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 Di era millenium ke tiga ini, modernisasi dan peradaban terus  tumbuh dan 

berkembang semakin cepat menuju suatu kondisi yang cenderung semakin pragmatis dan 

materialistis. Ukuran dari suatu peradaban sangat ditentukan oleh kemampuan akal manusia  

dalam memaknai suatu peristiwa. Tuhan memberi manusia akal yang menjadi pembeda 

manusia dengan binatang. Atas karunia Tuhan, manusia diberi kemampun berpikir, berkreasi, 

berbuat segala sesuatu berdasarkan keinginan dan kebutuhannya. Keinginan manusia tidak 

terbatas, sementara kebutuhan manusia terbatas sesuai kebutuhan untuk mempertahankan 

hidup secara biologis, atau kebutuhan fisik, kebutuhan untuk bermasyarakat, bahkan 

kebutuhan untuk aktualisasi diri maupun kebutuhan untuk menguasai kepada lainnya.  

 Latar belakang budaya, agama, dan pendidikan sangat menentukan cara berpikir. 

Dihadapan akal manusia, maka nilai baik dan buruk menjadi sangat relatif, bahkan perbedaan 

dalam memeluk agama dan keyakinan, setiap orang yakin bahwa agama dan keyakinannya 

paling benar. Cara berpikir yang berbeda, akan menimbulkan cara dan hasil yang berbeda. 

Maka dari keragaman cara berpikir, berbuat dan menilai makna menurut pemahaman diri 

maupun kelompoknya juga akan berbeda. Kemampuan dalam mempersepsi dan merespon 

kehidupan bersama tersebut bisa menjadi wahana kebersamaan dan kerukunan, ataukah 

perpecahan dan bahkan tindakan saling menyerang sesuai dengan hawa nafsunya. 

 Perbedaan akan sirna, jika terbentuk azas yang dibangun untuk memenuhi keinginan 

dan kebutuhan bersama. Dalam kehidupan bersuku, berbangsa dan bernegara; mulai dari 

hukum adat yang tidak tertulis maupun tertulis, hukum negara dan bahkan hukum 

internasional hakekatnya adalah untuk mengatur lalu-lintas cara berpikir dan berbuat. Jati diri 

sebagai sikap atau perilaku seseorang yang khas dan berbeda dengan orang lain, berproses 

dan terbentuk dalam jaka waktu yang lama, menjadi identitas diri yang tebentuk sejak lahir 

(identitas individu) melalui interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya; menjadi 

identitas kelompok, suku, organisasi, maupun bangsa dan negaranya yang terbentuk melalui 

interaksi dengan sesama, masyarakat di dalam negeri maupun dengn masyarakat dunia untuk 

kepentingan bersama (identitas kolektif) menjadi "value" atau nilai dalam menyikapi dan 

merespon segala seuatu yang dialami. Jatidiri individu, masyarakat, lembaga, organisasi, 

bahkan suatu negara menjadi tolok ukur dari baik - buruknya suatu peristiwa. 



 Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” yang kini berstatus sebagai lembaga 

pendidikan tinggi negeri, didirikan oleh pejuang kemerdekaan, sebagai monumen hidup, 

kampus perjuangan, perekat  bangsa dan pioner  pembangunan memiliki kewajiban moral 

untuk menjaga kelangsungan perjuangan, berkiptah dan meraih prestasi dalam semangat 

kebersamaan dan menata kehidupan manusia yang berkepribadian. Hidup adalah memilih, 

dan kecerdasan dalam memilih menjadi faktor penentu untuk menjadi pemenang, dalam arti 

menjadi "agent of change" dalam membangun karakter.  

 Setiap orang, kelompok, organisasi bahkan negara mempunyai kepentingan. Dalam 

tata kehidupan bangsa-bangsa, pertarungan politik di dunia menimbulkan persaingan yang 

semakin ketat. Kontroversi dijumpai hampir dalam setiap aktivitas dan peristiwa. Maka 

betapa pentingnya membekali anak bangsa melalui pendidikan untuk pengendalian diri, 

memberi pemahaman cara dan makna hidup dan kehidupan; membangun kecerdasan 

intelektual, ketangguhan mental, keluhuran budi, dan kesamaptaan fisik. 

 Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara, dijelaskan bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang 

dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya 

bela negara selain sebagai kewajiban dasar sebenarnya sekaligus merupakan kehormatan bagi 

setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela 

berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.  

 Bangsa yang besar sangat ditentukan oleh keunggulan sumberdaya manusianya, 

bukan karena umur suatu negara maupun kekayaan sumberdayanya. Betapa pentingnya peran 

pendidikan sebagai proses pembiasaan bagi insan akademik, membentuk dan menjadikan 

sumberdaya manusia yang terbaik, memiliki berbagai keunggulan dalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi, maupun keunggulan dalam nilai-nilai mental dan moral. Lembaga pendidikan 

merupakan benteng pemelihara nilai, padepokan yang akan melahirkan pendekar-pendekar 

bangsa.  

 Bela negara merupakan tugas kemanusiaan yang fundamental dan eksistensial, 

membangun tekad, sikap, dan tindakan yang terbaik bagi diri, masyarakat, bangsa dan 

negara. Maka "pendidikan makna" diperlukan lebih konkrit dalam mewujudkan visi dan misi 

lembaga pendidikan tinggi, memberikan corak dan arah dalam atmosfir akademik maupun 

proses pembelajaran dan hasil belajar (learning outcome). Pendidikan makna mutlak 

mengandung nilai yang menjadikan para pembelajar membangun diri sesuai bakat dan minat 

(constructivisme), menumbuhkan profesionalisme dan kesadaran yang tinggi untuk 



kehidupan yang bermartabat, serta membangun kemampuan memanusiakan-manusia 

sehingga menjadi sosok yang lebih arif-bijaksana. Dalam hal ini, kita semua perlu 

mendefinisikan kembali  "rumahku syurgaku", mulai dari rumah dan lingkungan tempat 

tinggal kita, lingkungan kerja, maupun negara sebagai rumah kita. Orangtua sebagai guru 

yang pertama dan utama, dan "guru" adalah banyak hal (the teacher is manythings). 

Renungkan, dan selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridloi setiapderap 

langkah kita. 

 

 

Sumber : (API39) 

 


