
GAMBARAN UMUM TEMA 

 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai museum sejarah perjuangan bangsa 

dalam meraih kemerdaakan memiliki peran penting dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mengelola museum dan menjalani fungsinya dalam memberikan layanan edukasi tentang 

nilai-nilai sejarah perumusan naskah proklamasi kepada masyarakat luas sebagaimana yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.38 Tahun 2015.  

 

Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi berupaya menjadi pusat pembelajaran sejarah perjuangan bangsa yang interaktif 

dan kreatif dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan maupun bakat melalui 

pelaksaan kegiatan Lomba Penulisan Esai Tingkat SMU Sejabodetabek dengan tema 

“Refleksi Peran Generasi Zaman Now dalam Mengisi Kemerdekaan Republik 

Indonesia ”.  

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa peran pemuda dalam terwujudnya Proklamasi 

Kemerdekaan RI sangatlah penting karena para pemuda walaupun dengan latar belakang 

suku bangsa dan agama yang berbeda adalah motor utama penggerak para pemimpin bangsa 

untuk segera mengumandangkan kemerdekaan RI agar segera terlepas dari kekuasaan bangsa 

penjajah. Satu peristiwa penting yang merupakan tonggak kebangkitan peran pemuda dalam 

menentukan nasib bangsa ini terjadi dalam rangkaian peristiwa sebelum akhirnya perumusan 

naskah proklamasi dilakukan yaitu peristiwa penawanan dua tokoh pemimpin bangsa, Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945.  

 

Saat itu sekelompok pemuda dari perkumpulan “Menteng 31” diantaranya adalah 

Soekarni, Wikana dan Chearul Saleh membawa paksa dua tokoh pemimpin bangsa saat itu Ir. 

Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok di daerah Karawang pada pukul 03.00 

pagi tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini adalah upaya dari para pemuda untuk mendesak 

golongan tua yang diwakili oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta agar proklamasi segera 

dilaksanakan setelah mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam kancah perang Pasifik. 



Para pemuda tidak ingin Proklamasi dilakukan melalui PPKI yang dianggap buatan Jepang. 

Mereka tidak ingin kemerdekaan bangsa Indonesia terkesan pemberian dari Penjajah.  

 

Walaupun awalnya Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI menolak, namun setelah 

dijemput kembali oleh Achmad Soebardjo ke Jakarta. Pada pukul 2 dinihari tanggal 17 

Agustus 1945, Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi 

Maeda. Setelah diketik dan ditanda tangani disaksikan oleh beberapa tokoh perwakilan 

organisasi politik, sosial dan agama, akhirnya Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan di 

rumah Ir. Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. 

 

Melalui proses sejarah terwujudnya Proklamasi Kemerdekaan RI ini, dapat 

disimpulkan bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam membangun semangat juang 

untuk membebaskan bangsa dari kekuasaan penjajah dan meraih kemerdekaan. Oleh karena 

itu, sangatlah diharapkan dalam masa kemerdekaan ini para generasi muda jaman sekarang 

atau lebih dikenal dengan jargon Zaman Now dapat meneruskan dan merefleksikan peran dan 

semangat juang meraih kemerdekaan serta rasa nasionalisme yang tinggi dalam berbagai 

upaya mereka mengaktualisasikan diri untuk turut berperan aktif mengisi kemerdekaan 

dalam membangun negeri ini. 

 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa derasnya arus informasi dan kemajuan 

teknologi yang begitu cepat serta gaya hidup kekinian yang sudah tidak terbendung lagi 

seakan menjadikan dunia ini tanpa batas. Hal ini membuat para pemuda Zaman sekarang 

menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk tetap dapat mempertahankan jatidirinya 

sebagai individu yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sebagai 

contoh, berbagai sarana sosial media yang akrab dikalangan pemuda di satu sisi telah 

memberikan kemudahan dalam komunikasi namun disisi lain dapat memberi dampak negatif 

yang begitu mudah tersebar seperti provokasi, ujaran kebencian, fitnah, permusuhan, dsb. 

 

Fenomena menipisnya rasa nasionalisme dan gamangnya karakter pemuda Zaman 

Now dikhawatirkan akan berdampak serius atas keberlangsungan kemajuan bangsa di masa 

mendatang serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan lemahnya 



karakter pemuda dan kebingungan dalam mencari teladan ataupun tokoh idola yang dapat 

menjadi contoh yang baik, pemuda akan memiliki sifat yang labil, mudah tersulut emosi, 

sering bertindak gegabah tanpa memikirkan akibat jangka panjang dan rendahnya empati 

atau tingkat kepedulian sosial terhadap sesama ataupun lingkungan sekitar, serta 

memudarnya rasa hormat terhadap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Hal ini jelas 

dapat menimbulkan ancaman perpecahan diantara kalangan pemuda sendiri atau bahkan pada 

masyarakat luas dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Thomas Lickona (1992), ada sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan 

arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: 

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. 

1. Ketidakjujuran yang membudaya. 

2. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan pemimpin. 

3. Pengaruh peergroup terhadap tindak kekerasan. 

4. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian. 

5. Penggunaan bahasa yang memburuk. 

6. Penurunan etos kerja. 

7. Menurunnya rasa tanggung jawab sosial individu dan warga negara. 

8. Meningginya perilaku merusak diri. 

9. Semakin hilangnya pedoman moral. 

 

Permasalahan diatas dapat timbul diakibatkan oleh rasa “egoisme” yang tinggi akan 

asal usul suatu kelompok, rasa eklusifitas kelompok yang kuat namun kurang berupaya 

memahami dan menerima kenyataan adanya keberagaman ataupun perbedaan status sosial, 

ekonomi, budaya, ras, etnis dan agama. Ditambah lagi, kurangnya rasa menghargai pendapat 

orang lain, merasa yang paling benar tanpa introspeksi, serta terburu-buru dalam menilai 

suatu keadaan dan mudah terpengaruh oleh opini publik yang belum tentu benar atau dapat 

dipertanggung jawabkan sehingga sering menyebabkan kecemburuan ataupun kemarahan 

sosial seperti yang kini banyak terjadi kasus pengeroyokan, tawuran ataupun “bullying” masa 

dikalangan pelajar dan pemuda yang dikenal dengan istilah “persekusi” baik di dunia nyata 

ataupun di dunia maya. Terlebih lagi, menyangkut banyak kasus penyimpangan perilaku 



seksual LGBT di kalangan pemuda yang telah begitu mengkhawatirkan dan menjadi 

ancaman serius kebobrokan moral generasi penerus bangsa. 

 

Hal-hal negatif tersebut seharusnya dapat dibentengi dengan mendalami pendidikan 

keagamaan, meningkatkan rasa kepedulian sosial dan membangun semangat nasionalisme 

yang dapat dicontoh dari para pahlawan dan pejuang dalam meraih kemerdekaan dikaitkan 

dengan perjuangan para pemuda dalam membangun bangsa dalam konteks budaya kekinian 

atau Zaman Now. Sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa semangat nasionalisme 

dengan mengesampingkan keberagaman etnis, ras dan budaya telah membawa bangsa ini 

merdeka lepas dari cengkraman penjajah. Oleh karena itu, mengingat permasalahan yang 

dihadapi pemuda kini memang cukup pelik dan memerlukan tekad kuat serta tindakan nyata 

sebagai teladan bagi generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang cerdas, berprestasi, 

berkarakter, memiliki rasa nasionalisme yang kuat namun tetap religius, saling menghargai 

serta mampu memandang perbedaan baik etnis, ras, agama dan budaya sebagai unsur 

kekayaan  khasanah budaya pemersatu bangsa. 

 

 Pelaksanaan kegiatan Penulisan Esai ini sebetulnya sejalan dengan program 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membangun karakter bangsa melalui 

pendidikan formal ataupun informal melalui program Pendidikan Penguat Karakter (PPK) 

kepada para pelajar dan pemuda generasi penerus bangsa. Terdapat lima karakter yang 

bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK yaitu religius, 

nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak 

berdiri sendiri melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan 

membentuk kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, melalui kegiatan Lomba Penulisan Esai 

ini diharapkan para peserta dapat menggali lebih dalam lagi nilai-nilai perjuangan para tokoh 

bangsa era proklamasi kemerdekaan dan merefleksikan semangat nasionalisme tersebut 

dalam perjuangan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni di Zaman Now 

ini. 

 


