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Presiden Jokowi bersiap memimpin upacara peringatan HUT RI ke-73 di Istana Merdeka, Jumat, 17
Agustus 2018. Seperti pada tahun sebelumnya, kali ini sejumlah petinggi negara juga mengenakan
pakaian adat dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih untuk HUT RI di Istana Merdeka.
TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam perayaan HUT RI 2018, ada beberapa kegiatan produktif,
yang bisa menimba spirit masa-masa perjuangan tempo dulu.
Baca juga: HUT RI ke 73, Ini Fashion Para Pejabat Dalam Baju Adat Nusantara
Berikut 4 di antaranya seperti disebutkan dalam rilis BCA:
1. Cover Lagu-Lagu Perjuangan
Agar kekinian, Anda dan teman-teman Anda bisa menyanyikan kembali lagu-lagu
perjuangan yang mengunduh kembali video cover lagu-lagu perjuangan tersebut pada
akun sosial media.
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Ribuan warga saat berkumpul bersama Adie MS menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan Indonesia di
Gedung Balai Kota, Jakarta, 10 Mei 2017. Aksi merupakan salah satu bentuk dukungan perjuangan untuk
Basuki Tjahya Purnama yang telah divonis 2 tahun penjara terkait kasus penistaan agama yang
menimpanya. TEMPO/Subekti.

Dengan begitu, Anda bisa menginspirasi teman-teman Anda lebih luas melalui akun
media sosial untuk menghayati nilai-nilai perjuangan yang ada dalam lagu-lagu
perjuangan tersebut.
2. Posting Foto Situs Perjuangan di Kota Anda
Hal mudah lain yang bisa Anda lakukan adalah memposting sebanyak mungkin situs
perjuangan yang ada di kota Anda. Jangan lupa sertakan juga caption yang menunjukkan
nilai-nilai perjuangan yang bisa dipetik dari kunjungan Anda ke situs-situs perjuangan
tersebut.

Jenderal Soedirman. Sejarah-negara.com

Foto berbagai museum perjuangan, arca atau patung para pahlawan, benteng
perjuangan, goa persembunyian adalah beberapa contoh objek sasaran kamera Anda
yang bisa dibagikan pada laman media sosial Anda.

Cara lain? Apa manfaatnya diskusi?
3. Suka Diskusi, Ambil Satu Tema Kemerdekaan
Yang suka diskusi, ajaklah teman-teman Anda untuk berkumpul pada salah satu tempat
tongkrongan favorit.
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Ilustrasi pria dan wanita berdiskusi. Shutterstock

Tentukan satu tema terkait kemerdekaan, entah Anda ingin mengupas profil pahlawan
salah satu tokoh, peran para pemuda dalam detik-detik proklamasi, atau tentang
warisan nilai kemerdekaan untuk generasi saat ini.
Baca: HUT RI ke 73, Kemesraan Jokowi dan Iriana dari Selfie Hingga Jamu

4. Pererat Silahturahmi, Nonton bareng
Jika para pejuang kemerdekaan dulu berhasil mengusir penjajah karena kekompakan,
bahu membahu, berkorban, Anda juga bisa mengisi momen HUT RI 2018 ini dengan
kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan, kekompakan, dan soliditas tim
untuk memperjuangan satu visi positif.

Penonton laga Basket di Asian Games 2018 antara Indonesia melawan Korea Selatan dipadati penonton.
Banyak atlet harus duduk di tangga Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14
Agustus 2018. Tempo/Egi Adyatama

Salah satunya dengan menonton bareng yang bisa mempererat hubungan dengan sahabat
dan keluarga. Jika ingin harga spesial, cek beberapa provider termasuk bank, biasanya
banyak yang memberikan harga khusus di hari kemerderkaan ini. BCA misalnya, ada
harga Rp 17 untuk kegiatan nonton bareng ini.
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