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TUJUHpuluh tahunbangsa Indonesia menikmati kemerdekaan-
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nya. Bila dianalogikan'dengan |
'
manusia, usia ?0 tahun tak lagi nyatepat.ToleransidalamBahasalng- tukjauhsebelumkemerdekaandiraih.
muda. Berbagai penyakit mu- disdisebut toleranceyangmemili*i Pergerakannasionalmendorong$-,
lai menggerogoti tubuh. Pun irti Gr"Ua.*, a"v" t"1fi. Artrnya buhnya semangat nasionalisme dan
demikian dengan negara ini. uau ,"ut kesaLaran itu menjumpii kesadaran sejqah perdina. lni lantas
S9j{ !9r{iri tanggal 17 Agustus b;*y;, ia" tu"t ketika dayi talian terejawantahkan dalam deklarasi
lg4s,tidakseftamertaperjuangan itu taklagi terbendung. BeriOleransi !u.p4 Pemuda 28 Oktober 1928.
selesai. Kemerdekaanmerupakan i".t , Uii berarti mjnvimDan atau Saat itulah para pemuda menemukan
j_"ab..!l_lT:1Pq!k qte-nUuj""!;hr"-'!9t
r"'i""q'.y1"1, _kr-buli -49{{4ql1h- sebagqiangia
""""
p-oa rcmoopan rang-sa
.enCoua mineritnifi.at iain y"ngse- yang sag d91ean bahasa iang merylebih sejahtera dan bermartabat.' benamyatidaksejalaniengandirinya persatukandipersada.yangsamapula.
Kenyataannyamencapaicita-cita 'sendiri.,tkhimyipadatitifkulminasi A{inya ketika itu bayangan akan

!1inl

itu tidaklah mudah, ada banyak terjadilah ledalian, pertentangan,

dan

dihadapi. kd6ik.
' Sejak sebelum menyatakan
diri
perbedaan hanya dapat
' merdeka, bangsa Indonesia sudah Menerima
diatasi denjan kesadaran diri. fes-

kebersamaan l"b-ugui bangsa yang

majernuk sejak berabad-abad lalu
kembali hadir di benak mereka.
Nilai-nilai dan cita-cita bangsa tidak
memiliki akar keanekaragaman adaran total sebagai sebuah bangsa dapat dimengerti dengaq baik tanpa
yangunik.Kebhinnekaanlndone- ;;;tr.Keradarinuntuksenantiasa referensi sejarah yang konstruktif.
siaberbedadengankemajemukan meriuoukoerasaannasionalismeter- Kenyataannya sekarang marak kelang dimiliki oleh.negara lain. hadap'bangsa ini. Mencintai bangsa lompok-kelompok tertentu di maTampaksebagaimodalbemegara, aan negariini berarti menerima ipa syarakat yang mulai (ba[kan- telab)

pergulatan yang terus

namun ternyata di sisi lain justru adanya- kenyataan yang rnerupakin
menuai konflik. Hal yang paling anugerah dari tuiranl perbidaan
mendasar ini ternyata terus men- kodrlati vane dihadaoi oleh banesa
jadipergulatanselamaperjalanan ini tidak biia diabaiftan begitu Jaja
hidup bemegara. Tidak tultasJ,ly3 apalagr dimusnahkan. KemaJemukan
permasalahan ba-nqa seringkali .rnemirg harus disikapi denlan baik

terbenturolehperbedaan.Bahkan
perbedaanjugamenjadiisusensitif
yang begitu mudah

lembak3r.

Untuk itulah kesadaran sejarah diperlukan sebagai cara unhrkmelihat realitas sosial yang terjadi dengan segala
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,

unttt ruting

melenfkapi.

iita ini

terwujud mika akan-menjadi
bagi

modal

bangsi:

iembangunan
Ajarantoleransiuntukmemahami
Sejirah dan iasionalisme
perbedaanternyatatidaksepenuh- Jiwa Nasionilisme bangsa ini terben-

kehilangan orientasi dalam berbangsa
dan bernegara. _Mereka cenderung

berpeganganpadainstant utopianism
sehingga muncul kekuatan-kekuatan
radikal yangblQ Radikalisme muncul
lebih karena ketidakmamplan dalam
merrghadapiperubahan,tekanan,dan

gejolak.Frustrasimendoronglind"kT
nekat, mclampaui batas, tidak masuk
akal, bahkan tanpa segan merugikan
orang lain.

permasalahannya. Kesadaran sejarah

akan mernbuka cakrawala bahwa
begitu luasnya kanvas hidup bangsa
ini. Sejarah melukiskan gambarangambaran masa lalu untuk ditarik
iari pati dan maknanya sebagai bekal
hidup bersama. Kesadaran sejarah

dq mqmbqat,
lebih
ini
menjadi
perjdanantailgsa

akan menyinglqp kabqt
.

terang.

Ketilia kesadaran sejarah itu berhasil
ditumbuhtan, mak"a terciptalah com;
mon sense yang akan membentrJk
kepribadian nasional. Kepribadiaq nasional merupakan endapan kesadbran
yang dihasilkan dari pemaknaaqyanq
iepa-t akan sejarah bangsanya. Hal ini

penting untuk mengokohkan jati diri
bangsa. Di sisilainkembalinyasemangat nasionalisme akan memperteguh
kebersamaan kita sebagai satu bangsa
yang masih harus terus berjuang untuk mencapai masa dePan gemilang.
Melalui jati diri dan semangat nasionalisme yang sama maka satu Per satu

cengkeraman persoalan-persoalan
bangsa yang selama ini senantiasa ada
**
akan terurai. Dirgahayu Indonesia!
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