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Tema :
“Kita Tingkatkan Reaktualisasi dan Revitalisasi Jiwa, Semangat,
dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 dalam rangka Menghadapi Tantangan
Masa Depan Bangsa”
Merdeka !
Assalamu’alikum Wr.Wb
Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormati para sesepuh eksponen 45,
Saudara-saudara Pimpinan dan seluruh Pengurus DHD 45/DHC45/DHR
45 se Indonesia yang berbahagia,
Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
kita

semua

masih

di

berikan

kekuatan

dan

kesehatan

untuk

menjalankan amanah-Nya di muka bumi ini, khususnya mengemban
amanah sebagai pengurus organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan
45.
Hari ini Organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan (DHN 45) genap
berusia 59 tahun, yang dalam memperingatinya mengangkat tema “Kita
Tingkatkan Reaktualisasi dan Revitalisasi Jiwa, Semangat, dan
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Nilai-Nilai Kejuangan 45 dalam rangka Menghadapi Tantangan
Masa Depan Bangsa”.
Tema tersebut menjadi sangat strategis, apalagi dalam situasi “demam
politik” menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal
17 April 2019. Masyarakat terbelah dua di antara kubu petahana dan
oposannya. Dalam hal ini peranan para elite politik dari dua kubu yang
berseberangan cenderung memicu ketegangan dan pertentangan baik
secara vertikal (antara pemerintah dengan masyarakat) maupun
horizontal (antara kelompok masyarakat/Parpol Pendukung petahana
maupun masyarakat/Parpol oposan). Pada lapisan pemimpin nasional
terjadi silang pendapat, perdebatan, konflik, upaya saling menjatuhkan,
melecehkan tanpa peduli dengan penderitaan rakyat.
Seyogyanya, aparatur negara, TNI & POLRI bertindak netral dan adil
dalam hal ini, tidak turut larut dalam isu-isu politik yang berkembang
pada saat ini dari kedua belah pihak.
DHN45 tidak berpolitik praktis, politik kita adalah Politik Negara maka di
dalam tahun-tahun politik ini, menghadapi Pemilu Legislatif maupun
Pemilu Presiden, sikap kita (DHN45) tetap konsisten, tidak berpihak
terhadap Calon Presiden/Wakil Presiden yang manapun, semua
dikembalikan kepada naluri dan hati nurani masing-masing anggota
dan pengurus DHN, DHD, DHC, dan DHR45 se Indonesia, untuk
memilih kandidat-kandidat yang terbaik untuk memimpin negeri ini 5
(lima) tahun mendatang.

Para pendiri Republik Indonesia bercita-cita agar, Indonesia menjadi
bangsa yang besar, berdaulat, terhormat, dan berperan

dalam

percaturan antar bangsa.
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Pada saat ini, kehidupan nasional secara kualitatif mencerminkan
bangsa Indonesia sedang dilanda Krisis Nasional di segala lini dan
sekaligus Perubahan Sosial yang bersifat mendasar. Identitas sebagai
bangsa besar dan bangsa pejuang hampir-hampir kehilangan makna.
Ini semua terjadi karena dinamika dan kemajuan modern, utamanya di
bidang ITE, kita harus mampu turut serta di dalam era kemajuan ITE
jangan sampai ketinggalan dan mampu pula mendeteksi dampak negatif
perkembangan ITE tersebut.
Pembudayaan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45 sebagai
Nilai Kejuangan Bangsa Indonesia adalah upaya menanamkan
pemahaman perjuangan bangsa yang tidak berhenti pada saat
tercapainya Kemerdekaan Bangsa, melainkan berkelanjutan sepanjang
kehidupan bangsa.

Nilai kejuangan dahulu pada masa perjuangan

kemerdekaan, diejawantahkan dalam bentuk elan semangat
untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

juang

Namun Nilai

kejuangan saat ini dan akan datang harus berwujud semangat dan
tekad untuk mampu bersaing bahkan mengungguli penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi bangsa-bangsa lain yang telah maju. Jiwa,
Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45 sebagai Nilai Kejuangan
Bangsa Indonesia harus tetap hidup sebagai dasar perjuangan
bangsa, sekalipun orientasi perjuangan berubah sesuai perkembangan
dan tantangan yang dihadapi bangsa.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia.

Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan atas kelangsungan
hidup berbangsa dan bernegara di masa depan adalah bagaimana kita
mampu

melaksanakan

Reaktualisasi

dan

Revitalisasi

Jiwa,
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Semangat, dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 seiring meningkatkan
kemampuan kita membangun kesadaran berbangsa dan membangun
semangat persatuan dan kesatuan (Kebhinneka Tunggal Ika an) kita
sebagai dasar moral perjuangan yang tidak pernah berakhir dalam
membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karenanya menjadi tugas Badan Pembudayaan Kejuangan 45
(DHN 45) untuk selalu menggelorakan pembudayaan Jiwa, Semangat
dan Nilai-nilai Kejuangan 45 dalam kondisi dan situasi apapun dengan
segenap kemampuan yang ada.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia,
Di era Globalisasi, dengan merajalelanya Neo Kolonialisme dan Neo
Imperialisme sekarang ini Bangsa Indonesia mutlak harus bangkit
kembali mengedepankan Prioritas Bangsa yang sesuai dengan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945, Dasar Negara Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Sebagaimana uraian diatas masing-masing kita tentunya memiliki
kompleksitas tantangan dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda
sesuai konteksnya. Tantangan-tantangan itu terbentang dari hal
sederhana hingga paling rumit, mengatasi itu semua tentunya masingmasing

kita

mempunyai

cara

dan

system

yang

khas

dalam

mengahadapinya.
Saya berkeyakinan kita semua tentunya dapat lebih giat menghasilkan
karya demi kemajuan organisasi kejuangan 45 yang sama-sama kita
cintai, agar misi utama kita kembali kepada Jati diri JSN 45 dan
menjadikannya sebagai “Nilai Kejuangan Bangsa Indonesia” dapat
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segera tercapai. Harapan saya agar Program-program Pembudayaan
JSN Kejuangan 45 di berbagai daerah semakin ditingkatkan.
Saudara saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia,
Demikianlah beberapa uraian penting yang dapat menjadi dasar pijkan
kita dalam upaya meningkatkan “Reaktualisasi dan Revitalisasi Jiwa,
Semangat, dan Nilai-nilai Kejuangan 45 dalam rangka Menghadapi
Tantangan Masa Depan Bangsa”.
Semoga Allah SWT, Tuhan YME melimpahkan rahmat, berkah dan
ampunan kepada kita sekalian, Aamiin
Dirgahayu DHN 45,
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tetap Merdeka !
Dewan Harian Nasional 45

Ketua Umum,

DR. H. Ramli Hasan Basri
Letjen TNI (Purn)
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