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TIDAK ADA PERINGATAN HARI 
PAHLAWAN DI FBS

Perlukah Hari 
Pahlawan 
Diperingati?

Hari Pahlawan yang bertepatan 
setiap tanggal 10 November 

ini merupakan hari bersejarah di 
Indonesia. Hari Pahlawan ditetapkan 
agar masyarakat Indonesia tetap 
mengingat jasa-jasa para pahlawan. 
Khususnya, bagi mahasiswa sebagai 
generasi penerus bangsa. Tidak 
diperingatinya Hari Pahlawan menjadi 
hal yang perlu dipertanyakan karena 
lingkup yang mendidik generasi 
penerus bangsa harus menyerap 
nilai-nilai yang terkandung dalam 
peringatan Hari Pahlawan. 

Bertujuan agar mengetahui 
seberapa penting Hari Pahlawan 
untuk diperingati kami menyebar 
100 polling secara acak. Dari polling 
tersebut kami mendapatkan hasil  
96% mahasiswa memilih bahwa Hari 
Pahlawan perlu untuk diperingati 
sementara 4% mahasiswa memilih 
tidak perlu diperingati. Selain itu, 
84% mahasiswa menyatakan bahwa 
Hari Pahlawan masih bermakna 
bagi mahasiswa sementara 16% 
mahasiswa menyatakan bahwa Hari 
Pahlawan sudah tidak lagi bermakna 
bagi mahasiswa.

Polling ini hanya sebagai gambaran 
dan tidak memberikan penilaian yang 
bersifat mutlak. (Litbang)

Tanggal 10 November 
ditetapkan sebagai Hari 

Pahlawan. Surabaya dan kota-
kota lainnya merupakan saksi 
perjuangan para pahlawan. “Hari 
Pahlawan merupakan hari yang 
penting karena jika tidak ada 
perjuangan dari para pahlawan, 
mungkin Indonesia ini belum ada,” 
kata April salah satu mahasiswa 
Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Sayangnya, FBS (Fakultas Bahasa 
dan Seni) tidak mengadakan 
acara untuk memperingati Hari 
Pahlawan. 

Pada saat hari pahlawan 
memang tidak ada upacara atau 
peringatan tentang Hari Pahlawan, 
semuanya berjalan seperti hari-
hari biasanya. Hari Pahlawan 
merupakan hari yang tidak asing 
bagi rakyat Indonesia, terutama 
mahasiswa Fakultas Bahasa dan 
Seni (FBS) UNY. “BEM memang 

tidak menyelenggarakan acara 
peringatan Hari Pahlawan karena 
mempersiapkan program kerja 
selanjutnya, namun sudah ada 
poster yang disebarkan mengenai 
peringatan Hari Pahlawan” kata 
Agus Setiawan selaku ketua BEM 
FBS.

Wakil Dekan III FBS, Dr. 
Kun Setyaning Astuti, M.Pd. 
juga menyatakan bahwa secara 
ceremonial, tidak ada peringatan 
khusus tentang Hari Pahlawan. 
Hal tersebut dikarenakan pihak 
fakultas, dalam penyelenggaraan 
peringatan hanya menurut 
pada kebijakan universitas. 
“Sekarang bukan zamannya 
segalanya diceremonialkan, 
namun tergantung pada masing-
masing mahasiswa untuk 
memperingatinya,” terang 
Wakil Dekan III FBS. Mengenai 
peringatan Hari Pahlawan Agus 
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Pojok

mengungkapkan, “Tidak perlu 
mengadakan konser yang besar 
ataupun dengan hura-hura, karena 
yang penting malah esensinya”.

Memperingati Hari Pahlawan 
juga bisa dilakukan dengan cara 
introspeksi atau berpikir ke 
belakang apa yang telah diberikan 
kepada negara. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Wakil Dekan 
III FBS, “Bisa dengan cara refleksi 
ke belakang maksudnya, apa yang 
sudah dilakukan untuk negera ini, 
usaha keras kita untuk negeri ini. 
Sekarang zamannnya visi misi, 
sehingga kerja keras kita, mahasiswa 
FBS, untuk mewujudkan visi dan 
misi kita.” Namun, mahasiswa 
menginginkan apabila Hari 

Pahlawan tidak hanya sekedar 
diingat, jadi seharusnya diadakan 
peringatan. Seperti dikatakan oleh 
April, salah satu mahasiswa FBS, 
“Sangat perlu diadakan peringatan 
Hari Pahlawan di FBS”.

“Dari pihak fakultas seharusnya 
mengadakan peringatan hari-hari 
besar, sehingga setiap mahasiswa 
pasti mengingat dan juga tahu 
setiap peringatan hari-hari besar. 
Dan tentunya menyelenggarakan 
acara yang bermakna untuk 
memperingati hari-hari besar 
tersebut, tidak hanya Hari 
Pahlawan.” tambah April. 
Menanggapi hal tersebut,Wakil 
Dekan III menambahkan, “Ke 
depannya, mungkin saat peringatan 

Hari Pahlawan di FBS bisa diadakan 
perayaan dengan membuat acara 
bersama-sama dengan Ormawa 
(organisasi mahasiswa) FBS.”

“Memperingati memang tidak 
hanya sekedar ingat, namun juga 
mengenang, meresapi, dan juga 
menjiwai setiap pengorbanan 
jiwa, raga, harta, bahkan cinta 
para pahlawan demi bangsa dan 
negara.” Terang Wakil Dekan III. 
Jadi, peringatan Hari Pahlawan 
tidak hanya sekedar ada peringatan 
tapi ada pembelajaran yang bisa 
diambil dan juga diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga 
jadi pemuda-pemudi yang lebih 
baik.(Riyadhotu)

Fokus

Fakultas Bahasa dan Seni 
(FBS), Universitas Negeri 

Yogyakarta mempunyai fasilitas 
yang cukup memadai. Salah satunya 
adalah parkiran. Namun, dari segi 
keamanan dirasa masih kurang. Hal 
tersebut terlihat dari pernyataan 
Panji,  mahasiswa Bahasa dan Sastra 
Indonesia, “Seharusnya keamanan 
di area parkir FBS diperketat lagi 
sehingga bisa mengurangi tindakan 
kriminal yang terjadi di kampus”.

Salah seorang mahasiswa FBS 
bernama Ratna Wijayanti kehilangan 
helm yang ia letakkan di motornya. 
Padahal ia sudah memarkir motornya 
di parkiran PKM saat hendak rapat. 
Untuk menjaga keamanan helm, 
ia sudah mengkaitkannya di jok 
sebelah kiri. Malangnya, saat jam 
sepuluh malam ia hendak pulang, 
helm tersebut sudah tak ada. Setelah 
joknya diselidiki, rupanya pencuri 
mencongkel helm dengan sedikit 
merobek jok. Setelah dilihat, telunjuk 
orang dewasa mampu masuk lewat 
jok sebelah kiri. 

Hal serupa juga terjadi pada 
Qoirina, mahasiswi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia. “Dulu 
saya belum tahu kalau bisa parkir di 
Gedung Kuliah 1 (GK 1), jadi saya 
parkir di depan PLA, helm INK jadi 

hilang,” ucap Qoirina. Ia mengaku 
bahwa saat itu tidak hanya satu orang 
saja yang kehilangan helm. Setelah 
ditelusuri ternyata helm yang hilang 
memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu 
polos tidak berstiker.   

Salah seorang mahasiswa 
bernama Panji berkata, “Menurut 
saya seharusnya yang bertanggung 
jawab adalah satpam penjaga”. 
Qoirina yang biasa dipanggil Vio 
juga sependapat dengan hal tersebut. 
Apalagi saat ia kehilangan helm 
dan bertanya kepada satpam, tidak 
ada tindak lanjut dari satpam. Ia 
menambahkan bahwa seharusnya 
ada pencatatan kehilangan dan 
tindak lanjut. 

Seorang satpam FBS yang 
bertugas di GK 1 berkata, “Kalau 
masalah helm yang hilang diparkiran 
itu  sebenarnya tugas dari pos penjaga 
parkir, kalau yang dibelakang pos 
satpam ada dua yang menjaga 
sedangkan yang di PKM hanya satu. 
Penjagaannya juga terbatas karena 
tidak ada fasilitas yang mendukung 
untuk penjagaan tersebut,” ungkap 
salah satu satpam GK 1. Satpam 
tersebut juga mengungkapkan bahwa 
pihak keamanan merasa kesulitan 
karena hanya bermodalkan sepasang 
mata penjaga masing-masing yang 

tidak mungkin untuk meneliti 
satu-satu. Satpam FBS yang lain 
juga mengatakan jika ingin aman, 
mahasiswa bisa parkir di parkiran 
GK 1, karena tidak pernah ditutup. 

Salah satu satpam yang bertugas 
di area parkiran GK 1 berharap 
agar mahasiswa sadar akan barang 
bawaan mereka masing-masing 
dan bisa bertanggungjawab. Jangan 
hanya mengandalkan satpam dan 
aparat keamanan, karena satpam 
sendiri terbatas penjagaannya. 
Panji selaku korban pencurian 
helm berharap adanya penambahan 
personil satpam. Sedikit berbeda 
dengan Ratna yang menginginkan 
adanya loker untuk menaruh helm. 
Sementara Vio berharap adanya cctv 
agar meningkatkan keamanan FBS.  

Dalam hal fasilitas, pihak satpam 
mengatakan bahwa mereka sudah 
cukup dalam jumlah personil. 
Hanya saja kekurangan fasilitas yang 
mendukung, seperti cctv. Karena 
dengan adanya cctv dapat membantu 
mengamankan area FBS, khususnya 
area parkiran. Dengan adanya alat 
itu dapat membantu agar keamanan 
FBS dapat diatasi lebih baik. (Bella)

Tinjau Keamanan FBS



3Laksana Edisi I Magang 2015

Kredo Resensi

Keberadaan hari pahlawan di 
Indonesia telah mencapai 

70 tahun sejak pertempuran untuk 
mempertahankan kemerdekaan 
yang terjadi di Surabaya. Tanggal 10 
November 1945 terjadi peperangan 
antara arek-arek surabaya dengan 
serdadu Nica yang diboncengi 
Belanda. Sebuah sejarah yang tidak 
boleh hilang dari ingatan generasi 
penerus bangsa. 

Mengapa 10 november dipilih 
sebagai hari pahlawan? Sebab pada 
hari itu telah terjadi pertempuran 
yang besar akibat peristiwa perobekan 
bagian biru pada bendera Belanda 
sehingga hanya tersisa merah putih 
yang berkibar diatas hotel Yamato di 
Surabaya. Hanya dengan bermodalkan 
bambu runcing dan senjata seadanya 
hasil rampasan para pejuang Indonesia 
dengan gagah dan berani melawan 
tentara Inggris di Surabaya.

“Jikalau engkau meninggalkan 
sejarah, engkau akan berdiri di atas 
vakum, engkau  akan berdiri diatas 
kekosongan dan lantas engkau akan 
menjadi bingung. Dan akan berupa 
amuk-amuk belaka. Amuk seperti 
kera yang terjepit di dalam gelap” 
begitulah pidato Bung Karno saat HUT 
proklamasi tahun 1966. Peringatan hari 
pahlawan bagi mahasiswa sangatlah 
penting mengingat mahasiswa 
berperan sebagai generasi masa depan 
bangsa. Dengan kata lain mahasiswa 
adalah cikal bakal gambaran bangsa 
ini dikemudian hari. Oleh karena itu 
adakah peringatan hari pahlawan 
di FBS? masih bermaknakah hari 
pahlawan bagi warga FBS? 

Kampus sebagai wadah para 
intelektual diharapkan mampu 
menjadi cerminan warga negara yang 
tidak lupa dengan sejarah perjuangan 
bangsanya. Oleh karenanya sebagai 
kaum berintelektualitas yang tau akan 
makna sejarah 10 November, pihak FBS 
mampu mengadakan peringatan hari 
pahlawan. Peringatan disini tentunya 
tidak hanya sekedar upacara atau 
peringatan-peringatan yang selesai 
dilaksanakan tidak membekas apapun 
bagi mahasiswa karena memperingati 
hari pahlawan tidak hanya sekedar 
mengingat tetapi juga meresapi dan 
menjiwai hari pahlawan. (Redaksi)

“Dari Amiru aku belajar bahwa tak semua orang mendapat berkah untuk 
mengabdi kepada orangtua. Karena Amiru, kemana pun aku merantau, setiap 
ada kesempatan, sesingkat apa pun, aku pulang untuk melihat ayah dan ibuku”

Ay a h , 
seorang manusia yang diberi 

tanggungjawab besar. Seseorang 
yang punya cinta kasih melebihi 
apapun, tapi terkadang kita tidak 
cukup bisa menemukan perasaan 
cinta kasih ayah dengan mudah. 
Ia selalu menyembunyikannya di 
balik wajah datarnya dan di balik 
bentakannya yang keras. Ayah, dia 
yang diam-diam merindukanmu,  
menanyakan kabarmu lewat mulut ibu, 
mengelusmu lewat tangan ibu. Tapi ia 
tetap menyebut namamu dalam setiap 
lantunan do’a di malam hari

Setelah booming dengan karya 
Laskar pelanginya, kini Andrea Hirata 
muncul dengan Novel fiksi baru 
berjudul  Ayah. Masih dengan latar 
belitung, ia mengisahkan tentang tiga 
sahabat yang tak terpisahkan bernama 
Sabari, Tamat dan Ukun. Walaupun 
mereka mempunyai karakter yang 
berbeda-beda tetapi mereka semakin 
akrab seperti keluarga. Cerita tentu 
saja tidak akan menggairahkan jika 
tidak ada bumbu-bumbu percintaan 
dalam novel ini. Tamat dan Ukun 
selalu mempunyai gadis idaman, 
tetapi berbeda dengan Sabari, ia 
tidak pernah jatuh cinta, bahkan ia 
tidak mau merasakan apa itu cinta. 
Menurutnya orang yang jatuh cinta itu 
adalah orang yang sudah gila.

Keadaan semakin menarik tatkala 
Sabari mulai jatuh cinta kepada 
salah satu gadis tercantik bernama 
Marlena. Namun agaknya cinta Sabari 
bertepuk sebelah tangan, ia terkesan 
hanya dimanfaatkan oleh Marlena. 
Hingga akhirnya setelah lulus sekolah 
Sabari menikahi Marlena hanya 
untuk menjadi Ayah bayi yang ada 
di perut Marlena yang sudah bunting 
oleh orang lain. Bahkan sesudah 
pernikahan mereka pun, Marlena 
masih melakukan kebiasaan buruk 

lamanya, ia bahkan 
menikah dengan 
orang lain. 

Sementara itu 
Sabari sangat 
mencintai anaknya 
yang ia beri nama 
Zorro, setiap hari ia 
susah tidur lantaran 
membayangkan apa 
yang akan ia lakukan 
ketika Zorro sudah 
besar nanti. Dia 

ingin mengajaknya 
melihat pawai 17 Agustus, mengunjungi 
pasar malam, membelikannya 
mainan, menggandengnya ke masjid, 
mengajarinya berpuasa dan mengaji, 
dan memboncengnya naik sepeda 
saban sore ke taman kota. Akan tetapi, 
kebahagiaan bersama anaknya itu 
seketika hancur ketika Marlena dan 
suami barunya mengambil secara 
paksa Zorro. Betapa terpukulnya hati 
Sabari, ia sangat sedih. Ia bahkan 
menderita depresi karena ditinggal 
dua orang yang sangat dicintainya.

Novel ini sebenarnya merupakan 
novel yang sedih, tetapi Andrea Hirata 
mernyampaikannya dengan humor-
humor lewat tingkah laku setiap tokoh-
tokohnya. Andrea juga menyisipkan 
puisi-puisi yang menggugah dalam 
novelnya. Contoh pada saat Zorro 
menulis puisi untuk ayahnya, Sabari 
pada saat kelas 4 SD.

Kalau kau dapat melihat ke dalam 
jiwaku

Kau akan melihat sungai mengalir
Anak-anak sungai itu berhilir di 

mataku
Dan bermuara di hatiku
(Zorro, kelas 4 SD, dalam 

kerinduannya kepada ayahnya, 
Sabari.)

` Manis kasih ayah dan anak 
antara Sabari dan Zorro sangat 
tergambarkan pada novel ini. Begitu 
juga pada saat Zorro diambil paksa 
oleh ibunya, Marlena. Novel ini tidak 
hanya tentang kasih sayang ayah dan 
anak tetapi juga persahabatan yang 
kental antara Sabari, Tamat dan Ukun. 
Lalau bagaimanakan nasib Sabari 
setelah ditinggal anaknya? Akankah 
dia bertemu dengan Zorro? Dan 
bagaimanakah nasib Marlena yang 
selalu ditinggal oleh suami-suaminya? 
Selamat Membaca. (Dian)

Masih Bermaknakah 
Hari Pahlawan?

Ayah

 Judul  : Ayah 

Jenis  : Novel 

Penulis  : Andrea Hirata 

Penerbit : Bentang Pustaka 

Cetakan : Mei, 2015 

Halaman : 412 
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Menatap langit yang 
menggoreskan warna 

biru ke penjuru dunia. Aku pun 
merenung di bawah keramahannya. 
Dalam hati aku bertanya akankah 
ia adil membagi warnanya disetiap 
tempat?  Seperti perasaanku yang 
selalu resah. “Apakah nasib ini adil 
untukku? Nasib yang selalu membuat 
tetesan hujan di mata batinku. 
Akankah kebahagiaan masih mau 
menghampiriku?

Aku dilahirkan dari keluarga 
yang broken home. Keadaan keluarga 
yang tidak pernah aku inginkan. 
Ibuku dan ayahku adalah pasangan 
yang tidak direstui oleh orangtua 
ibuku. Maka dari itu orangtuaku 
kawin lari. Dari perkawinan itu, 
lahirlah aku dan kakakku. Lalu 
mereka bercerai karena masalah 
yang tak pernah aku pahami. Ibu 
dan ayahku adalah orang yang 
berpendidikan tinggi. Bahkan 
lulusan universitas unggulan. 
“Tapi….? “ 

“Tapi mengapa mereka tidak 
bisa berfikir tentang hubungan 
mereka?” 

“Mengapa aku dan kakakku  
yang harus merasakan ini?”

Pagi itu, di pojok rumah yang 
hanya sepetak dan merupakan rumah 
milik orang lain, ibu merenung. Tiba 
–tiba ia memanggilku; 

“Irma kemari nak ; kata ibuku 
lembut. Panggilan yang  tak  pernah 
aku  dengar dari mulut orang lain. 
Akupun menhampirinya dan tak 
disangka-sangka ibu mengutarakan 
sesuatu. 

“Irma ibu akan menikah lagi 
dengan orang yang ibu cintai”. 

Aku kaget mendengarnya, 
perceraian yang baru seumur jagung. 
Ditambah lagi kasus kawin lari yang 

dilakukannya dahulu seolah hanyalah 
sebuah mobil yang lewat tanpa 
memberi tumpangan. “Apa artinya 
cinta yang ia perjuangkan sampai 
kawin lari dan pada kenyataanya 
sekarang ingin menikah lagi? Cinta 
apa? Memori apa yang ayah dan ibu 
bangun sampai ibu bisa tergoyahkan” 
tanyaku kesal. 

“Ya itu namanya cinta , lha 
kalau kita sudah bosan bagaimana?” 
dengan enteng ibu menjawab.

“Begitu mudahkah bu? ” 
“Iya” 
“Tapi ibu tak pernah 

membicarakan ini?”
Karena hanya kakakku yang 

paling dewasa dalam rumah ini, 
kakakku memutuskan sesuatu. Ia 
memutuskan untuk merestui ibu 
menikah lagi, walau sesungguhnya 
aku dan kakakku tidak setuju. 
Tetapi pada akhirnya akupun setuju. 
Semoga pernikahan ibu yang kedua 
ini dapat menjadi pernikahan yang 
terakhir bagi ibuku. Sekaligus  
memberi kebahagiaan kepada aku 
dan kakakku. Tetapi sayang, setelah 
delapan tahun waktu berjalan dan 
mereka dikaruniai dua orang anak, 
ibuku kembali menemui kegagalan 
rumah tangga. Ternyata ayah baruku 
adalah seorang yang pemabuk, dan 
kasar kepada anak dan istri. Dari 
situlah ibuku bercerai dengan ayah, 
lalu adikku yang dua ikut dengan 
kami. 

Aku benar-benar hancur,cobaan 
apa lagi ini? Bertambah 
kesengsaraanku. Melihat ibuku 
harus memenuhi keempat orang 
anaknya aku merasa kasihan 
dengan ibu, aku ingin menolong 
ibu. Tapi hanya prestasi sekolah 
yang dapat aku berikan. Tak lama 
selang beberapa bulan nenekku yang 

dahulu benci pada keluargaku tiba-
tiba menghubungi. Nenek sedang 
sakit dan ingin ibu datang kesana 
untuk mengurusnya. Ibu pergi 
meninggalkan kami dengan alasan 
ingin menjenguk nenek.

Setelah ditinggal ibu, kami 
sungguh kekurangan. Akupun 
terpaksa harus bekerja paruh waktu 
untuk memenuhi kebutuhan kami. 
Terutama adik-adikku yang masih 
sd. Mereka tak ada  yang mengurusi 
selain aku. Tak tega melihat wajah 
adikku yang harus kutinggal sendiri 
dirumah saat aku bekerja dan 
sekolah.  

“Dik, kakak sekolah dan kerja 
dulu ya, adik jangan main jauh-jauh” 
kataku sebelum aku pergi. 

Dengan wajah polos dan tak 
tahu apa-apa adikku pun menurut. 

Aku harus membagi waktuku 
untuk bekerja dan sekolah belum 
lagi aku juga harus berperan sebagai 
orang yang dituakan ketika dirumah. 
Karena saat kakak pulang kerumah 
ia sering main tangan kepada adik-
adikku. Aku merasa kasihan, mereka 
tak tahu apa-apa. “Akankah ini adil 
untukku Tuhan?” 

“Aku ingin Tuhan, ingin 
merasakan kasih sayang orangtua 
yang utuh, ingin merasakan 
indahnya masa putih abu-abu, ingin 
merasakan makanan enak yang 
sering teman-teman ceritakan”.

“Adakah yang bisa mengerti 
aku?” 

“Aku capek harus mengerti 
perasaan orang lain , capek menjadi 
dewasa terus”

Akankah angin membawa ibuku 
pulang? Atau angin memberikan 
kebahagiaan lain untuk ibuku?.

Pertanyaan untuk Angin
Karya: Nurul


