 
Pertama, pemuda bersatu melestarikan 
budaya asli Indonesia. Dewasa ini, 
jarang sekali pemuda yang mau ikut 
melestarikan budaya. Banyak pagelaran 
seni yang didominasi generasi tua 
sehingga ditakutkan nantinya tak ada 
regenerasi dalam pelestarian budaya. 
Generasi muda terlalu terpana dengan 
globalisasi mengakibatkan tergerusnya 
budaya asli.

Kedua, sebagai pemuda yang domi
nan adalah pelajar'dan mahasiswa ha
rus tekun dalam belajar. Jadikan mem
baca dan menulis sebagai budaya dalam 
generasi penerus bangsa. Banyaknya 
wawasan yang kita dapat setelaH mem
baca dan tebalnya rasa kritis karena 
menulis akan menjadi bekal memaju-

\kan In
donesia 
di masa 
yang 
akan datang.

Seperti perkataan Pramoedya 
Ananta Toer, mengatakan bahwa, 
“Orang boleh pandai setinggi langit, 
tapi selama ia tak menulis, ia akan hi
lang di dalam pasyarakat dan sejarah.” 
Artinya, jika menulis tak dijadikan bu
daya pada generasi mendatang, maka 
bukan hal mustahil nantinya Indonesia 
akan semakin redup di mata dunia.

Dari itu, pada peringatan Hari Bela 
Negara kali ini, kita tidak hanya seka
dar omong kosong dan hanya sekadar 
koar-koar. Namun, alangkah elok jika 
kita sebagai generasi penerus bangsa 
mampu menunjukan aksi nyata dalam 
bentuk persatuan memajukan negara 
kita tercinta ini.
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