
SEBUAH REFLEKSI KEMERDEKAAN 

“Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi 
janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan 
untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain 
dalam kasih.” (Galatia 5: 13) 

Syair lagu Kemerdekaan Indonesia “Hari Merdeka”, ciptaan H. Mutahar.  

“Tujuh belas Agustus tahun empat lima itulah hari kemerdekaan kita. Hari 

merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.  Merdeka, sekali 

merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap 

setia, tetap sedia, mempertahankan Indonesia.  Kita tetap setia, tetap sedia 

membela Negara kita.”   

Lagu “Hari Merdeka”  berkumandang selama perayaan hari kemerdekaan Negara kita Republik 

Indonesia khususnya pada tanggal 17 Agustus. Lagu yang sangat kental dengan semangat patriotis 

ini, khususnya pada bagian refrain: “Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita 

tetap setia tetap sedia membela negara kita.” Saat kita menyanyikannya kita akan merasakan 

semangat patriotis tersebut. Namun yang perlu kita refleksikan dalam perayaan kemerdekaan 

negara kita: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah semangat tinggi dalam membela 

dan mempertahankan masih begitu antusias dihidupi dengan setia  seperti semangat para pejuang 

yang begitu gigih dan berkorban  dengan totalitas atau sudah mulai luntur ‘ditelan’  perubahan 

jaman seiring semakin tuanya usia kemerdekaan Indonesia ? 

Perubahan jaman yang tidak dapat ditampik selain memberikan dampak yang positif namun juga 

memberikan dampak negatif dalam kehidupan dan dunia. Ingatlah bagaimana pembangunan yang 

begitu cepat dengan gedung-gedung, perumahan-perumahan dan fasilitas-fasilitas yang 

memfasilitasi kemudahan dan kenyaman kehidupan ter-nyata memberikan jejak kehancuran alam 

yang luar biasa hasil dari  eksploitasi alam yaitu kepunahan makhluk hidup, kemiskinan global dan 

mahalnya harga-harga komoditi penting. Pada sisi yang lain kemajuan jaman ternyata juga 

mengubah  gaya hidup dan budaya di tengah masyarakat. 

Pada jaman sekarang orang sibuk dengan dirinya sendiri dan memperjuangkan  kepentingannya 

sendiri dan kesenangannya sendiri bahkan manusia semakin tamak dan menjadi serigala bagi 

sesamanya.  Manusia semakin doyan memangsa sesama bahkan memangsa dengan begitu kejam. 

Tidak lagi merasa ngeri dan sedih ketika manusia yang lain menderita. Manusia yang lemah atau 

dianggap lemah menjadi ‘halal’ untuk dimangsa dan menjadi korban pelampiasan untuk kesenangan 

dengan berbagai alasan. Kekerasan bagi perempuan dan anak-anak yang semakin sadis dan masif. 

Masihkah kita ingat kasus-kasus pemerkosaan seperti yang dialami ”YY” yang diperkosa dengan keji 

oleh 14 orang rata-rata anak-anak ?, yang diikuti dengan kasus-kasus pemerkosaan yang tidak kalah 

sadis, atau kasus kematian “A” yang dibunuh dengan sadis oleh ibu angkatnya di Bali. Tindakan-

tindakan tidak lagi menganggap dan memperlakukan manusia dengan sangat manusiawi akan 

menjadi tragedi yang ngeri dalam perkembangan kemanusiaan. Yang kemudian menghadirkan 

manusia-manusia yang apatis, anti sosial, haus kekuasaan namun kesepian. 

Kondisi yang berkembang pada jaman sekarang ini tidak dapat dipungkiri juga mempengaruhi 
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kehidupan kita sebagai personal dan gereja. Perkembangan jaman ini bisa menjadi tantangan kita 

yang menggugat panggilan kita sebagai gereja dalam menghadirkan keselamatan dan 

memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk kekinian tanpa bambu runcing dan senjata di tangan. 

Kita harus tetap berjuang dengan sema-ngat yang tinggi seperti para pahlawan berjuang dengan 

totalitasnya untuk merebut kemerdekaan. Maka jaman sekarang kitapun berjuang untuk terus 

mempertahankan kemerdekaan kita sebagai personal dan bangsa Indonesia. Sekaligus 

memerdekakan mereka yang terjajah dan terbelenggu oleh penjajahan yang namanya “ketamakan 

dan ketidak-manusiawian.” Karena kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan sekali jadi namun 

perjuangan tanpa batas akhir yang sudah seharusnya diperjuangkan terus menerus. Agar kita 

sebagai personal dan gereja yang menjadi bagian penting dalam NKRI tidak terbawa arus jaman yang 

menghancurkan.  

Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita waspada dan terus berjuang dalam 

menghidupkan kemerdekaan bagi kehidupan dan karya keselamatan. Kemerdekaan yang 

diperjuangkan bukan dalam perang-perang dengan senjata namun di dalam kasih. Kasih yang 

membaharui kehidupan dan membangun kehidupan menjadi lebih benar dan baik. Menjadikan 

dunia menjadi rumah bersama yang memberi kehidupan yang nyaman dan aman dalam cinta kasih, 

penghargaan dan saling memuliakan antar sesama manusia dan kehidupan didalamnya. 

Sebagai murid Tuhan Yesus dan Anak-Nya kita punya modal yang besar dalam spiritualitas dan 

anugerah-Nya. Bukankah kita pernah merasakan dan melewati saat dimana Tuhan Yesus berkarya 

memerdekaan kita dalam keterpurukan bahkan keberdosaan kita sebagai manusia. Kita pernah 

merasakan keterpesonaan karya Tuhan Yesus dalam hidup kita, bukan .......?  

Dalam kehidupan sebagai bangsa NKRI kita memiliki kekayaan yang luar biasa dalam nilai-nilai luhur 

dan kearifan lokal yang sudah mulai tidak dikenal dan dihidupkan seumpama semangat dan nilai: 

“Gotong Royong.” Ringan sama dijinjing berat sama dipikul.  Dalam kearifan lokal Tatar  Sunda ada 

falsafah : “Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh.” Silih dalam bahasa Indonesia: Saling, saling ganti atau 

tukar. Silih Asih: saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagai makhluk Tuhan. Silih Asah itu 

saling mengasah diri didalam berbagai hal, pengetahuan, keilmuan, keahlian dan sebagainya; orang 

harus egaliter semua orang harus pinter dan berkeahlian. Silih Asuh: saling membimbing, saling 

mengasuh. Intinya mah ............ di dalam kehidupan manusia harus saling memperlakukan  sesama 

sebagai bagian yang sangat penting dan dalam kasih persaudaraan, keseimbangan dan pemerataan. 

Ada ketergantungan yang dalam dan kuat di dalam hubungan antara sesama manusia.   

Maka sudah waktunya sekarang dalam perayaan kemerdekaan negara kita NKRI.  Kita penuh 

antusias dan semangat menghidupkan dan memperjuangkan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan 

sesama melalui perubahan hidup. Kita perlu menjalin hubungan dan bergandengan tangan sebagai 

anak bangsa. Menghidupkan dengan nyata kasih Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus dan nilai-

nilai luhur dan kearifan lokal sebagai anak bangsa. Kita pasti bisa .........  

Sekali Merdeka ....... Tetap Merdeka ...... Merdeka ........!!! 

  
 


