
GIAT BERJUANG DI ZAMAN CORONIAL 

  

“Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya 
dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan 
kepada komandannya.” 

(II Timotius: 2:4) 

Pada bulan Agustus 2020 ini, tepatnya pada tanggal 17, kita merayakan 
Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia (HUT RI). Artinya, bangsa kita 
sudah menikmati 75 tahun kemerdekaan dari penjajahan kolonial bangsa-
bangsa asing di masa lalu. Istilah ‘kolonial’ dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) memiliki arti berhubungan dengan sifat jajahan. Istilah 

ini merujuk pada tindakan suatu bangsa yang berusaha menduduki wilayah dan menguasai 
seluruh kehidupan bangsa lain. Dari upaya-upaya pendudukan dan penguasaan inilah bangsa 
kita telah merdeka. Atas rahmat dan berkat Allah, para pahlawan kita berhasil memaksa 
pasukan-pasukan kolonial pulang ke negeri asal mereka. 

Jika sejenak kita mengenang ke masa lalu, perjuangan kemerdekaan itu begitu berat, namun 
juga hebat. Berat, karena ada begitu banyak tekanan selama penjajahan dan hidup penuh 
bahaya selama masa perang. Masa-masa penjajahan dan peperangan itu telah merenggut 
banyak sekali nyawa. Namun juga hebat, karena para pejuang kita telah begitu gigih dan rela 
berkorban demi merajut kesetaraan harkat dan martabat manusia di muka bumi ini, khususnya 
di bumi Indonesia. Perjuangan hebat meraih dan mempertahankan kemerdekaan ini terekam 
dalam banyak peristiwa. Perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan itu sungguh-
sungguh berat sekaligus hebat. Kita mengingat Insiden Bendera di Surabaya tanggal 10 
November 1945, bagaimana arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan 
bendera Belanda. Kita juga mengingat peristiwa Bandung Lautan Api yang sangat terkenal, 
yakni perjuangan rakyat Bandung agar kota itu tidak menjadi markas penjajah. Serangan Umum 
1 Maret 1949 di Yogyakarta juga pecah dalam rangka menunjukkan eksistensi TNI di mata 
Belanda dan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Terjadi juga Pertempuran Medan 
Area yang berlangsung lama di kota Medan, dalam rangka mengusir pasukan sekutu dari tanah 
Sumatera. Ada ratusan perjuangan telah terjadi di masa lalu.  

Meski bagaimanapun lamanya peristiwa ini telah tertinggal di masa lalu, namun rasa bangga 
dan syukur kita harus terus berkorbar demi Indonesia tercinta ini. 

Pertanyaannya hari ini: Bagaimana perasaan Saudara saat menyambut dirgahayu kemerdekaan 
bangsa kita ini? Kita percaya bahwa banyak orang merasa bangga dan bahagia. Kemerdekaan 
ini adalah hasil perjuangan bersama. Kedaulatan negara ini adalah buah persatuan dan 
kesatuan seluruh komponen bangsa. Rasa syukur atas anugerah kemerdekaan ini tidak boleh 
pudar oleh waktu. Rasa kagum atas kepahlawanan di masa lalu tidak boleh tenggelam oleh arus 
perkembangan zaman. Melalui mereka, kita mengenal prinsip berjuang sampai titik darah 
penghabisan. Artinya, jangan sekali-kali berpikir untuk menyerah menghadapi tantangan hidup 
ini.  

Pdt. Marto Marbun  



Namun, ada juga orang yang mungkin merasa kecewa. Kecewa karena  kemerdekaan yang 
sudah dirasakan begitu lama masih tetap menyisakan penderitaan, kemiskinan, kebodohan, 
radikalisme, diskriminasi dan ketidakadilan yang begitu besar. Kenyataan pahit ini menegaskan 
bahwa perjuangan bangsa ini belum selesai. Realitas buruk di atas harus disikapi secara serius 
sebagai perjuangan kita saat ini. Perjuangan kita adalah mewujudkan kemerdekaan yang dapat 
dialami sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Kenyataan hidup bangsa kita saat ini diperburuk oleh penjajahan baru yang penulis sebut 
sebagai ‘penjajahan coronial”. Istilah coronial ini menunjuk pada masa merebaknya wabah 
corona (Covid-19) pada tahun ini di seluruh dunia. ‘Penjajahan coronial’ ini dirasakan secara 
global oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Jika penjajahan kolonial 
melawan musuh yang mudah dikenali dari muka, warna kulit, pakaian, senjata dan atribut-
atribut lainnya, penjajahan coronial melawan musuh yang tidak kasat mata, yakni virus 
mikrobiologi yang mematikan. Meski demikian, kedua penjajahan ini telah menimbulkan 
dampak buruk secara global. Di seluruh dunia, ada jutaan orang terinfeksi dan ratusan ribu 
orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang 
meninggal dunia. Wabah global ini telah membuat jutaan orang berdukacita; bukan saja karena 
kehilangan anggota keluarga karena meninggal, namun juga kehilangan pekerjaan akibat PHK,            
kehilangan usaha akibat kebangkrutan dan kehilangan kebebasan untuk   beraktivitas seperti  
biasanya akibat pembatasan-pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Ketakutan dan 
kekuatiran membayang-bayangi banyak, apalagi dengan berita-berita baru mengenai resesi 
yang sudah terjadi di beberapa negara di dunia.  

Menyadari tantangan dan kesusahan hidup di zaman coronial ini, sangat penting untuk kembali 
membangunkan semangat dan daya juang kepahlawanan di masa lalu. Baik penjajahan kolonial 
maupun penjajahan coronial keduanya membutuhkan perjuangan serius seluruh rakyat 
Indonesia. Kita ingin memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat kembali tenang, aman, 
selamat dan terus bertumbuh di dalam pembangunan-pembangunan nasional. Mari kembali 
berjuang untuk mewujudkan semangat:  

Pantang menyerah (sekali merdeka tetap merdeka) 

Kita harus ingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Indonesia bukan bangsa 
budak. Jangan bersikap lembek. Jangan mudah  menyerah. Bahkan, jangan sekali-kali menyerah 
atau apatis terhadap kehidupan. Oleh karena itu, jangan biasakan menebar berita-berita 
ketakutan. Jangan bicara untuk mematahkan semangat orang lain. Kita harus sadar bahwa 
wabah corona ini sudah cukup menekan kehidupan, sehingga jangan lagi menambahnya 
dengan konten-konten (baca: ulah-ulah) sampah yang tidak berguna. Sebaliknya, marilah kita 
saling memotivasi untuk membangkitkan harapan baru. Hiburkanlah satu sama lain agar semua 
orang tetap berjuang menghadapi tantangan-tantangan hidupnya masing-masing. Dengan 
begitu, setiap kita dapat bertahan, tetap optimis dan terus bekerja untuk pembangunan 
kehidupan kita.  

Semangat kesatuan (bersatu teguh bercerai runtuh) 

Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak terjadi keretakan hubungan. Antar bangsa saling 
menyalahkan sebagai biang kerok penyebaran wabah corona ini. Para politisi saling menyerang 



dan melempar tanggung jawab berkaitan dengan penanggulangannya. Pemerintah 
menyalahkan rakyat yang tidak taat pada protokol kesehatan. Dan rakyat membalasnya dengan 
anggapan pemerintah yang tidak becus melakukan penanganan, baik dalam menahan laju 
penularan maupun dalam menemukan vaksin. Begitulah suasana yang terjadi, orang mengadu-
domba satu sama lain.  

Oleh karena itu, mari kembali pererat ikatan kebangsaan kita. Jangan hanya bisa mengritik. 
Jangan melulu menjadi oposisi untuk memperlebar keretakan. Sebaliknya, gemakan kembali 
semangat kesatuan. Dorong   seluruh komponen masyarakat untuk bersehati menghadapi 
pandemi ini. Jadikan perbedaan yang ada sebagai kekayaan untuk saling melengkapi, sehingga 
potensi bangsa dapat dikerahkan untuk mengatasi dampak-dampak pandemi ini. Kita berharap 
dan berdoa, melalui pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah semakin mampu bersinergi, 
partai-partai politik lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada lokal, agama-agama 
lebih peduli pada narasi-narasi kebangsaan, termasuk gereja-gereja dan orang Kristen semakin 
terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak di lingkungannya.  

Gotong royong 

Pandemi global dan nasional ini tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendirian. Seperti 
menghadapi penjajahan kolonial, seluruh kekuatan formal (pemerintah) dan informal (warga) 
harus dikerahkan. Semua orang turut berperan secara berguna. Inilah semangat gotong royong. 
Pemerintah bertugas mengambil kebijakan-kebijakan hukum dan taktis, rakyat mendukung 
dengan menaatinya. Para dokter dan perawat bekerja di rumah sakit mengobati para pasien, 
warga lainnya bekerja dengan kepatuhan penuh pada protokol kesehatan agar menghentikan 
pertambahan pasien baru. Dalam hal ini, gereja-gereja pun turut bergotong royong, yakni 
dengan mempersiapkan dan melaksanakan seluruh peribadahan sesuai dengan ketentuan 
adaptasi kebiasaan baru. Warga gereja juga berperan untuk saling menyadarkan agar semakin 
bertumbuh. 

Rela berkorban 

Saat ini, di sekitar kita banyak orang-orang yang rela menderita. Mereka menderita akibat di-
PHK. Usaha mereka bangkrut. Penghasilan mereka merosot. Sementara biaya hidup terus 
berjalan, bahkan semakin besar.  

Di tengah kesulitan seperti ini, kita dipanggil untuk membuka mata, membuka hati dan 
membuka tangan. Membuka mata untuk melihat orang-orang susah di sekitar kita. Membuka 
hati agar tergerak oleh belas kasihan dalam menyatakan kepeduliaan. Membuka tangan agar 
mampu berbuat baik dalam bentuk-bentuk yang nyata. Banyak orang mengharapkan adanya 
keajaiban yang melepaskan kita dari sulitnya masa pandemi ini. Akan tetapi, jauh lebih benar 
jika pengharapan itu disertai panggilan iman untuk berpartisipasi secara nyata.  

Melihat masih tingginya tingkat penularan Covid-19 ini, nampaknya perayaan HUT 
Kemerdekaan RI pun akan berlangsung dengan sangat sederhana. Sebelumnya, Lebaran dan 
Paskah sudah berlangsung dengan sangat sederhana, bahkan dengan suasana yang sangat 
berbeda akibat sempat adanya larangan kumpul-kumpul, mudik dan beribadah di rumah-rumah 
ibadah. HUT ke-75 RI  pun akan berlangsung dengan bersahaja. Pasalnya, di Jakarta misalnya, 
sudah beredar agar perayaan HUT RI di lingkungan warga lebih fokus kepada pemasangan 



umbul-umbul dan dekorasi kemerdekaan, pengibaran bendera Merah Putih dan pemanfaatan 
logo-logo dan sticker-sticker di berbagai media. Beriringan dengan itu, warga tetap diimbau 
agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19, yang berarti 
menghindari keramaian atau pengumpulan massa yang besar.  
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