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Jika di masa pergerakan 
dulu penting membentuk 
identitas bangsa sebagai 
perlawanan terhadap 
pemerintah kolonial 
Belanda, kini tantangan 
tersebut dirasa jauh lebih 
berat. Bangsa ini dituntut 
bangkit secara bersama 
mengatasi masalahnya, 
seperti: kemiskinan, 
kebodohan, ketidakadilan, 
meningkatnya tensi 
sentimen primordialisme, 
dan sebagainya.

P
eneliti senior LIPI Prof Syam- 
suddin Haris, saat berbincang 
dengan Swara Kampus KR di 
Yogya, pekan lalu, menjelas
kan bagaimana memaknai Hari 
Kebangkitan Nasional (Harkitnas) rele

vansinya dengan konteks kekinian. Menu
rutnya, Harkitnas adalah momen ke
bangkitan kesadaran kebangsaan. “Dalam 
konteks kekinian tentu masih relevan, 
apalagi dalam situasi sekarang, yakni ke
tika sentimen primordial berbasis agama, 
etnis, ras, dan daerah menggerogoti senti
men kebangsaan dan keindonesiaan yang 
berbasis keberagaman,” ujarnya.

Lebih jauh, Haris memandang perlu 
munculnya kesadaran kebangsaan un
tuk mempersatukan berbagai kelompok 
masyarakat yang terfragmentasi secara 
sosial akibat persaingan tidak sehat dalam 
Pilkada Jakarta yang baru lalu. Dalam 
kaitan ini, tambahnya, komunitas kampus 
seperti dosen dan mahasiswa mestinya 
turut mendorong bangkitnya kesadaran 
kebangsaan, agar keindonesiaan berbasis 
kebhinekaan dapat terwujud.
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Lantas bagaimana mahasiswa sendiri 
menanggapi hal ini? Apa yang dapat 
dilakukan mahasiswa sebagai bentuk par
tisipasinya dalam pembangunan bangsa? 
“Hal paling penting bukan sekadar berani, 
tapi juga harus memiliki ilmu. Banyak 
mahasiswa yang berani turun ke jalan 
namun tidak cerdas dan hanya menjadi 
tunggangan politik saja. Bagaimana ma
hasiswa mau mencerdaskan jika tidak 
memiliki bekal ilmu?”

Pandangan Ismiatun, mahasiswa Fi- 
shum UIN tersebut ditanggapi sedikit ber
beda oleh M. Fairuz (Hukum UII). Fairuz 
beranggapan bahwa kampus tidak menja
min mahasiswa menjadi cerdas dan beril
mu, “Justru mahasiswa harus memiliki 
kepekaan sosial. Harus mengerti dan jika 
perlu merasakan apa yang menjadi ma
salah rakyat yang sesungguhnya. Jangan 
hanya di ruang kuliah terus,” kritiknya.

Peran mahasiswa di masyarakat kerap 
menjadi polemik. Bagi Wahyudi, ma
hasiswa Fisip UMY, mahasiswa harus 
cerdas di kedua-duanya, “Selain secara 
keilmuan cukup mumpuni, namun juga 
harus memiliki kepekaan sosial. Sehingga 
saat turun ke masyarakat memiliki dasar 
akademiknya. Mahasiswa bukan pro
vokator yang hanya bisa manas-manasi, 
melainkan juga selalu menawarkan solusi 
atau jalan pemecahan masalahnya,” ujar 
Wahyu.

Di media sosial juga tidak kalah

mendapat perhatian kaum muda. Me- 
liawati, mahasiswa PBSI UNY mengaku 
geram dengan banyaknya perdebatan 
yang baginya tidak produktif. “Bagaimana 
mau bicara kebangkitan nasional jika 
banyak yang menjelek-jelekkan bang
sanya sendiri? Sebagai kaum muda, saya 
cuma mau bilang, mari berbagi kecer
dasan. Ilmu itu harus diamalkan. Jadilah 
bermanfaat bagi penyelesaian persoalan 
bangsa,” pungkasnya 

Pada tingkat elit pejabat publik, mereka 
pun berharap momentum Harkitnas ini 
bisa memberi spirit untuk bersama-sama 
bangkit dari ketidakberdayaan. Menteri 
Sosial Khofifah Indar Parawansa misal
nya, berharap pendidikan bisa merata, 
penuntasan kemiskinan, dan bebas gizi 
buruk. Ketua KPK Agus Rahardjo juga 
menyampaikan harapan senada. Dia me

nilai Indonesia masih belum benar-benar 
mencapai cita-citanya. Kondisi saat ini 
jauh dari ideal para pendiri bangsa.

Menurutnya, kebangkitan bangsa meru
pakan kontribusi semua pihak. Harus ada 
peran serta dari masyarakat. Sementara 
yang terjadi selama ini masih timpang.
Ini karena belum adanya kesadaran dari 
masyarakat untuk berkerja sama dengan 
penegak hukum.

Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Ke- 
mendikbud RI lebih mengingatkan makna 
penting Harkitnas. Menurutnya, sekarang 
peringatan kebangkitan nasional masih 
direduksi sebatas ritual. Semangat awal
nya yang penting justru kurang diperha
tikan. Budi Utomo harus menginspirasi 
etos pendidikan saat ini. Semangat ini, 
katanya, mestinya diangkat.

•  (dieny/lykha/septi)

Himpunan Mahasiswa'Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) UNY 
bekerjasama dengan Sw ara Kam pus KR  mengadakan “Workshop Penulisan 
Feature”, di kampus UNY, Kamis (18/5).


