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Mahasiswa Hedon, 
Pahlawan Masa Kini?

* swara 
mahasiswa

Oleh : M lqbal Khatami

H
ari Pahlawan bermula dari 
perjuangan.para pahlawan 
bangsa dalam menghadapi 
serangan dan terkaan ten
tara Inggris dan Belanda di Surabaya 

pada 10 November 1945 sebagai bagian 
dari revolusi In'donesia. Hari Pahlawan 
memang merupakan momen yang 
sangat bersejarah dan kita patut men
genang perjuangan pahlawan-pahlawan 
kita yang berjuang hingga titik darah 
penghabisan.

Namun, jika berbicara konteks ke
kinian di mana ketika kita melihat 
lebih jauh mengenai rasa patriotisme 
terutama generasi muda, maka hal 
miris yang akan kita saksikan. Rasa 
cinta tanah air dan rasa menghargai 
terhadap pahlawan bangsa sudah mulai 
luntur dan tertutup oleh sikap apatisme 
dan hedonisme yang melekat erat pada 
generasi sekarang, terutama pada ma
hasiswa masa kini.

Mahasiswa kini melupakan perannya 
sebagai bagian dari masyarakat. Mereka 
kebanyakan lupa bahwa mereka adalah 
agen perubahan, penggerak dalam 
masyarakat, serta tombak utama pe
rubahan bangsa. Bahasa lainnya adalah

pahlawan masa kini. Namun faktanya, 
mahasiswa cendrung apatis dan tak 
peduli dengan permasalahan bangsa. 
Peduli saja tidak, bagaimana mau ber
juang?

Penyebab dari itu semua adalah 
sikap hedonisme yang tinggi yang ter
tanam kuat di dalam diri mahasiswa. 
Hedonisme adalah pandangan hidup 
yang menganggap bahwa orang akan 
menjadi bahagia dengan mencari keba
hagiaan sebanyak mungkin dan sedapat 
mungkin menghindari perasaan-per
asaan yang menyakitkan. Akibatnya, 
mahasiswa tak mau repot untuk ber- 
susah payah ikut campur dalam urusan 
bangsa, termasuk ikut berjuang demi 
kemajuan bangsa.

Pandangan hidup hedonisme send
iri cenderung mengarah ke peniruan 
budaya barat yanng kemudian meng
gusur secara perlahan budaya asli dari 
indonesia. Termasuk mengkikis rasa 
nasionalisme dan patriotisme pada jiwa

pengidap hedonisme.
Sebagai mahasiswa yang menghargai 

terhadap perayaan hari pahlawan, su
dah sepatutnya kita menghindari sikap 
hedonisme. Tujuannya agar tertanam 
sikap nasionalisme dan patriotisme 
kita untuk mewujudkan generasi yang 
mampu memaknai dari peringatan 
Hari Pahlawan ini.

Pertama, hiduplah dengan sederhana 
selayaknya para pejuang bangsa kita 
yang berjuang dengan segala keterba
tasannya. Dengan hidup sederhana, 
kita bisa dengan mudah merefleksikan 
diri dengan merasakan susahnya hidup 
menjadi orang tak mampu. Dengan be
gitu kita dapat tergugah untuk berjuang 
memperbaiki perekonomian masyara
kat indonesia yang masih dominan 
menengah ke bawah.

Selanjutnya, berhati-hati dalam me
milih teman. Sebagai mahasiswa yang 
mayoritas adalah perantau, maka te
man merupakan hal utama yang mem-
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kita. Setidaknya kita sudah cukup de
wasa dalam mengklasifikasikan mana 
teman yang layak untuk ditemani dan 
mana yang tidak. Akan lebih baik lagi, 
jika kita yang mempengaruhi teman 
kita dalam hal kebaikan. Turut serta 
dalam mengajak teman disekitar kita 
untuk ikut aktif dan kritis menanggapi 
permasalahan bangsa yang terjadi di 
sekitar kita.

Peringatan Hari Pahlawan sudah 
sepatutnya menjadi refleksi dan evalu
asi kita untuk perbaikan generasi kita 
yang minim cinta tanah air terutama di 
kalangan mahasiswa ini sendiri. Jangan 
sekali-kali kita menjadi mahasiswa 
bisu. Hindari sikap hedonisme, karena 
mahasiswa adalah agen perubahan dan 
mahasiswa adalah bagian dari masyara
kat, penyambung lidah masyarakat.
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