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Pahlawan dan Nilai-Nilai KepahlawananBahan diskusi “Menggali Nilai-nilai Kepahlawanan yang Mulai Pudar”, Info Muria Universitas Muria Kudus 10 November 2011. 
Edy Supratno Penggemar bidang sejarah.
Pengantar
Dalam proses mengisi kemerdekaan, mengenang kembali sejarah perjuangan tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam menggagas, mendirikan, hingga mempertahankan negara ini menjadi penting. Sebab, dengan mengenang kembali, kita bisa mengetahui dan mempelajari spiritnya dan meneruskan cita-citanya. 
Telah disepakati bersama bahwa setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan, karenanya perlu diperingati sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka. Meskipun diketahui, predikat pahlawan dan pemberontak itu tipis sekali batasnya, bergantung siapa yang menilai. Pangeran Diponegoro dianggap telah berjasa melawan kompeni dalam perang yang cukup panjang dan melelahkan, yaitu 1825-1830, sehingga kita pantas menyebutnya sebagai pahlawan. Lalu muncul nama Divisi Diponegoro dan Universitas Diponegoro sebagai bentuk penghormatan yang tinggi atas jasanya. 
Dalam perang yang dikenal sebagai Perang Jawa itu pemerintahan Belanda kerepotan banyak hal, termasuk bidang keuangan. Secara kebetulan, setelah itu diberlakukan Tanampaksa (cultuur stelsel) untuk recovery keuangan pemerintahan Belanda. Karena itu, hingga kini Belanda masih menganggap Diponegoro sebagai pemberontak yang mengincar tahta Keraton Yogyakarta. Sisi negatif lainnya lebih ditonjolkan.Wardiman Djoyonegoro, “Perjuangan Pangeran Diponegoro dan Penulisan Sejarah”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Dies Natalis ke-54 Universitas Diponegoro “Menggali Perjuangan Pahlawan Diponegoro untuk Penyusunan Materi Pendidikan Karakter Bangsa”, Semarang 8 Oktober 2011.
Sejarah mencatat, perang di Surabaya yang kemudian peristiwanya secara simbolis ditetapkan sebagai Hari PahlawanDitetapkan 31 Oktober 1946 oleh Presiden Soekarno. Lihat http:// ngada.org/pp9um-1946.htm, dikunjungi 9 November 2011. tidak terjadi serta merta. Peristiwa itu terkait erat dengan situasi revolusi yang tengah terjadi di banyak tempat dengan motivasi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mereka yang tidak menginginkan kembali dijajah kemudian melakukan gerakan perlawanan, sehingga terjadilah perang di Semarang, Pekalongan, Bandung, dan beberapa tempat lainnya.M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, terjemahan Satrio Wahono, Bakar Bilfaqih, Hasan Huda, Miftah Helmi, Joko Sutrisno, Has Manadi, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 436. 
Perlawanan dari pribumi sendiri bentuknya berbeda-beda. Di wilayah timur Indonesia, penyikapan terhadap kehadiran kembali bangsa asing tidak sekeras yang dilakukan di Jawa, apalagi jika dibandingkan dengan di Surabaya yang menelan ribuan orang. Seperti yang terjadi di Sulawesi dan beberapa tokoh di Indonesia timur justru merasa tidak ada masalah dengan kedatangan tentara Australia, walaupun kedatangannya bersama tentara Belanda.Ibid., hlm. 435.  
Banyak hal menarik dalam perang di Surabaya. Sikap Panglima Jepang di wilayah ini, Laksamana Madya Shibata Yaichiro pada Oktober awal berbalik mendukung pejuang Republik. Dia kemudian memberi akses persenjataan di gudang yang dikuasainya kepada Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di sisi lain, tak berselang lama setelah itu muncul seruan Perang Sabil dari tokoh agama. Itulah mengapa perang di Surabaya menjadi lebih mengerikan dibanding perang di Semarang maupun Bandung.Ibid., hlm. 437. 
Semangat untuk menunaikan Perang Sabil lebih berkobar ketika Soetomo atau Bung Tomo memanfaatkan pesawat radio sebagai alat penyebar informasi. Sebagaimana kita ketahui bersama tokoh ini kemudian dikenal sebagai ikon perang 10 November. Tidak semua orang tahu, Bung Tomo adalah pimpinan Badan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI).Wawancara dengan Kasmani, salah seorang tentara yang pernah ikut perang 10 November, pada 8 Agustus 2011.   
Dalam peristiwa ini, kembali tentang predikat pahlawan bergantung pihak yang menilai. Bangsa Indonesia telah menganugerahi Bung Tomo sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya,http://nasional.kompas.com/read/2008/11/02/2125508/bung.tomo.akhirnya.dapat.gelar.pahlawan.nasional, dikunjungi 9 November 2011.  di sisi lain kelompok Sekutu pasti lebih condong menilai Bung Tomo sebagai pemberontak persis seperti nama organisasinya. Begitu juga untuk penilaian Shibata yang lebih memihak pejuang Republik, sudah barang tentu kita memuji sikapnya. Di sisi lain, dia pasti banyak dikecam karena telah berkhianat terhadap bangsanya.
Membicarakan pahlawan dalam konteks pergerakan nasional, terkait erat dengan membicarakan nasionalisme. Pasukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan berbagai laskar yang perang di Semarang, Bandung, dan Surabaya ingin mempertahankan sebuah negara bangsa yang baru berdiri, yang bernama Indonesia. Inilah yang disebut Hans Kohn tentang makna nasionalisme, yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.Hans Kohn, Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya, terjemahan Sumantri Mertodipuro (Erlangga: Jakarta, 1984), hlm. 11.  
Untuk perubahan rezim di Nusantara yang ditandai dari simbol proklamasi, Soekarno kemudian membuat istilah yang lebih popular, yaitu revolusi. Menurutnya, revolusi adalah perombakan total, menjebol yang lama dan membangun yang baru. Revolusi tidak dimulai 17 Agustus 1945, melainkan sudah tumbuh 50 tahun sebelumnya.Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Soekarno, 30 September-Pelengkap Nawaksara, Jilid 1, (Semarang: Mesiass, 2003), hlm. 263.  Revolusi Indonesia masih butuh waktu yang panjang. Dia mencontohkan revolusi Amerika Serikat setidaknya butuh 70 tahun, Uni Soviet butuh waktu 80 tahun.Revolusi Belum Selesai, Jilid 2, op. cit., hlm. 25.
Soekarno menghendaki, revolusi Indonesia berjalan pada track yang benar, yaitu yang berani melawan imperialisme dan kolonialisme, karena jika tidak berani melawan imperialisme hal itu tak sesuai dengan cita-cita revolusi pendiri bangsa. 
Dalam menuju cita-cita itu, dibutuhkan pengorbanan dalam banyak hal, baik jiwa, raga, hingga harta benda. Dengan demikian, jika menggunakan pendapat Soekarno ini, orang yang semasa hidupnya telah berjasa untuk cita-cita tersebut, maka sejatinya adalah pahlawan revolusi. 

Nilai-Nilai Kepahlawanan

Ada banyak nilai terpuji yang harus dimiliki seorang sehingga pantas disebut pahlawan, di antaranya rela berkorban, berani membela kebenaran dan keadilan, cinta tanah air, memiliki semangat nasionalisme, dan patriotisme.Dadang Supardan, “Pembaharuan Pembelajaran Sejarah dan Nilai-Nilai Kepahlawanan di Sekolah”, makalah disampaikan Seminar Nasional Dies Natalis ke-54 Universitas Diponegoro, “Menggali Perjuangan Pahlawan Diponegoro untuk Penyusunan Materi Pendidikan Karakter Bangsa”, Semarang: 8 Oktober 2011.  
Untuk memberikan gelar pahlawan, pemerintah telah merumuskan pengertian dan kriterianya. Pahlawan nasional adalah gelar kepada seseorang WNI yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Di antara kriteria seorang pahlawan adalah (1) semasa hidupnya telah memimpin dan melakukan perjuangan  bersenjata atau perjuangan politik/perjuangan dalam bidang lain mencapai/merebut/ mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; (2) telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara; (3) telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.http://www.setneg.go.id, dikunjungi 8 November 2011. 
Secara resmi yang memberikan gelar pahlawan kepada seseorang adalah pemerintah, karenanya sesungguhnya predikat pahlawan dan pemberontak/ pengkhianat adalah produk politik. Bung Tomo baru diberi gelar pahlawan puluhan tahun setelah peristiwa 10 November. Begitu juga dengan gelar pahlawan untuk mantan Presiden Soekarno. Hal ini berbeda dengan pemberian gelar pahlawan bagi Jenderal Basuki Rahmat yang dianggap berjasa dalam lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang hanya butuh waktu sehari setelah kematiannya.Mukani, “Gus Dur (Gagal) Jadi Pahlawan”, Jawa Pos, 10 November 2011. 
Dalam mewarisi nilai-nilai kepahlawanan bukan perkara gampang. Apalagi di tengah-tengah situasi globalisasi sekarang ini –meskipun dalam perspektif sejarah, sebenarnya globalisasi sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu--, yang cara pandang terhadap nasionalisme dan sekat-sekatnya sudah berbeda jauh dibandingkan ketika term nasionalisme itu muncul.
Perubahan-perubahan yang begitu cepat menjadikan nilai-nilai kepahlawanan itu terasa pudar di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nilai rela berkorban demi tanah air, cinta kebenaran dan keadilan, peduli terhadap sesama, benar-benar sudah terasa jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, saat ini banyak di antara kita yang lebih bangga makan di tempat restoran-restoran cepat saji berlabel perusahaan internasional dibandingkan makanan khas negeri sendiri. Bahkan di satu daerah, ada masyarakatnya yang lebih bangga jika isi nasi berkat selamatan disertai minuman botol yang pusat pabriknya di luar negeri. Inilah bagian dari tantangan dalam era globalisasi.Bambang Purwanto, “Generasi Muda, Nasionalisme dan Identitas Indonesia di Tengah Perubahan Global”, dalam buku Mempertanyakan Jatidiri Bangsa (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2004), hlm. 53. 
Rasanya, untuk memberikan contoh yang konkret terhadap lunturnya nilai-nilai kepahlawanan tidak perlu panjang lebar, mengingat di kehidupan sehari-hari kita selalu menjumpainya. Media massa tak pernah berhenti memberitakan tentang orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan.
Sejarah mencatat, pemerintahan Soekarno pernah membuat kebijakan yang ketat terhadap hal-hal yang bisa merusak rasa nasionalisme. Sebagai contoh, Soekarno pernah melarang musik dan seni dari Barat yang identik dengan budaya imperialisme yang bisa mengancam pembentukan karakter bangsa. Adanya kebijakan itu, banyak seniman yang merasakan dampaknya, bahkan tidak jarang dilakukan sweeping di toko-toko kaset dan studio radio.Budi Setiyono, “Ngak Ngik Ngok, Perjalanan Sebuah Kelompok Musik di Zaman Politik sebagai Panglima” dalam Jurnalisme Sastrawi, Antalogi Liputan Mendalam dan Mengikat (Yayasan Pantau: Jakarta, 2005), hlm. 271-303.  Di era yang serba cepat dan informasi bisa diakses dari mana saja, tentu kebijakan model pemerintahan Soekarno ini tidak bisa efektif. 

Penulisan Sejarah 
Sejarah adalah pelbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lalu. Cicero memandang sejarah bagian penting dari kehidupan, “barang siapa tidak mengenal sejarahnya akan tetap seperti anak kecil”. Walau demikian tidak semuanya sependapat dengan pernyataan Cicero. Carlyle menyebut sejarah hanya tumpukan debu, sementara Napoleon Bonarparte menilai bahwa sejarah adalah kebohongan yang disetujui. Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Gramedia: Jakarta, 1992), hlm. 25.
Para sejarawan Indonesia sepakat bahwa sejarah ditempatkan dalam posisi yang penting dalam proses pembangunan bangsa. Upaya itu dilakukan dengan cara membuat sejarah yang Indonesiacentrisme dari Nederlandocentrisme. Rumusan ini disampaikan Muhammad Yamin era tahun ’60-an.Taufiq Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, “Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia”, dalam Ilmu Sejarah dan Historiografi (Gramedia: Jakarta, 1985), hlm. 25.  Perdebatan ini terus berlangsung hingga tahun 1960 dengan pertanyaan bagaimana meletakkan tekanan pada peranan sejarah orang Indonesia di tengah kepustakaan yang didominasi Eropa. Pertanyaan kedua, bagaimana persoalan objektivitas penggarapannya.Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Tiara Wacana: Yogyakarta, 2003), hlm. 2. 
Taufiq Abdullah menyebut perkembangan penelitian sejarah sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik. Banyak penelitian yang disponsori pemerintah yang untuk kepentingan pemerintah tersebut.Abdullah, op. cit., hlm 44.  Sebagaimana terlihat dari pemberian gelar pahlawan terhadap Basuki Rachmat oleh pemerintahan Soeharto, begitu pulalah arah penulisan sejarah pada eranya. Siapa pahlawan dan siapa pengkhianat mutlak milik penguasa.
Sejarah yang diproduksi pemerintahan Soeharto lebih pada militersentris. Semuanya dikaitkan dengan perjuangan militer, yang dalam hal ini militer dalam kekuasaan Soeharto. Proyek sejarah yang digagas pemerintahan Soekarno di Monumen Nasional banyak berubah ketika era Soeharto. Tulisan Pahlawan Diponegoro diganti menjadi Perang Diponegoro, peran Soekarno dalam menggali nilai-nilai Pancasila mencoba dihilangkan, yaitu dengan kata pengesahan Pancasila. Selain hal tersebut, masih banyak contoh-contoh lainnya tentang penonjolan militer dalam sejarah Indonesia.Katharine E. McGregor, Ketika Sejarah Berseragam, Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia (Syarikat: Yogyakarta, 2008), hlm. 58. 
Barangkali karena reproduksi sejarah dan pembentukan mental yang sedimikian itulah, banyak di antara kita yang beranggapan bahwa term pahlawan dan nasionalisme itu adalah wacana dalam dunia militer. Hari Pahlawan identik dengan upacara militer, pahlawan identik dengan perang, musuh identik dengan orang yang membawa senjata untuk menguasai wilayah atau memindah patok perbatasan, dan lain sebagainya. Dengan pemahaman yang sempit ini, maka sangat mungkin banyak di antara kita yang baru mengenal sosok pahlawan, bukan nilai-nilai kepahlawanan. Karena itu kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya nilai-nilai kepahlawanan itu memang telah memudar. (*) 

