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KATA PENGANTAR
Mengapa sibuk dengan begitu banyak topik peringatan dan
perayaan yang berbeda-beda? Bukankah dunia kita
mendorong spesialisasi dan bahkan menuntut superspesialisme agar segalanya dikerjakan semakin profesional?
Keuntungan adanya aneka spesialisme sudah banyak kita
alami dan perlu kita syukuri, tetapi keuntungan itu datang
tidak tanpa risiko pula. Ada pepatah mengatakan, “ Seorang
spesialis tahu semakin banyak tentang semakin sedikit.”
Dan orang jenaka menambah, “finally he knows everything
about nothing.” Atau dengan kata lain, segala upaya seorang
yang berfokus pada satu hal bisa kehilangan makna karena
kehilangan kontak dengan realitas luas di sekitarnya dan
lupa akan suka dan duka dunia kita bersama.
Saya pun sebagai peneliti naskah kuno mengalami risiko
spesialisme itu, sebab dalam penelitian rinci bisa
kehilangan horizon luas perjuangan dan keberhasilan,
sukacita dan keprihatinan masyarakat, bangsa, dan dunia.
Kehilangan seperti itu bisa juga menimpa masyarakat,
misalnya komunitas agama yang memelihara tradisi kaya
yang tertuang dalam teks-teks dan ritualnya yang telah
tahan zaman, tetapi lama-kelamaan bisa kehilangan
sentuhan dengan perkembangan zaman dan proses
pembayangan kembali yang terjadi terhadap adat kebiasaan
dan nilai-nilai yang dipegang bangsa dan dunia. Sebagai
salah satu jalan keluar, saya berupaya memperhatikan
aneka perayaan dan peringatan yang muncul di masyarakat
nasional dan internasional, dan akhir-akhir ini cepat
bertambah jumlahnya. Tampaknya ada kebutuhan akan
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momen-momen peringatan akan hal-hal yang dinilai
penting tetapi sering masih menjadi pergumulan berat.
Setelah mengalami sendiri bagaimana aneka hari
peringatan membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas
pokok di dalam dan demi konteks lebih luas dambaan dan
syukuran, dan juga kecemasan dan kemendesakan
masyarakat umum saat ini, di “masa tenang pandemi” saya
menemukan waktu untuk menuliskan rubrik-rubrik
singkat, kolom seribu digit, tentang perayaan dan
peringatan bangsa dan dunia untuk WAG teman-teman.
Apresiasi beberapa teman mendorong saya untuk
menyediakan hasil setahun itu bagi semua peziarah di dunia
maya. Di internet telah tersedia banyak daftar hari-hari
peringatan dan perayaan, dan juga uraian-uraian pada
saatnya, tetapi belum tampak koleksi kolom-kolom seperti
ini yang berupaya secara ringkas menjelaskan asal, tujuan,
dan relevansi masing-masing hari yang sebangsa atau
sedunia itu (kecuali
https://www.dosenpendidikan.co.id/hari-besar-nasional/).
Sesungguhnya ada amat banyak hari peringatan dan
perayaan, hari bakti dan syukuran, yang melibatkan
kelompok sosial atau regional tertentu, kelompok agama
atau budaya yang spesifik, atau kelompok sektoral terbatas
lainnya. Dalam koleksi kolom-kolom singkat ini diupayakan
untuk membatasi diri pada hari-hari yang berfokus pada
peristiwa, fenomena, dan golongan manusia yang memiliki
relevansi bagi kebanyakan orang di negeri kita atau di
dunia, dan yang ingin melibatkan kita semua. Belum tentu
ada peringatan seperti itu pada setiap hari, tetapi
adakalanya ada dua atau tiga pada satu tanggal yang sama.
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Perlu berhati-hati dengan daftar-daftar hari peringatan dan
perayaan yang banyak ditemukan di internet. Pelbagai
daftar tampaknya hanya copy yang satu dari lain tanpa
mengecek apakah hari itu memang pernah ada, masih ada,
betul pada tanggal itu, dan masih tetap di tanggal tersebut.
Lebih aman mengecek weblink dari lembaga nasional atau
internasional yang memprakarsai hari peringatan tertentu
dan dari tahun ke tahun mengasuhnya. Hal itu lebih mudah
dilakukan untuk hari-hari internasional yang hampir semua
memiliki weblinknya, entah sendiri atau pada organisasi
lebih besar yang memprakarsai hari itu, seperti PBB, WHO,
UNICEF, dll. Informasi tentang hari-hari internasional
dalam buku ini, hampir seluruhnya ditimba dari webwebnya yang spesifik itu. Referensinya dicantumkan di
akhir setiap kolom.
Jauh lebih sulit bila menyangkut hari-hari nasional yang
tampaknya kurang diasuh lewat weblink instansi yang
terkait. Biasanya harus dicari informasi dengan menelusuri
berita-berita di media umum. Acuan ke weblink yang
dipakai sebagai sumber utama, dicantumkan di akhir
masing-masing kolom.
Agar cepat dapat menemukan tanggal ataupun peringatan
tertentu, silakan Ctrl-klik linknya dalam daftar isi; atau
pakailah Ctrl-F (Find/Cari) lalu ketik entah tanggal
(formatnya hh/bb, misalnya 17/05 atau 01/12) atau salah satu
kata kunci tema hari itu (misalnya keanekaragaman hayati
atau bipolar). Selamat bernavigasi melawan lupa!
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PDF dengan mirror margins ini dapat diprint bolak balik
atas kertas ukuran A5 (separuh A4-landscape), untuk
penggunaan pribadi saja.
PDF ini dapat diunduh gratis. Bila ingin menyumbang,
silakan beramal kasih kepada Panti Asuhan YAYASAN
PUTRI KERAHIMAN: BNI Kantor Cabang Jayapura (kcp
Sentani) No 011117 2872, a.n. DISTER NICO M J A /
YAYASAN PUTRI KERAH.
Tanda transfer mohon dikirim kepada Sdr. Nico Syukur
Dister ofm, Jln. Raya Kemiri 29 - Kotak Pos 264 - Sentani
99352 (email: nico.syukur.dister@gmail.com; WA: +62
821-9939-3128).

M. Harun,
Sukabumi, 4 Oktober 2021
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01/01 - Hari Tahun Baru
Hari Tahun Baru yang kita sambut bersama-sama jatuh
pada tanggal 1 Januari karena bangsa Indonesia mengadopsi
kalender umum (Common Era atau Kalender Gregorian),
sama seperti hampir semua negara di dunia. Pada tanggal 1
Januari ini, satu detik lewat tengah malam, bukan hanya
hari berganti, tetapi pada saat peralihan itu tahun yang satu
telah berakhir dan tahun berikutnya dibuka. Detik yang
unik ini mendorong masyarakat untuk merayakannya dan
juga untuk bermenung. Setelah melihat ke belakang dan
menilai apa yang telah dilakukan, orang memutuskan untuk
melakukan yang lebih baik. Mengapa awal tahun baru
menjadi begitu berarti dan penting, sehingga kita tidak
hanya merayakannya tetapi juga membuat niat-niat baru,
meskipun biasanya gagal untuk melakukannya? Mungkin
hal itu berakar pada salah satu dorongan yang paling kuat
dalam diri manusia yaitu untuk bertahan hidup. Niat-niat
baik itu muncul dari keinginan manusia untuk memiliki
kendali atas apa yang ada di depan, yang memang tidak
dapat diketahui dengan pasti.
https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-risky-is-itreally/201312/why-we-really-celebrate-new-years-day
02/01
03/01
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04/01 - Hari Braille Sedunia
Hari Braille Sedunia (World Braille Day) baru mulai
dirayakan sejak tahun 2019 atas prakarsa PBB, dengan
tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya
tulisan Braille sebagai sarana literasi bagi para penyandang
tuna netra dan banyak orang lain yang mengalami
hambatan penglihatan. Jumlah mereka mencapai 45 juta
orang di dunia saat ini, 3,5 juta di Indonesia. Braille
memberi mereka sistem tulisan sentuh yang dengan stylus
ditulis di atas kertas timbul. Namanya Braille berasal dari
penciptanya, Louis Braille, seorang Prancis yang kehilangan
penglihatannya dalam kecelakaan. Pada tahun 1824, pada
usia 15 tahun, ia mulai mengembangkan suatu kode alfabet
rahasia militer yang terus diperbaikinya. Setiap huruf, tanda
baca, aksen, dll. diberinya suatu kotak dengan enam titik
dalam dua kolom tiga baris. Posisi titik-titik timbul
membedakan satu digit dengan yang lain. Pendidikan
braille penting dilakukan sejak kecil agar segera melek
huruf. Namun, dengan munculnya perangkat lunak
pembaca layar, penggunaan braille cenderung menurun
dalam beberapa dekade terakhir.
https://www.un.org/en/observances/braille-day
https://en.wikipedia.org/wiki/Braille
05/01
06/01
07/01
08/01
09/01
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10/01 - Hari Gerakan Dunia Sejuta Pohon
Hari Gerakan Dunia Sejuta Pohon (The World Million Tree
Day Movement) yang diadakan pada setiap 10 Januari,
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya pelestarian pohon-pohon sebab batang-batang
hidup dengan dedaunannya itu memiliki kemampuan
fotosintesis, yang menurunkan kadar gas karbon dioksida di
udara dan menghasilkan oksigen yang sangat perlu untuk
hidup manusia dan segala yang bernafas. Pohon-pohon
dengan demikian turut mencegah perubahan iklim dan
pemanasan bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca.
Pohon-pohon yang tepat juga dapat membantu agar banyak
air terserap dan tersimpan dalam tanah. Maka sayangilah
pohon-pohon dan tambahkanlah sejuta! (Julukan “Hari
Lingkungan Hidup Indonesia” ada kalanya disemat pada 10
Januari ini, tetapi tidak demikian oleh Kementerian LH&H
yang dalam hal Hari Lingkungan Hidup bergabung dengan
Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni).
http://disasterchannel.co/2017/01/05/10-januari-hari-gerakansejuta-pohon-sedunia/?lang=en
11/01
12/01
13/01

14/01 - Hari Logika Sedunia
Penetapan setiap 14 Januari sebagai Hari Logika Sedunia
(World Logic Day, sejak tahun 2019) dilakukan oleh
UNESCO dalam kerja sama dengan Dewan Internasional
untuk Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Manusia (CIPSH).
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Tujuannya ialah menarik perhatian dunia sains dan
masyarakat luas kepada sejarah intelektual, signifikansi
konseptual, dan implikasi praktis dari logika. Sebagai
penyelidikan atas prinsip-prinsip penalaran, logika telah
dipelajari oleh banyak peradaban sepanjang sejarah dan
memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat
dan ilmu pengetahuan. Perayaan tahunan Hari Logika
Sedunia berikhtiar untuk mendorong kerja sama
internasional, mempromosikan pengembangan logika
dalam penelitian dan pengajaran, mendukung kegiatan
aneka asosiasi, universitas dan lembaga lain yang terlibat
dengan logika, dan meningkatkan pemahaman publik
tentang logika dan implikasinya bagi ilmu pengetahuan,
teknologi, dan inovasi. Dengan demikian Hari Logika
Sedunia dapat juga berkontribusi pada promosi budaya
damai, dialog, dan saling pengertian.
https://en.unesco.org/commemorations/worldlogicday
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
23/01
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24/01 - Hari Pendidikan Internasional
PBB bersama UNESCO menetapkan 24 Januari sebagai Hari
Pendidikan Internasional (International Education Day),
sejak 2019, hendak merayakan peran pendidikan untuk
perdamaian dan pembangunan. Pendidikan adalah hak
asasi manusia (1948), kebaikan umum dan tanggung jawab
publik. Konvensi Hak Anak (1989) bahkan meminta negaranegara untuk membuat pendidikan tinggi dapat diakses
oleh semua. Pendidikan menawarkan anak-anak jalan
keluar dari kemiskinan dan jalan menuju masa depan yang
menjanjikan. Tetapi sekitar 265 juta anak-anak dan remaja,
terutama anak perempuan, di seluruh dunia tidak memiliki
kesempatan untuk masuk atau menyelesaikan sekolah; 617
juta anak-anak dan remaja tidak dapat membaca dan
menghitung secara memadai. Tambah lagi, Pandemi
COVID-19 telah menyebabkan gangguan pembelajaran
global dengan skala keparahan yang belum pernah terjadi
dan yang berdampak kehidupan 1,6 miliar siswa.
Pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil untuk semua
sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan
memutus lingkaran kemiskinan.
https://www.un.org/en/observances/education-day

25/01 - Hari Gizi dan Makanan Nasional
Pada setiap 25 Januari dirayakan Hari Gizi dan Makanan
Nasional. Tanggalnya tidak lepas dari kegiatan “Bapa Gizi
Nasional”, Prof. Poorwo Soedarmo, yang sejak masa perang
kemerdekaan telah memimpin Lembaga Makanan Rakyat
untuk mengatasi masalah kekurangan gizi rakyat Indonesia.
Pada 25 Januari 1951 ia mendirikan Sekolah Djuru Penerang
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Makanan untuk membentuk kader-kader gizi yang bisa
turun ke masyarakat. Tak lama kemudian muncul lembagalembaga pendidikan lain, swasta dan nasional, yang
berfokus pada makanan dan berupaya meningkatkan
asupan gizi nasional. Semboyannya “4 Sehat 5 Sempurna”
tetap berkumandang. Namun demikian, saat ini masih 95%
remaja Indonesia kurang makan sayur dan buah; dan 65%
remaja tidak sarapan sebelum memulai aktivitas belajar.
Masalahnya banyak, a.l. anemia (30% remaja) yang bisa
membuat mereka terhambat dalam aktivitas dan
perkembangan otaknya (10%), menderita obesitas (15%) dan
hipertensi, yang kemudian bisa memicu penyakit jantung,
diabetes, dan sakit stroke yang kian kemari menyerang
masyarakat muda.
https://www.suara.com/news/2021/01/24/170441/sejarah-hari-gizidan-makanan-nasional-setiap-25-januari
;
https://www.suara.com/health/2021/01/22/153635/hari-gizinasional-2021-tiga-masalah-yang-intai-remaja-penerus-bangsa ;
26/01

??/01 - Hari Kusta Sedunia (Hari Minggu terakhir)
Hari Kusta Sedunia (World Leprosy Day) diperingati pada
setiap Hari Minggu terakhir bulan Januari. Hari itu menjadi
peringatan bagi seluruh masyarakat dunia bahwa para
penderita sakit kusta memerlukan perhatian khusus, karena
penyakit itu kronis dan bisa menimbulkan kecacatan, juga
dapat menular meskipun tidak cepat. Berikut beberapa
fakta yang perlu kita tahu agar bisa mendukung gerakan
kepedulian ini. Indonesia berada di urutan ketiga dari
negara-negara dengan banyak kasus kusta baru. Jumlah
kasus baru di Indonesia pada 2020 mencapai 16.704. Kusta
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(morbus hansen) sebagai salah satu penyakit tertua di dunia
disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang dapat
menyerang k.l. 5% manusia (95% kebal). Bakteri kusta
hanya menular melalui cairan yang keluar dari mulut atau
hidung penderita, dalam kontak lama. Gejala paling awal
adalah bercak pucat pada kulit yang mudah dideteksi
sendiri dan didiagnosis oleh dokter. Jika tak ditangani
dengan segera, infeksi bisa menjadi parah dan
menyebabkan jari tangan dan kaki rusak hingga perlu
diamputasi.
https://www.idntimes.com/health/medical/viktor-yudha/fakta-unikhari-kusta-sedunia/10

27/01 - Hari Internasional Mengenang Holocaust
Hari Internasional Mengenang Holocaust (International
Holocaust Remembrance Day) diadakan pada setiap 27
Januari, sejak 2005. PBB dan UNESCO mengajak kita untuk
mengenang enam juta orang Yahudi, korban Holocaust; dan
menegaskan kembali komitmen kita untuk melawan
antisemitisme, rasisme, dan bentuk-bentuk intoleransi
lainnya yang mengarah pada kekerasan terhadap kelompok
tertentu. Pada tanggal ini (27 Januari 1945). Kamp
Konsentrasi dan Pemusnahan di Auschwitz-Birkenau
dibebaskan oleh pasukan Soviet. Tujuh dekade setelah
genosida itu, negara-negara anggota PBB menerima
tanggung jawab bersama-sama untuk menangani trauma
yang tersisa, mempertahankan ingatan yang tepat guna,
merawat tempat bersejarah, dan melakukan dokumentasi
dan penelitian. Tanggung jawab ini melibatkan pendidikan
tentang penyebab, konsekuensi, dan dinamika kejahatan
itu, untuk memperkuat ketahanan setiap generasi baru
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terhadap ideologi kebencian. Genosida dan kekejaman rasis
lainnya masih terus terjadi di pelbagai wilayah dunia.
https://en.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
28/01
29/01
30/01

31/01 - Hari Internasional Anak-Anak Jalanan
Hari Internasional Anak-Anak Jalanan (International Street
Children’s Day) diperingati pada setiap 31 Januari (hari
peringatan Don Bosco) untuk menyadarkan masyarakat
agar membela hak-hak dan kesejahteraan anak jalanan,
laki-laki dan perempuan di bawah 18 tahun yang tunawisma
dan kehilangan peluang pendidikan. Mereka rentan
terhadap cuaca buruk, kelaparan, paksaan mengemis,
tindakan kejahatan, bahaya narkoba, pelecehan seksual;
dst. Puluhan juta anak jalanan ditemukan di pusat kotakota besar di negara berkembang di Afrika, Amerika Latin,
Eropa Timur, dan Asia Selatan dan Tenggara; diperkirakan
150.000 di Indonesia. Penyebabnya sering kali terkait
dengan gangguan dalam rumah tangga, perceraian, KDRT,
kemiskinan; sakit mental; juga predator internet, bahkan
ada yang dibuang karena dicurigai penyihir; dianggap "telah
mempermalukan kehormatan keluarga" atau menolak
perjodohan. Hak-haknya perlu dibela! (Bdk. juga Hari AnakAnak Jalanan lain pada 12 April)
https://www.binmasnokenpolri.com/2015/08/18/anak-jalanan-diindonesia-dalam-perspektif-patologi-sosial/
;
https://en.wikipedia.org/wiki/Street_children
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31/01 - Hari Lahir Nahdlatul Ulama
Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU), didirikan oleh
Hasyim Asyʼari, Abdul Wahab Hasbullah, dan Bisri Syansuri
pada 31 Januari 1926. NU bergerak di bidang keagamaan,
pendidikan, sosial, dan ekonomi.
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??/02 - Pekan Harmoni Antar Agama Sedunia
(Pekan Pertama)
Pekan Harmoni Antar Agama Sedunia (The World Interfaith
Harmony Week) yang sejak 2011 diperingati pada setiap
pekan pertama bulan Februari, merupakan pekan yang
mengajak umat dan para pemimpin agama, di antaranya
Muslim dan Kristen, agar masuk ke dalam dialog antar
agama berdasarkan Perintah Utama yang dimiliki bersama,
kasih kepada Allah dan kepada sesama, tanpa
mengkompromikan prinsip-prinsip agamanya masingmasing.
https://worldinterfaithharmonyweek.com/
01/02

02/02 - Hari Lahan Basah Sedunia
Hari Lahan Basah Sedunia (World Wetlands Day) yang
dirayakan setiap 2 Februari sejak 1997, meningkatkan upaya
sejumlah pemerhati lingkungan hidup yang pada tahun 1971
(!) telah berkumpul untuk menegaskan perlindungan dan
kecintaan terhadap lahan basah, ekosistem lanskap air yang
luas dan sangat kaya akan tumbuhan dan organisme yang
membawa manfaat ekologis berkelimpahan untuk seluruh
bumi. Perayaan ini menegaskan peran penting lahan basah
bukan hanya untuk kita manusia, tetapi untuk semua jenis
organisme di planet ini. Saat ini kepadatan penduduk dan
cara pembangunan menyebabkan banyak lahan basah yang
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luar biasa ini sudah hilang. Perlu kita sadari dilema ini
sebelum kita kehilangan pendukung alami untuk
pelestarian bumi. Indonesia mempunyai lahan basah
berupa hutan bakau yang paling luas di benua mana pun.
Selain itu, Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas
yang menyimpan sekitar 60 miliar ton karbon. Menjaga
simpanan karbon itu sangat penting untuk mengendalikan
pemanasan global dan mencegah suhu naik lebih dari 1,5
derajat Celcius.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wetlands_Day;
https://www.worldwetlandsday.org/story/-/detail/indonesiacreates-expert-wetlands-team-to-revitalize-development-goalefforts?redirect=/
03/02

04/02 - Hari Internasional Persaudaraan Manusia
Sidang Umum PBB menetapkan 4 Februari sebagai Hari
Internasional Persaudaraan Manusia (International Day of
Human Fraternity), mengikuti tanggal pertemuan antara
Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad alTayyib pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, yang
menghasilkan dokumen “Persaudaraan manusia untuk
perdamaian dunia dan hidup berdampingan.” Ada
keprihatinan mendalam tentang gerakan-gerakan yang
mendorong kebencian agama dan, dengan demikian,
merusak semangat toleransi dan penghormatan terhadap
keragaman. Pada saat yang sama, ada kontribusi berharga
kepada kemanusiaan yang diberikan juga oleh dialog di
antara semua kelompok agama dalam pencarian akan nilainilai yang dianut bersama. Sama pentingnya adalah
peningkatan kesadaran tentang budaya dan agama yang
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berbeda, dan promosi toleransi, yang menghasilkan
penerimaan dan penghormatan masyarakat terhadap
keragaman dan mempromosikan persaudaraan manusia.
(Hari Internasional Persaudaraan Manusia ini menjadi
puncak Pekan Harmoni Antar Agama Sedunia; lihat di atas).
https://www.un.org/en/observances/human-fraternity

04/02 - Hari Kanker Sedunia
Hari Kanker Sedunia (World Cancer Day) pada setiap 4
Februari diprakarsai Union for International Cancer Control
(UICC). Dengan meningkatkan kesadaran global dan
mendorong tindakan pribadi, kolektif, dan pemerintahan,
perlu ditata suatu dunia di mana jutaan kematian akibat
kanker dapat dicegah dan akses ke pengobatan dan
perawatan kanker menjadi sama untuk semua. Dimulai
pada tahun 2000, Hari Kanker Sedunia telah berkembang
menjadi gerakan positif banyak pihak untuk bersatu dalam
menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah
manusia. Kasus kanker baru di Indonesia pada tahun 2020
hampir 400 ribu, dan kasus kematian 234 511 orang; kasus
kematian akibat cancer di seluruh dunia pada tahun 2020
hampir 10 juta, semuanya jauh melebihi jumlah kematian
akibat pandemi Covid-19. Melalui tindakan positif,
bersama-sama kita dapat mencapai target pengurangan
jumlah kematian akibat kanker. Semua diajak untuk bekerja
sama bagi suatu dunia bebas kanker.
www.worldcancerday.org
05/02
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06/02 - Hari Internasional Zero Toleransi Mutilasi
Alat Kelamin Perempuan
Pada tahun 2012, PBB menetapkan 6 Februari sebagai Hari
Internasional Zero Toleransi Terhadap Mutilasi Alat
Kelamin Perempuan (International Day of Zero Tolerance
for Female Genital Mutilation [FGM]), dengan tujuan
memperkuat upaya untuk menghilangkan praktik kejam
itu. FGM mencakup semua prosedur yang mengubah atau
melukai alat kelamin perempuan untuk alasan non-medis,
dan secara internasional diakui sebagai pelanggaran hak
asasi manusia, kesehatan, dan integritas (anak) perempuan.
Anak yang diharuskan menjalani “sunat perempuan” itu
menghadapi rasa sakit parah, syok, infeksi, dll. serta
konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan seksual,
reproduktif, dan mental. Meskipun menjadi praktik di 30
negara di Afrika dan Timur Tengah saja, FGM jugalah
masalah global sebab bertahan di antara populasi imigran di
Eropa, Amerika, dan Australia. PBB mengupayakan
pemberantasan
total pada
tahun 2030, untuk
menyelamatkan sebanyak mungkin anak perempuan yang
berisiko mengalaminya. Diperlukan upaya bersama dan
sistematis dari seluruh masyarakat dengan fokus pada hak
asasi perempuan, kesetaraan gender, dan pendidikan
seksual.
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
07/02
08/02
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09/02 - Hari Pers Nasional
Hari Pers Nasional (HPN) sejak 1985 diselenggarakan setiap
tanggal 9 Februari, bertepatan waktu dengan HUT
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI, 9 Febr 1950). Di
antara kegiatan perayaannya dalam keadaan normal ada
Pameran Pers dan Media oleh seluruh komponen pers
nasional di salah satu ibu kota provinsi secara bergilir.
Selain itu diselenggarakan Konvensi Nasional Media Massa,
dan penyerahan Anugerah Jurnalistik dan Pers. Setelah
Reformasi 1998, Indeks Kemerdekaan Pers menempatkan
pers Indonesia dalam kategori cukup bebas. Dengan
demikian rakyat bisa memperoleh informasi yang
memungkinkan mereka untuk hidup damai dan produktif.
Namun, keberpihakan media massa kepada kepentingan
rakyat belum terjamin, sebab tetap ada media yang menjadi
“corong” Penguasa, atau yang demi kepentingan bisnis di
tengah ketatnya persaingan tergoda ke pemberitaan
sensasional yang tak berdasarkan fakta. Tantangan lain bagi
Pers, sejak masa pandemi pengguna media berbasis online
sudah melebihi pembaca cetakan (oplah cetakan bersamasama tinggal 4,5 juta setiap hari). Media konvensional harus
segera mengembangkan bentuk media berbasis online agar
bisa berkelanjutan.
https://tirto.id/sejarah-hari-pers-nasional-9-februari-dan-tema-hpn2021-f9Zz
10/02
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11/02 - Hari Internasional Perempuan dan Gadis
dalam Sains
Hari Internasional Perempuan dan Gadis dalam Sains
(International Day of Women and Girls in Science)
diselenggarakan oleh PBB pada setiap 11 Februari. Dalam
belasan tahun terakhir, komunitas global melakukan
banyak upaya untuk menyemangati dan melibatkan (anak)
perempuan dalam sains. Namun saat ini, kurang dari 30
persen peneliti di seluruh dunia adalah perempuan.
Menurut data UNESCO (2014 - 2016), secara global,
partisipasi perempuan masih rendah dalam studi teknologi
informasi dan komunikasi (3 persen), ilmu alam,
matematika, dan statistik (5 persen), dan di bidang teknik,
manufaktur, dan konstruksi (8 persen). Bias lama dan
stereotip gender menjauhkan gadis dan perempuan dari
bidang-bidang tersebut. Untuk membuka akses ke sains
bagi perempuan dan anak perempuan dan mendorong
partisipasi mereka yang penuh dan setara dalam pelbagai
kegiatan sains, demi tercapainya kesetaraan gender, PBB
dan UNESCO mengembangkan tema-tema tahunan di
sekitar perayaan 11 Februari ini.
International Day of Women and Girls in Science (A/RES/70/212
12/02

13/02 - Hari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia
Hari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia diperingati pada
setiap 13 Februari. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
merupakan organisasi yang menghimpun Tenaga Ahli
Farmasi seluruh Indonesia. Enam bulan setelah Proklamasi
Republik Indonesia, PAFI dibentuk secara nasional, tepat
36
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pada tanggal 13 Februari 1946 di Yogyakarta, menjadi
organisasi farmasi tertua di Indonesia. Saat ini sektor
farmasi di Indonesia berpeluang besar untuk tumbuh
berkembang karena baik BPJS yang membuka akses medis
bagi seluruh rakyat maupun karena pandemi yang
menciptakan kebutuhan baru dan juga telah mendorong
pemasaran dan pemesanan digital. Di tengah menyusutnya
ekonomi nasional, sektor farmasi malah mengalami
pertumbuhan yang sangat kentara.
https://farmasi.ui.ac.id/2018/02/13-februari-diperingati-sebagaihari-persatuan-ahli-farmasi-indonesia/

13/02 - Hari Radio Sedunia
Pada tahun 2012 Sidang Umum PBB menetapkan tanggal 13
Februari sebagai Hari Radio Sedunia (World Radio Day).
Secara global, radio tetap menjadi media yang paling luas
jangkauannya. Berarti bahwa radio dapat menjadi arena
bagi semua untuk bersuara dan untuk didengar. Stasiun
radio melayani komunitas yang beragam, menawarkan
aneka program, sudut pandang dan konten, dan
mencerminkan keragaman pendengar. Ketika mendengar
tentang kemajuan luar biasa podcasting, apakah kita
sungguh merayakan atau cuma memperingati radio? Itu
semua tergantung pada pertanyaan apakah kita hanya
melihat kembali ke seabad masa lalu atau mencoba
menemukan kembali radio untuk waktu sekarang dan masa
depan. Konsorsium Radio Digital Mondial (RDM) merasa
dirinya sangat cocok dengan tiga tema WRD 2021: evolusi,
inovasi, dan koneksi. RDM memperlihatkan secara praktis
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bagaimana radio tetap dapat berevolusi dan menawarkan
apa yang dibutuhkan sekarang.
https://www.radioworld.com/tech-and-gear/digital-radio/worldradio-day-a-commemoration-or-a-celebration

14/02 - Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day)
Hari Kasih Sayang dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Di
banyak wilayah dunia, bunga dan hadiah ditukarkan antara
para kekasih, semuanya atas nama Santo Valentinus. Tetapi
siapa santo misterius ini? Salah satu legenda menyatakan
bahwa Valentinus seorang imam pada abad ketiga di Roma.
Ketika Kaisar Claudius II melarang pernikahan untuk pria
muda yang menjadi prajurit, Valentinus menentang dan
terus memberkati pernikahan para kekasih muda itu secara
rahasia. Ketika diketahui, Kaisar memerintahkan dia
dihukum mati. Menurut legenda lain, Valentinus seorang
pemuda kristiani yang dipenjara dan sebelum dihukum
mati sendiri mengirim "Dari Valentine Anda" yang paling
pertama kepada seorang gadis yang mengunjunginya
selama kurungannya. Surat bertanda tangan "Dari
Valentine Anda," masih digunakan sampai sekarang.
Meskipun kebenaran di balik legenda Valentine tidak jelas,
sejak Abad Pertengahan Valentine menjadi salah satu santo
yang paling populer.
https://www.history.com/topics/valentines-day/history-ofvalentines-day-2
15/02
16/02
17/02
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20/02 - Hari Keadilan Sosial Sedunia
Tanggal 20 Februari oleh PBB (2007) dideklarasikan sebagai
Hari Keadilan Sosial Sedunia (World Day of Social Justice).
Keadilan sosial sangat diperlukan untuk mencapai dan
memelihara perdamaian dan keamanan di dalam dan di
antara bangsa-bangsa. Pada gilirannya, pembangunan dan
keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa perdamaian dan
keamanan, dan tanpa penghormatan bagi hak-hak asasi
manusia dan kebebasannya. Hari Keadilan Sosial ini
berkaitan erat dengan Deklarasi Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Fundamental di
Tempat Kerja (1998) dan tentang Keadilan Sosial untuk
Globalisasi yang Adil (2008). Deklarasi-deklarasi penting
yang diadopsi oleh 182 negara anggota itu menekankan
peran kunci para pekerja, para pengusaha, dan pemerintahpemerintah dalam kerja sama untuk memajukan keadilan
sosial di dunia. Kedua deklarasi itu menjadi kompas untuk
mengembangkan globalisasi yang adil berdasarkan
pekerjaan yang layak; dan juga menyoroti pentingnya
perusahaan menciptakan lapangan kerja dan peluang
pendapatan yang lebih baik bagi semua.
https://www.un.org/en/observances/social-justice-day

20/02 - Hari Pekerja Nasional
Hari Pekerja Nasional ditetapkan pada 20 Februari melalui
surat Keputusan Presiden Tahun 1991. Tanggalnya dipilih
berdasarkan hari bersejarah 20 Februari 1973, ketika serikat39
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serikat pekerja dari berbagai perusahaan mulai membentuk
sebuah Federasi, Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI),
yang sejak tahun 1985 disebut Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI). Hari Pekerja Nasional pada 20 Februari
yang sering dilupakan ini perlu dibedakan dengan Hari
Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei dan selalu
diingat.
https://www.nusantaratv.com/sejarah-singkat-20-februariditetapkan-jadi-hari-pekerja-seluruh-indonesia

21/02 - Hari Nasional Peduli Sampah
Hari Nasional Peduli Sampah diperingati pada setiap
tanggal 21 Februari, sejak dicanangkan oleh. Kementerian
Lingkungan Hidup pada 21 Februari 2006. Pada tanggal
tersebut, satu tahun sebelumnya, curah hujan deras dan
ledakan gas metana di TPA Leuwigajah di Cimahi
merenggut 157 nyawa. Dua kampung hilang dari peta karena
tergulung longsoran sampah. Limbah menjadi persoalan
besar masyarakat global yang menghasilkan 1,5 - 2 miliar ton
sampah setiap tahun. Indonesia berada di peringkat kedua
sebagai penyumbang sampah plastik ke laut, setelah
Tiongkok dan disusul Filipina. Itu saja sudah menunjukkan
bahwa masalah sampah nasional amat meresahkan. Di
lautan dan daratan, plastik yang terbuang dan tak terurai
menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem. Hari peduli
sampah masih harus membangun kesadaran kolektif
tentang pentingnya 3K (Kurangi, Kumpulkan, Kembali
pakai) dalam pengelolaan sampah.
https://dlh.paserkab.go.id/detailpost/sejarah-hari-pedulisampah-nasional
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21/02 - Hari Internasional Bahasa Ibu
Hari Internasional Bahasa Ibu(International Mother
Language Day) yang dicanangkan oleh UNESCO pada
tahun 1999, diperingati setiap 21 Februari untuk
mendukung keragaman bahasa dan budaya serta
kemampuan multibahasa, sadar bahwa multibahasa dapat
memajukan inklusi. Pendidikan berdasarkan bahasa ibu
harus dimulai sejak pendidikan usia dini, yang adalah
landasan dari semua pembelajaran. Khususnya masyarakat
adat memiliki hak atas pendidikan dalam bahasa ibu. Dalam
proses globalisasi, bahasa-bahasa ibu semakin terancam,
atau menghilang sama sekali. Ketika bahasa-bahasa
memudar, berkurang pula kekayaan aneka ragam budaya,
tradisi, ingatan, cara berpikir dan ekspresi yang unik.
Setidaknya 43% dari sekitar 6000 bahasa yang digunakan di
dunia, kini terancam punah. Hanya beberapa ratus bahasa
benar-benar diberi tempat dalam sistem pendidikan dan
domain publik, dan kurang dari seratus bahasa digunakan
di dunia digital. Ini menjadi kehilangan besar.
https://www.un.org/en/observances/mother-language-day
22/02
23/02
24/02
25/02
26/02
27/02
28/02
29/02
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01/03 -Hari Kehakiman Nasional
Tanggal 1 Maret diperingati sebagai Hari Kehakiman
Nasional (sejak 2012, atas usul Ikatan Hakim Indonesia)
dengan tujuan untuk mengakui profesi hakim dan
mendesak agar keadilan ditegakkan berdasarkan hukum,
sesuai adagium Negarawan Romawi Lucius Calpurnius:
“hukum harus tegak sekalipun langit akan runtuh”. Hakimhakim dituntut “berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana,
bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab,
berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.” Ironinya,
sepanjang tahun 2019 saja, Komisi Yudisial menerbitkan
sanksi untuk 130 hakim yang terbukti melanggar Kode Etik
dan Pedoman Perlaki Hakim. LBH Jakarta yang berbicara
tentang suatu krisis integritas dan akuntabilitas kekuasaan
kehakiman, menyerukan Pemerintah dan DPR untuk
melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen dan
pengawasan hakim. Perbaikan itu perlu untuk baik hakim
Mahkamah Konstitusi maupun hakim Mahkamah Agung,
dan para hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung, agar
dunia kehakiman menjadi lebih transparan dan akuntabel,
serta diperoleh hakim-hakim yang berkualitas dan
berintegritas.
https://tirto.id/sejarah-hari-kehakiman-nasional-yang-diperingatisetiap-1-maret-eCp6
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01/03 - Hari Zero Diskriminasi
Hari Zero Diskriminasi(Zero Discrimination Day) pada
setiap 1 Maret (sejak 2014) adalah hari tahunan yang
diprakarsai oleh PBB dan organisasi internasional lainnya
untuk meningkatkan kesetaraan hak dan martabat dalam
kehidupan bermasyarakat di semua negara anggota PBB.
Hari ini menjadi imbauan untuk mencegah segala
diskriminasi yang menghalangi siapa pun untuk mencapai
impiannya, dan menjadi ajakan untuk memerangi
diskriminasi terhadap orang yang sering diberikan stigma,
misalnya mereka yang hidup dengan disabilitas atau dengan
HIV/AIDS, juga komunitas LGBTIQ, dll.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_Discrimination_Day

01/03 - Hari Solidaritas Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Intersex, and
Questioning/Queer
Sejak tahun 2000, Hari Solidaritas Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Intersex, and Questioning/Queer (LGBTIQ)
diperingati setiap tanggal 1 Maret. Hari itu dipilih karena
pada 1 Maret 1982 didirikan organisasi gay pertama di
Indonesia. Keberadaan LGBTIQ di Indonesia kurang
mendapat tempat sebab stigmatisasi bahwa LGBTIQ
merupakan penyakit kejiwaan dan penyimpangan masih
dominan di kalangan masyarakat, dan hal ini tidak lepas
dari kekurangan pemahaman banyak pemimpin agama, dan
dari ambivalensi kebijakan-kebijakan pemerintah serta
kekurangan penegakan hukum dengan akibat bahwa orang
dan kelompok LGBTIQ sering terdiskriminasi. Persamaan
hak mereka banyak dilanggar dalam konteks lapangan
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kerja, akses ke pendidikan dan rasa aman di lingkungan
sosial. Bersama WHO (1982), Kemenkes (1983 PPDGJ No.3)
telah mengeluarkan LGBT dari daftar penyakit kejiwaan
tetapi belum cukup memberi masyarakat pemahaman
bahwa LGBTIQ itu berkaitan dengan orientasi seksual dan
bukan perilaku seksual.
https://www.dw.com/id/hari-solidaritas-lgbtiq-nasional-eksistensiyang-tergerus-stigma-negatif/a-52572736
02/ 03

03/03 - Hari Margasatwa Sedunia
Setiap tanggal 3 Maret - tanggal penandatanganan Konvensi
Perdagangan Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam
Punah (1973) – oleh PBB (2013) diproklamasikan sebagai
Hari Margasatwa Sedunia (World Wildlife Day). Tujuannya
adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya binatang
dan tumbuhan liar di bumi. Aneka spesies dalam
ekosistemnya masing-masing menopang mata pencaharian
ratusan juta manusia, terutama masyarakat adat yang hidup
dalam simbiosis langsung dengan satwa dan flora liar.
Sekitar 28% dari tanah di bumi saat ini dikelola oleh
masyarakat adat, termasuk beberapa wilayah yang secara
ekologis masih paling utuh di planet ini. Akan tetapi banyak
spesies satwa dan tanaman liar bersamaan dengan mata
pencaharian masyarakat yang bergantung padanya dilanda
berbagai krisis bumi saat ini, dari pencemaran udara dan air
hingga perubahan iklim. Hari Margasatwa Sedunia hendak
merayakan mata pencaharian masyarakat berbasis
lingkungan hidup yang liar; dan berupaya untuk
mempromosikan model dan praktik pengelolaannya yang
mengakomodasi kesejahteraan manusia dan konservasi
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jangka panjang spesies fauna serta flora yang berada di
lingkungan itu.
https://www.wildlifeday.org/

04/03 - Hari Obesitas Sedunia
Pada kesempatan Hari Obesitas Sedunia(World Obesity
Day) setiap tanggal 4 Maret (sejak 2020, sebelumnya 11
Oktober), WHO mempromosikan solusi-solusi praktis yang
membantu orang mencapai berat badan yang sehat dan
membalikkan krisis obesitas. Dihitung dari tahun 1975,
tingkat obesitas menjadi hampir tiga kali lipat, bahkan
hampir lima kali lipat pada anak dan remaja, juga di negara
berkembang. Obesitas menjadi faktor risiko utama berbagai
penyakit (diabetes, jantung, hipertensi, stroke) dan pelbagai
bentuk kanker. Penderita obesitas sering dipermalukan dan
disalahkan karena banyak orang tidak memahami akar
penyebab obesitas, yang merupakan campuran dari faktor
makanan, gaya hidup, genetik, psikologis, sosial budaya,
ekonomi dan lingkungan. Sudah saatnya kita memutus
siklus menyalahkan dan rasa malu. Banyak yang bisa kita
lakukan, termasuk membatasi penjualan makanan dan
minuman tinggi lemak, gula dan garam kepada anak-anak;
juga menaikkan pajak minuman manis, dan memperbaiki
akses ke makanan sehat yang terjangkau. Di pemukiman
kita, perlu kita sediakan ruang untuk jalan-jalan dan
berolah raga yang aman. Kebiasaan hidup sehat perlu kita
ajarkan sejak usia dini.
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/04/defaultcalendar/world-obesity-day
05/ 03
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08/03 - Hari Perempuan Internasional
Hari Perempuan Internasional (International Women’s
Day) yang setelah perang dunia II mulai dirayakan di
sejumlah negara pada setiap 8 Maret, diadopsi oleh PBB
sejak 1975, Tahun Perempuan. Inilah hari untuk
merenungkan kemajuan yang dicapai dalam kesetaraan
gender, mengupayakan perubahan lebih jauh, dan
merayakan tindakan keberanian dan tekad perempuan
biasa yang telah bertindak luar biasa. Meskipun ada
sejumlah kemajuan, tidak ada satu negara pun yang dapat
mengklaim telah mencapai kesetaraan gender. Berbagai
rintangan hukum dan budaya menyebabkan bahwa
perempuan terus direndahkan. Mereka bekerja lebih
banyak tapi penghasilan mereka secara global 23% lebih
sedikit. Banyak pembatasan menghalangi beberapa miliar
perempuan untuk mengakses pilihan pekerjaan yang sama
seperti laki-laki. Saat ini secara global hanya k.l. 25 persen
Wakil Rakyat adalah perempuan. Satu dari tiga perempuan
dan anak perempuan mengalami kekerasan fisik atau
seksual di rumah dan di ruang publik. Hari Perempuan
masih sangat diperlukan untuk beraksi demi kesetaraan
gender dan hak-hak asasi manusia bagi semua perempuan.
https://www.un.org/en/observances/womens-day

09/03 - Hari Musik Nasional
Hari Musik Nasional dirayakan pada setiap tanggal 9 Maret,
hari lahir pahlawan nasional Wage Rudolf Soepratman
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(1903-1938). Hari peringatan ini pertama kali diadakan pada
9 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Presiden SBY. Makna
dan tujuan penetapan Hari Musik Nasional adalah
meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik
nasional, mengokohkan kepercayaan diri dan motivasi
pegiat musik Indonesia, serta mendorong prestasi pada
tingkat nasional dan internasional. Di setiap Hari Musik
Nasional ada pemberian tanda penghargaan bagi insan
musik Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang telah
tutup usia.
http://ditsmp.kemdikbud.go.id/alasan-9-maret-ditetapkan-menjadihari-musik-nasional/
;
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Musik_Nasional

10/03 - Hari lahirnya Persatuan Artis Film
Indonesia
Hari lahirnya Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)
diperingati setiap 10 Maret. Setelah beberapa usaha artisartis Indonesia untuk membuat Serikat (1940) atau
Persatuan (1951) tidak berkelanjutan, baru setelah Kongres I
pada 1953 di Jakarta, sebagai tindak lanjut sejumlah aktor
dan aktris Film membangun PARFI yang diresmikan oleh
Ibu Negara Fatmawati Soekarno pada 10 Maret 1956. Tujuan
PARFI adalah bersama-sama membangun kemajuan artis
dan perfilman di Tanah Air dan menghadapi serbuan film
asing yang disebut merugikan industri dan produksi film
Indonesia. PARFI tidak hanya didukung oleh aktor dan
aktris yang amat dikenal umum, melainkan juga oleh
mereka yang bergerak di bagian produksi, seperti sutradara,
produser, penata fotografi, editor dan kru. Industri Film
sekarang sangat terpukul oleh Pandemi sebab harus
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berproduksi dengan keterbatasan ruang gerak dan
menyalurkan produknya sementara bioskop berkapasitas 50
persen saja dan warga masyarakat masih enggan untuk
menikmati film anak-anak bangsa di bioskop. Semoga
PARFI dibantu untuk tetap eksis dan makin berkreasi.
https://www.parfi.or.id/; https://tirto.id/sejarah-lahirnya-persatuanartis-film-indonesia-parfi-10-maret-1956-gaZs
11/03

12/03 - Hari Glaukoma Sedunia
Hari Glaukoma Sedunia (World Glaucoma Day)
dideklarasikan pada tanggal 6 Maret 2008 dan diperingati
setiap tanggal 12 Maret. Semua negara di dunia diminta
untuk melaksanakan kegiatan yang meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang glaukoma, dengan harapan
hal itu akan membantu banyak orang yang menderitanya.
Di Indonesia prevalensi glaukoma sebesar 0,5%, artinya 5
orang dari setiap1.000 penduduk Indonesia menderita
glaukoma. Jika tidak segera ditangani, glaukoma akan
menyebabkan penurunan penglihatan yang tidak dapat
dipulihkan dan dapat berakhir dengan kebutaan.
https://www.worldglaucomaweek.org/
13/03

14/03 - Hari Internasional Matematika
UNESCO mencanangkan setiap 14 Maret sebagai Hari
Internasional
Matematika
(International
Day
of
Mathematics), baru sejak 2020, tetapi sebelumnya 14 Maret
sudah menjadi Hari Pi di sejumlah negara. Kesadaran akan
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pentingnya ilmu matematika perlu ditingkatkan untuk bisa
menjawab tantangan dari berbagai perkembangan baru
seperti kecerdasan buatan, perubahan iklim, energi baru,
tapi juga untuk meningkatkan kelancaran seluruh hidup
bermasyarakat kita. Hari ini adalah tentang menyadari
untuk apa matematika itu, dan khususnya bagaimana
matematika dapat menjadi dasar inovasi untuk
pembangunan berkelanjutan. Hari ini mengundang kita
untuk merayakan sukacita yang dapat ditemukan dalam
matematika serta banyaknya lapangan kerja yang
ditawarkannya kepada anak-anak muda. Alih-alih dianggap
membosankan, matematika sebagai bagian dari warisan
budaya umat manusia, bahkan dalam aspek paling
teoretisnya dewasa ini, benar-benar menyangkut kita
semua. Matematika ada di mana-mana dalam sains dan
teknologi, dalam pengaturan masyarakat kita, dan dalam
apa pun yang Anda lakukan.
https://en.unesco.org/commemorations/mathematics

15/03 - Hari Hak-Hak Konsumen Sedunia
Hari Hak-Hak Konsumen Sedunia (World Consumer Rights
Day) diadakan pada setiap 15 Maret, sebagai hari untuk
meningkatkan kesadaran global tentang hak dan kebutuhan
konsumen. Hari ini terinspirasi oleh Presiden John F
Kennedy, pemimpin dunia pertama yang berbicara tentang
masalah hak konsumen dalam suatu pesan khusus yang
dikirim ke Kongres AS pada 15 Maret 1962. Dua puluh tahun
kemudian (1983) tanggal 15 Maret itu dipilih oleh
Pergerakan Konsumen sebagai hari hak konsumen tahunan,
suatu hari untuk mengadakan kampanye dan aksi-aksi
sekitar isu ini. Hari ini menjadi kesempatan untuk
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menuntut agar hak-hak semua konsumen dihormati dan
dilindungi, dan untuk memprotes pelanggarannya oleh
pasar yang menyepelekan hak-hak tersebut. Di Indonesia
ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang dalam
keadaan darurat pandemi saat ini telah memberi evaluasi
keras bahwa pengaturan perlindungan konsumen nasional
tidak lagi memadai dan perlu segera diperkuat secara
signifikan.
https://www.consumersinternational.org/what-we-do/worldconsumer-rights-day/

16/03 - Hari Bakti Rimbawan
Hari Bakti Rimbawan (penjaga kelestarian hutan) setiap 16
Maret (sejak 1983, juga HUT Departemen Kehutanan)
mengamanatkan kepada para rimbawan untuk bekerja
keras agar kelestarian hutan belantara tetap terjaga demi
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rimbawan hendaknya
memberikan manfaat kepada masyarakat demi peningkatan
kesejahteraan sekarang dan juga bagi generasi mendatang,
sesuai dengan semboyan Hutan Untuk Kesejahteraan
Rakyat dan Lingkungan Sehat. Jutaan warga Indonesia
bergantung hidupnya pada lingkungan hutan untuk
ekonomi rumah tangga mereka. Mereka yang begitu
langsung berkepentingan dengan kelestarian lahan mereka,
lebih mudah diajak bekerja sama dengan para rimbawan
daripada para pemegang hak pengusahaan hutan yang
bekerja dari luar dan sering merusak ekosistem demi
keuntungan cepat.
https://www.antaranews.com/berita/809251/peringati-hari-baktirimbawan-klhk-ingatkan-rimbawan-jaga-lingkungan
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17/03 - Hari Perawat Nasional
Pada setiap 17 Maret dirayakan Hari Perawat Nasional yang
juga hari lahirnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPNI). Dari sebelum kemerdekaan sudah mulai terbentuk
berbagai wadah organisasi perawat dengan tujuan untuk
menaikkan martabat profesi mereka, a.l. Persatuan Djuru
Kesehatan Indonesia (PDKI), Persatuan Perawat Indonesia
(PPI), Ikatan Perawat Indonesia (IPI). Dalam pertemuan
mereka bersama timbul keinginan untuk menyatukan diri
dalam satu wadah organisasi yang akhirnya terwujud pada
tanggal 17 Maret 1974 dalam Institut Eijkman Bandung.
Persatuan Perawat Nasional ini berkomitmen untuk
menjadi organisasi mandiri yang mendukung anggotanya
dalam profesi keperawatan dan meningkatkan peran nyata
mereka di tengah masyarakat dengan berupaya
memperkecil kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dan
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses ke
pelayanan kesehatan serta kesamaan pelayanan yang
berkualitas. Hari Perawat Nasional merupakan kesempatan
untuk memberi penghargaan
kepada semua yang
berprofesi sebagai perawat, atas dedikasi mereka dalam
menjalankan baktinya kepada seluruh masyarakat.
https://ppnijatim.org/pengurus-dpw/
18/03
19/03

20/03 - Hari Tanpa Daging
Setiap 20 Maret diadakan Hari Tanpa Daging, sebuah
kampanye pendidikan pola makan yang dimulai pada tahun
1985 oleh FARM (Farm Animal Right Movement), sebuah
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organisasi yang mendorong untuk berhenti memelihara
hewan untuk tujuan makanan. Pada Hari Tanpa Daging,
ribuan orang mengadakan demonstrasi memasak makanan
vegan yang lezat. Pola makan vegan meningkatkan
kesehatan dan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke,
kanker, diabetes, dan penyakit kronis lainnya yang
menimpa dan membunuh jutaan orang setiap tahun. Pola
makan nabati perlu didukung juga oleh karena alasan
lingkungan hidup, karena dapat menyelamatkan dunia dari
dampak terburuk perubahan iklim." Peternakan hewan –
malahan lebih daripada deforestasi - merupakan
penyumbang utama gas-gas metana dan dinitrogen oksida,
dua gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon
dioksida. Pola makan nabati juga membutuhkan lebih
sedikit air dan mengurangi polusi saluran air sungai dan
laut.
https://www.britannica.com/explore/savingearth/its-meatout-day

20/03 - Hari Kebahagiaan Internasional
PBB menyatakan setiap tanggal 20 Maret sebagai Hari
Kebahagiaan Internasional (International Day of Happiness,
sejak 2013). Penetapan hari ini mengakui kebahagiaan dan
kesejahteraan sebagai tujuan dan aspirasi dalam kehidupan
manusia di seluruh dunia dan menegaskan relevansi
pengakuan itu untuk penyusunan kebijakan publik. Hari
kebahagiaan ini memperjuangkan pendekatan yang lebih
inklusif, adil dan seimbang dalam hal pertumbuhan
ekonomi
yang
diarahkan
pada
pembangunan
berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan
serta kebahagiaan bagi semua manusia. Hari Kebahagiaan
ini diprakarsai oleh Bhutan, sebuah negara yang sudah sejak
53

Bulan Maret

awal 1970-an menempatkan nilai kebahagiaan nasional di
atas pendapatan nasional, Gross National Happiness di atas
Gross National Product.
https://www.un.org/en/observances/happiness-day

20/03 - Hari Bercerita Sedunia
Hari Bercerita / Mendongeng Sedunia (World Storytelling
Day) yang diprakarsai di Swedia pada tahun 2003, adalah
suatu perayaan seni bercerita lisan yang global. Hari
bercerita itu dirayakan setiap tahun pada tanggal 20 Maret,
hari dan malam menjelang mulainya musim semi di belahan
bumi utara, dan mulainya musim gugur di belahan selatan.
Pada Hari Bercerita Sedunia, sebanyak mungkin orang
bercerita dan mendengarkan cerita-cerita dalam banyak
bahasa dan di banyak tempat pada hari dan malam yang
sama. Setiap tahun, banyak kegiatan bercerita di seluruh
dunia itu dihubungkan oleh suatu tema bersama. Hari itu
penting dalam menjalin hubungan satu sama lain di antara
pencerita-pencerita yang bekerja berjauhan. Hari ini juga
signifikan dalam menarik perhatian publik, pendidikan, dan
media kepada hal bercerita sebagai bentuk seni.
https://thestorytellers.com/world-storytelling-day/

21/03 - Hari Puisi Sedunia
UNESCO mengadopsi 21 Maret sebagai Hari Puisi
Sedunia(World Poetry Day) pada tahun 1999, dengan tujuan
untuk mendukung keragaman bahasa melalui ekspresi
puitis dan menambah kesempatan untuk mendengar
bahasa-bahasa yang terancam punah. Hari Puisi Sedunia
adalah kesempatan untuk menghormati penyair,
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menghidupkan kembali tradisi pembacaan puisi,
mendorong orang menulis dan mengajar puisi,
memfasilitasi perjumpaan antara puisi dan seni lainnya
seperti teater, tari, dan musik, dan meningkatkan kehadiran
puisi di media. Puisi mampu menyatukan orang-orang dari
semua benua.
https://en.unesco.org/commemorations/worldpoetryday

21/03 - Hari Internasional Nowruz
Hari Internasional Nowruz (International Day of Nowruz)
pada setiap tanggal 21 Maret mulai didukung oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2011, dalam
rangka melestarikan dan mengembangkan budaya dan
tradisi yang ada terkait dengan Nowruz, yang berarti “Hari
baru”. Inilah sebuah perayaan leluhur yang menandai hari
pertama musim semi dan pembaruan alam di belahan bumi
utara. Dirayakan selama lebih dari 3000 tahun di wilayah
Balkan, Cekungan Laut Hitam, Kaukasus, Asia Tengah,
Timur Tengah dan wilayah lain, hari itu mempromosikan
nilai-nilai perdamaian dan solidaritas antar generasi dan
dalam keluarga serta rekonsiliasi dan hidup bertetangga. Ini
mencakup upacara ritual dan acara budaya, serta
menikmati makanan khusus dengan sahabat-sahabat.
Dikenakan pakaian baru, dilakukan kunjungan ke keluarga
dan teman, dan ditukar hadiah terutama untuk anak-anak.
Pada tahun 2016, Nowruz ditorehkan pada Daftar Warisan
Budaya Kemanusiaan Takbenda, atas inisiatif bersama
banyak negara Asia.
https://en.unesco.org/commemorations/nowruzday
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21/03 - Hari Internasional untuk Penghapusan
Diskriminasi Rasial
Hari Internasional untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial
(The International Day for the Elimination of Racial
Discrimination) diperingati pada setiap 21 Maret, karena
pada tanggal itu polisi di Sharpeville Afrika Selatan pernah
menewaskan 69 orang dalam suatu demonstrasi damai
menentang
apartheid
(21-03-1960).
Penghapusan
diskriminasi rasial menjadi komitmen PBB ketika pada
tahun 1979 Sidang Umum mengadopsi program Memerangi
Rasisme dan Diskriminasi Rasial. Pada tahun 2001, program
untuk memerangi rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia
dan intoleransi yang terkait ditingkatkan dalam Deklarasi
Durban dan Program Aksi. Dengan deklarasi dan program
itu, banyak hukum dan praktik rasial telah sempat
dihapuskan di banyak negara. Namun, di semua wilayah
dunia masih terlalu banyak individu dan kelompok tetap
menderita ketidakadilan karena rasisme. Negeri kita
dengan begitu banyak suku bangsa sangat rentan terhadap
diskriminasi rasial, paling kentara diskriminasi terhadap
warga asli Papua, suatu persoalan besar yang terus menjadi
sumber konflik di Bumi Cenderawasih.
https://www.un.org/en/observances/end-racism-day

21/03 - Hari Down Syndrome Sedunia
Sidang Pleno PBB menyatakan 21 Maret sebagai Hari Down Syndrome
Sedunia (World Down Syndrome Day, sejak 2012). Tujuannya ialah
meningkatkan kesadaran masyarakat akan realitas Down Syndrome
yang terjadi ketika seseorang memiliki copy ekstra kromosom 21.
Perkiraan terjadinya sindrom ini adalah k.l. 1 dari setiap 1.000
kelahiran hidup di seluruh dunia. Belum diketahui mengapa hal ini
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terjadi, tetapi sejak dulu menjadi bagian dari kondisi manusia di semua
wilayah dunia. Down Sindrom biasanya mempunyai pelbagai akibat
bagi gaya belajar, keadaan fisik, dan kesehatan. Akses dini ke
pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang memadai, ke fisioterapi
dan program terapi lainnya, dan sistem pendukung berbasis
masyarakat seperti pendidikan inklusif, sangat penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan penyandang DS, kualitas hidupnya,
dan partisipasinya dalam hidup bermasyarakat.
https://www.un.org/en/observances/down-syndrome-day
https://www.worlddownsyndromeday.org/

;

21/03 - Hari Hutan Internasional
PBB memproklamasikan 21 Maret sebagai Hari Hutan
Internasional (the International Day of Forests) pada
tahun 2012. Pengelolaan tepat semua jenis hutan dan
penggunaan sumber dayanya adalah kunci untuk
memerangi perubahan iklim, dan untuk berkontribusi pada
kemakmuran dan kesejahteraan manusia sekarang dan di
masa depan. Namun demikian, deforestasi global terus
berlanjut. Dunia kehilangan 10 juta hektar hutan setiap
tahun – seluas provinsi Sumatra Selatan atau Papua Barat –
hal mana menyumbang sekitar 15 persen dari emisi gas
rumah kaca global. Sangat diperlukan penghijauan kembali
dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk
menghentikan perubahan iklim dan krisis keanekaragaman
hayati. Hutan adalah rumah bagi sekitar 80%
keanekaragaman hayati darat di dunia. Hutan juga
menghasilkan barang untuk pembangunan, menciptakan
lapangan kerja, dan meningkatkan kehidupan. Sekitar 1,6
miliar orang bergantung langsung pada hutan untuk
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makanan, tempat tinggal,
pendapatan.

energi, obat-obatan,

dan

https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day

22/03 - Hari Air Sedunia
Hari Air Sedunia (World Water Day), yang diadakan pada
setiap 22 Maret sejak 1993, berfokus pada pentingnya air
tawar untuk rumah tangga, kesehatan, pendidikan,
pertanian, industri, dan keutuhan lingkungan hidup kita.
Hari Air ini juga mau meningkatkan kesadaran akan 2,2
miliar orang (hampir 30% populasi dunia) yang kini hidup
tanpa akses ke air bersih. Ini merenggut nyawa ratusan ribu
orang, terutama anak-anak, setiap tahun. Saat ini, air tawar
berada di bawah ancaman ekstrem dari populasi yang terus
bertambah, permintaan pertanian dan industri yang
meningkat, dan dampak buruk dari perubahan iklim serta
pembuangan limbah. Di negara kita banyak sumber air
tercemar karena kurangnya sanitasi. Jika dalam 20-30 tahun
mendatang permintaan air global diperkirakan akan
meningkat lebih dari 50%, pada saat itu 5 hingga 6 miliar
orang dapat tinggal di daerah di mana air bersih akan langka
setidaknya untuk sebagian waktu setiap tahun. (lihat juga
18/09 - Hari Pemantauan Air Sedunia).
https://www.un.org/en/observances/water-day

23/03 - Hari Meteorologi Sedunia
Setiap 23 Maret menjadi Hari Meteorologi Sedunia (World
Meteorological Day), tepat pada HUT Organisasi
Meteorologi Sedunia (23 Maret 1950). Ilmu cuaca yang
sudah lama membantu manusia dalam mencari saat dan
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musim yang tepat untuk berbagai rencana dan kegiatannya,
sekarang bertambah penting dan sangat diperlukan agar
kita bisa siap terhadap cuaca makin ekstrem yang melanda
bumi dan kita dapat memitigasikan dampaknya; dan agar
kita mampu mengenali, mengukur, dan mencegah
perubahan iklim yang sedang mengancam keberlanjutan
hidup di planet ini.
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day

24/03 - Hari Internasional Hak atas Kebenaran
Menyangkut Pelanggaran HAM yang Berat
Hari Internasional Hak atas Kebenaran Menyangkut
Pelanggaran HAM yang Berat (The International Day for the
Right to the Truth Concerning Gross Human Rights
Violations) pada setiap 24 Maret memperingati para korban
pelanggaran HAM yang keji dan sistematis. Tanggalnya
bertepatan dengan hari peringatan pembunuhan
Monsinyur Oscar Romero, yang dibunuh empat dekade lalu
karena
angkat
bicara
menentang
kekerasan
pemerintahannya di El Salvador. Pada hari ini, kita
menghormati keberanian dan keteguhan para korban,
anggota masyarakat sipil dan pimpinan pelbagai komunitas
di seluruh dunia yang tanpa henti berjuang untuk masa
depan yang lebih baik, dengan dipandu oleh kompas
martabat manusia. Upaya mereka untuk mengungkap
kebenaran tentang pelanggaran HAM yang berat
merupakan inspirasi bagi kita semua. Kebenaran membuka
jalan menuju keadilan, pemulihan dan penyembuhan. Dan
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juga membantu menyembuhkan akar penyebab konflik dan
mencegah terulangnya.
https://www.un.org/en/observances/right-to-truth-day/message

24/03 - Hari TB Sedunia
Setiap 24 Maret menjadi Hari TB Sedunia (World TB Day)
dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang dampak tuberkulosis (TB) yang dapat
menghancurkan kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi;
dan juga untuk meningkatkan upaya mengakhiri epidemi
global TB ini. Tanggal tersebut menandai hari Dr. Robert
Koch pada tahun 1882 mengumumkan bahwa telah
menemukan bakteri penyebab TB. Penemuan itu membuka
jalan untuk mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit ini.
Namun demikian, TB tetap menjadi salah satu pembunuh
menular yang paling mematikan di dunia. Setiap hari,
hampir 4000 orang meninggal akibat TB dan hampir 30.000
orang jatuh sakit TB (paling banyak di India dan Indonesia).
Upaya global untuk menyembuhkan penderita TB telah
menyelamatkan puluhan juta nyawa sejak tahun 2000.
Pandemi COVID-19 membawa risiko besar bagi kemajuan
dalam memerangi TB, khususnya dalam hal memastikan
akses yang merata ke pencegahan dan perawatannya.
https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2021

24/03 - Bandung Lautan Api
Hari Bandung Lautan Api memperingati peristiwa kebakaran
besar yang terjadi di situ pada 23Maret1946. Ketika Tentara
Sekutu yang telah tiba di Bandung sejak Oktober 1945,
akhirnya
menuntut
Tentara
Republik
Indonesia
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meninggalkan kota, TRI melalui musyawarah Madjelis
Persatoean
Perdjoangan
Priangan
pada
tanggal
23Maret1946 memutuskan untuk melakukan operasi "bumihangus" guna mencegah tentara Sekutu dan NICA Belanda
menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis
militer terhadap Perang Kemerdekaan Indonesia. Kolonel
Abdoel Haris Nasution, Komandan Divisi III TRI,
memerintahkan evakuasi Kota Bandung. Rombongan besar
penduduk mengalir panjang meninggalkan kota dan malam
itu pembakaran kota dilakukan. Tentara Inggris menyerang
dan pertempuran terjadi, paling sengit di Desa
Dayeuhkolot, tempat gudang besar amunisi Tentara Sekutu,
yang berhasil diledakkan oleh Muhammad Toha. TRI
bersama milisi rakyat melanjutkan gerilya dari luar
Bandung. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo, Halo
Bandung.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung_Lautan_Api

25/03 - Hari Peringatan Internasional Korban
Perbudakan dan Perdagangan Budak
Transatlantik
Setiap tanggal 25 Maret sebagai Hari Peringatan
Internasional akan Korban-Korban Perbudakan dan
Perdagangan Budak Transatlantik (the International Day of
Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic
Slave Trade) menjadi kesempatan untuk menghormati dan
mengingat mereka yang menderita dan meninggal di
tangan sistem perbudakan yang sangat biadab. Selama lebih
dari 400 tahun, antara 15-30 juta laki-laki, perempuan dan
anak-anak
menjadi
korban
perdagangan
budak
transatlantik yang melanggar martabat manusia; mereka
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diangkut oleh pedagang-pedagang bule dari benua Afrika ke
benua Amerika. Hari Internasional ini bertujuan agar salah
satu bab paling gelap dalam sejarah umat manusia ini tidak
pernah dilupakan; dan sekaligus ingin meningkatkan
kesadaran tentang bahaya rasisme yang masih berlanjut
sampai hari ini. .
https://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/
26/03

27/03 - Hari Teater Sedunia
Pada tanggal 27 Maret, sejak tahun 1962, Hari Teater
Sedunia (World Theatre Day) diperingati oleh International
Theatre Institute Centres, para pakar dan organisasi teater,
sekolah teater dan pencinta teater di seluruh dunia. Hari ini
adalah perayaan bagi mereka yang dapat melihat nilai dan
pentingnya seni teater dan pertunjukan di panggung; tetapi
berfungsi juga sebagai seruan dan permintaan perhatian
kepada aneka pemerintah, politisi dan institusi yang belum
mengakui nilai lakon tonil atau sandiwara bagi masyarakat
dan belum menyadari potensinya untuk pertumbuhan
kesejahteraan dan budaya. Indonesia sangat kaya akan
aneka bentuk teater, selain bentuk drama yang biasa juga
banyak bentuk teater tradisi lokal, seperti wayang orang,
ketoprak, wayang golek, wayang kulit, dagelan, berbagai
pertunjukan musik atau karawitan, dan lain-lain.
https://www.world-theatre-day.org/
https://www.senibudayaku.com/2017/03/pengertian-teater-danjenis-jenis-teater-di-indonesia.html
28/03
29/03
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30/03 - Hari Film Nasional
Hari Film Nasional diadakan setiap tanggal 30 Maret
(sejak 1950), HUT hari mulainya pengambilan gambar film
Indonesia yang pertama, Darah & Doa atau Long March of
Siliwangi yang disutradarai oleh H. Usmar Ismail, tokoh
perfilman Indonesia yang lahir pada tahun 1921 di
Bukittinggi. Pada Hari Film Nasional biasanya
diselenggarakan kegiatan, entah secara daring ataupun
luring, yang dapat mendorong lahirnya film-film dengan
nilai pendidikan dan budaya yang beragam, dan hari itu
juga menjadi momentum untuk mengundang masyarakat
Indonesia untuk kembali ke bioskop sebagai apresiasi atas
karya anak bangsa, setelah agak lama menjauhinya karena
pandemi Covid-19.
https://tirto.id/sejarah-hari-film-nasional-30-maret-dan-100-tahunusmar-ismail-gbul

30/03 - Hari Bipolar Sedunia
Hari
Bipolar
Sedunia
(World
Bipolar
Day)
diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 30 Maret, hari
ulang tahun Vincent Van Gogh yang setelah kematiannya
didiagnosis menderita gangguan bipolar. Visi Hari Bipolar
adalah menyadarkan dunia akan gangguan yang dulu
dikenal sebagai penyakit manis-depresif, suatu gangguan
otak dan perilaku yang dalam bentuk parah atau ringan
diderita oleh 2-4% penduduk dunia, dan yang ditandai
dengan perubahan dahsyat suasana hati dan semangat
seseorang. Hari Bipolar Sedunia ingin menghilangkan
stigma sosial, dan adalah hari untuk menjangkau dan
bersatu dalam solidaritas dengan mereka yang hidup
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dengan gangguan bipolar; siap menerima mereka dan
tolong-menolong. Bagi mereka Hari Bipolar menawarkan
kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain dan
mendapatkan akses ke sumber daya, a.l. pengobatan, yang
dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka.
https://www.isbd.org/world-bipolar-day
31/03
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02/04 - Hari Peduli Autisme Sedunia
Setiap tanggal 2 April diperingati sebagai Hari Peduli
Autisme Sedunia (World Autism Awareness Day).
Peringatan ini digagas oleh PBB untuk meningkatkan
kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap hak orang
dengan autisme, agar mereka mampu menentukan arah
perkembangan dirinya sendiri, dapat mandiri dan
mengakses pendidikan dan pekerjaan dengan azas
kesetaraan. Jadi STOP memberikan pandangan negatif pada
penyandang autisme karena mereka pun memiliki hak yang
sama dengan semua orang untuk menjalani hidupnya.
Indonesia diperkirakan memiliki jumlah penderita Autism
Spectrum Disorder(ASD) sebanyak beberapa (antara 2-4)
juta orang. WHO memprediksi 1 dari setiap 160 anak di
dunia menderita gangguan autisme. Prediksi lain malah
mengira kini sudah 1 dari setiap 68! ASD merupakan
gangguan perkembangan otak yang ditandai adanya
kesulitan untuk berinteraksi sosial dan berkomunikasi,
serta adanya gangguan perilaku, minat dan aktivitas yang
terbatas, berulang, dan stereotip. Sangat penting orangtua
dan guru belajar mendeteksinya sedini mungkin dan
dibantu untuk dapat mengasuh anak dengan autisme.
https://rssoedono.jatimprov.go.id/hari-peduli-autis-sedunia-autismawareness-day/
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02/04 - Hari Internasional Buku Anak
Sejak tahun 1966, setiap 2 April dirayakan sebagai Hari
Internasional Buku Anak (International Children's Book
Day), suatu hari untuk mengenalkan buku kepada anakanak, sekaligus mengenang sosok Hans Christian Andersen.
Pengarang yang lahir di Danmark pada tanggal 2 April 1805
ini dijuluki sebagai Bapak Dongeng Dunia. Buku-bukunya
seperti Si Itik Buruk Rupa, atau Gadis Penjual Korek Api,
atau Legenda Putri Duyung telah mendunia meskipun
awalnya sempat tidak dihargai. Hans Andersen telah berjasa
dalam menyumbang karya-karya sastra anak terbaik bagi
dunia. Pengarang dunia yang saat ini sangat berjasa adalah
penulis buku-buku Harry Potter, J. K. Rowling. Anak-anak
Indonesia pun memiliki pengarang buku-buku anak
tersendiri, seperti Ali Muakhir, Renny Yaniar, Clara Ng, dan
lain.
https://www.kalderanews.com/2021/04/2-april-hari-buku-anaksedunia-ternyata-begini-sejarahnya/
https://penerbitbukuanak.id/penulis-buku-anak-inspiratif/

;

03/04

04/04 - Hari Internasional Kesadaran Ranjau dan
Bantuan dalam Sapu Ranjau
Pada setiap 4 April, Hari Internasional Kesadaran Ranjau
dan Bantuan dalam Sapu Ranjau (the International Day for
Mine Awareness and Assistance in Mine Action), PBB berupaya
meningkatkan kesadaran akan bahaya ranjau darat, dan
berkomitmen pada target sebuah dunia yang bebas-ranjau.
Lebih dari 160 negara menjadi anggota Kesepakatan
Pelarangan Ranjau Darat. Mereka yang belum
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menandatangani Kesepakatan itu didesak untuk
melakukannya tanpa penundaan. Ranjau darat, sisa-sisa
bahan peledak perang, secara tidak proporsional
berdampak pada mereka yang rentan, yang harus
mengungsi, dan anak-anak. Ranjau-ranjau menghalangi
solusi damai, menghambat bantuan kemanusiaan, dan
menghalangi pembangunan yang berkelanjutan. Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajak kita untuk
menyelesaikan tugas menemukan, menjinakkan, dan
menghancurkan perangkat-perangkat yang mematikan itu
https://www.un.org/en/observances/mine-awareness-day/messages

05/04 - Hari Internasional Hati Nurani
PBB menyatakan tanggal 5 April sebagai Hari Internasional
Hati Nurani (International Day of Conscience), karena
menyadari bahwa hanya dapat diciptakan kondisi stabil dan
sejahtera serta hubungan damai dan bersahabat, bila upaya
itu didasarkan pada hati nurani yang menghormati hak-hak
asasi manusia dan kebebasan dasariah bagi setiap manusia
tanpa membedakan ras, jender, bahasa atau agama.
Pemahaman tentang nilai-nilai luhur hati nurani ini
didasarkan pada pembukaan Deklarasi Universal Hak-Hak
Asasi Manusia di mana ditulis bahwa “sebuah dunia di mana
manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan
berkeyakinan serta kebebasan dari ketakutan dan
kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi
rakyat jelata.” Tentu saja pemahaman yang lebih konkret
dengan aneka implikasinya bisa berbeda-beda di dalam
aneka lingkungan budaya dan agama yang semua
menekankan pentingnya mendengarkan hati nurani dan
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mengikuti suara hati. Maka hidup bersama berdasarkan hati
nurani juga akan memerlukan keterbukaan dialog.
https://www.un.org/en/observances/conscience-day

06/04 - Hari Nelayan Nasional
Sejak tahun 1960, Hari Nelayan Nasional diperingati setiap
6 April, sering diisi dengan upacara tradisional, misalnya
pelepasan sesaji ke air sungai atau laut sebagai cara untuk
bersyukur atas kesejahteraan hidup yang diberikan Sang
Pencipta di situ. Namun, berbeda dengan tradisi itu, di
Pelabuhan Ratu misalnya, sesaji yang disiapkan dewasa ini
bisa berupa benih ikan, benur udang, atau anak penyu yang
dilepaskan ke laut. Oleh keadaan geografisnya Indonesia
memiliki potensi perikanan yang sangat besar, sehingga
belasan juta penduduk bermata pencaharian sebagai
nelayan. Namun, kekayaan laut berbanding terbalik dengan
kondisi miskin masyarakat yang tinggal di pesisir. Maka
Hari Nelayan Indonesia sekaligus menjadi tantangan untuk
memajukan kesejahteraan nelayan. Negara dirasa perlu
menyediakan sarana pendukungnya di sentra-sentra
nelayan; mengoptimalkan program penyaluran dana
pinjaman Bank; melindungi kekayaan hidup di laut
terhadap pencurian oleh kapal asing dan terhadap aneka
bentuk pencemaran yang mematikan.
https://bosscha.id/2020/04/06/sejarah-6-april-diperingati-sebagaihari-nelayan-nasional
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06/04 - Hari Internasional Olahraga untuk
Pembangunan dan Perdamaian
Hari Internasional Olahraga untuk Pembangunan dan
Perdamaian (The International Day of Sport for
Development and Peace, sejak 2014) oleh Sidang Pleno PBB
ditetapkan untuk setiap tanggal 6 April sebagai kesempatan
untuk merayakan kontribusi olahraga dan aktivitas fisik
terhadap pendidikan, pengembangan manusia, gaya hidup
sehat, dan dunia yang damai. Olahraga memperkuat ikatan
sosial dan mempromosikan perdamaian dan juga
solidaritas, dan rasa saling hormat. Bersama-sama kita
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita melalui
olahraga dan aktivitas fisik. Ketika pandemi COVID-19
membuatnya sulit bagi tim dan penggemar untuk
berkumpul, berkompetisi, bermain, dan bersorak bersama,
olahraga tetap dapat membantu bertahan dalam masa
krisis, mengurangi kecemasan, meningkatkan kesehatan
fisik dan mental, dan membangun dunia yang lebih tangguh
dan berkeadilan, misalnya dengan bergerak mendukung
mereka yang isoman dan membagi pengobatan yang adil
dan setara. Olahraga melintasi batas dan menentang
stereotip dan memberikan harapan lintas golongan, suku
dan negara.
https://www.un.org/en/observances/sport-day

07/04 - Hari Kesehatan Sedunia
Tanggal 7 April menandai perayaan Hari Kesehatan Sedunia
(World Health Day). Sejak tahun 1950, perayaan ini
bertujuan menciptakan kesadaran tentang tema-tema
kesehatan tertentu untuk menyoroti bidang-bidang
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prioritas yang menjadi perhatian Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) di periode tertentu. Telah disoroti masalah
penting seperti kesehatan mental, perawatan ibu dan anak,
dll. Perayaan ditandai dengan kegiatan yang melampaui
hari itu sendiri dan menjadi kesempatan untuk
memusatkan perhatian dunia pada aspek penting kesehatan
global yang sangat aktual. Dunia kesehatan masih timpang,
dan hal itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga mengancam
kemajuan yang sudah diperoleh, dan berpotensi
memperlebar kesenjangan. Itulah mengapa WHO
mendesak para pemimpin negara untuk memantau
ketidakadilan kesehatan dan memastikan bahwa semua
orang, terutama kelompok yang paling rentan dan
terpinggirkan, dapat mengakses layanan kesehatan yang
berkualitas.
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day
08/04

09/04 - Hari Lahirnya TNI AU
Hari Lahirnya TNI AU diperingati pada setiap tanggal 9
April, berdasarkan sejarah kelahiran TNI Angkatan Udara
yang pada tanggal 9 April 1946 telah mengganti TRI Jawatan
Penerbangan. TNI AU turut bertugas untuk menjaga
keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia dan
melindungi segenap bangsa. Dalam masa globalisasi ini,
pembangunan TNI AU perlu diarahkan kepada kemampuan
bergerak dan bertempur bukan hanya pada lingkup
nasional, melainkan juga dalam koordinasi regional dan
global. Salah satu tantangan ke depan bagi TNI AU adalah
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mengaplikasikan konsep berperang dengan Unmanned
Combat Aerial Vehicles (UCAV).
https://tirto.id/gbPH; https://www.jpnn.com/news/pembangunantni-au-diarahkan-untuk-menghadapi-dua-masalah;
10/04
11/04

12/04 - Hari Internasional Penerbangan Manusia
di Luar Angkasa
Pada tahun 2011, PBB mendeklarasikan 12 April sebagai Hari
Internasional Penerbangan Manusia di Luar Angkasa
(International Day of Human Space Flight) untuk
merayakan dimulainya era antariksa bagi umat manusia. 12
April 1961 adalah tanggal penerbangan pertama manusia di
luar angkasa, yang dilakukan oleh seorang Rusia, Yuri
Gagarin,. Pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong menjadi
manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan
bulan. Pada 17 Juli 1975 penggabungan pesawat luar angkasa
Apollo dan Soyuz menjadi misi internasional pertama di
luar angkasa. Sejak itu tetap dipertahankan suatu kehadiran
multinasional di Stasiun Luar Angkasa itu. Ini menandai
kontribusi besar ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa
kepada kepentingan bersama umat manusia. Eksplorasi dan
penggunaan ruang luar angkasa, sebagai wilayah kepunyaan
seluruh umat manusia, dilakukan untuk tujuan damai dan
untuk kemajuan semua negara bersama.
https://www.un.org/en/observances/human-spaceflight-day
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12/04 - Hari Internasional untuk Anak Jalanan
Hari Internasional untuk Anak Jalanan (The International
Day for Street Children) diselenggarakan setiap 12 April,
sebagai kesempatan bagi puluhan juta anak jalanan di
seluruh dunia dan pendukung mereka untuk bersuara agar
hak-hak mereka tidak diabaikan. PBB mendesak semua
pemerintah untuk menghindari pendekatan kriminalisasi,
di mana anak menjadi sasaran penahanan karena kegiatan
terlarang seperti pekerjaan informal atau narkoba.
Pendekatan kesejahteraan yang menyediakan layanan dasar
bagi mereka seperti kesehatan, tempat tinggal, pendidikan
dan pelatihan, diperlukan tetapi belum cukup untuk
memberi mereka peluang arus utama karena banyak dari
mereka menderita berbagai gangguan. Dibutuhkan
pendekatan berbasis hak asasi manusia di mana anak-anak
itu sendiri dengan berbagai macam tantangan, kapabilitas,
dan aspirasinya dilibatkan. Ini membutuhkan investasi
besar dalam perlindungan sosial (termasuk tunjangan anak,
tunjangan pengangguran) dan layanan dasar (bantuan
kesehatan mental, pelatihan kerja). (Lihat jua 31/01.)
https://thebrandboy.com/street-childrens-daymessages/https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/briefin
gnotestreetyouth.pdf
13/04
14/04

15/04 - Hari Seni Sedunia
Hari Seni Sedunia (World Art Day) dirayakan setiap tanggal
15 April sejak 2012, diprakarsai oleh Asosiasi Seni
Internasional; dan sejak 2019 diproklamasikan pula oleh
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UNESCO. Hari Seni Sedunia bertujuan memperkuat
hubungan antara kreasi artistik dan masyarakat,
mendorong kesadaran dan keterbukaan akan keragaman
ekspresi artistik; dan juga menjadi kesempatan untuk
memajukan pendidikan seni di sekolah, sekaligus membuka
jalan bagi pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Seni
mendorong kreativitas dan inovasi, dialog dan penukaran
pengalaman, dan keterbukaan bagi keragaman budaya di
seluruh dunia. Kualitas-kualitas seni ini akan selalu muncul
jika diciptakan lingkungan di mana seniman dan kebebasan
artistik dipromosikan dan dilindungi.
https://en.unesco.org/commemorations/worldartday
16/04

17/04 - Hari Hemofilia Sedunia
Hari Hemofilia Sedunia (World Haemophilia Day) setiap 17
April bertujuan meningkatkan kesadaran akan hemofilia
(gangguan turunan dalam pembekuan darah akibat
kekurangan faktor tertentu) dan belasan penyakit
perdarahan lainnya, seperti anemia, leukemia, dll.. Hari ini
bermaksud menyatukan komunitas global yang menderita
gangguan perdarahan. Dengan pandemi COVID-19 yang
berdampak besar pada orang dengan gangguan perdarahan,
tujuan itu menjadi makin penting. 17 April adalah hari
untuk syering bagaimana masing-masing penderita
beradaptasi dengan perubahan selama waktu yang sulit ini,
dan bagaimana kita semua bekerja keras untuk membantu
mempertahankan perawatan bagi puluhan juta saudara-
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saudari yang menderita salah satu bentuk gangguan
perdarahan di dunia sekarang!
https://www.wfh.org/en/events/world-hemophilia-day

18/04 - Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia–Afrika adalah
konferensi 29 negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru
saja memperoleh kemerdekaan dan mewakili lebih dari
separuhnya penduduk dunia. Pertemuan berlangsung 18-24
April 1955 di Gedung Merdeka di Bandung, bertujuan
mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan
Asia-Afrika dan melawan kolonialisme (al. penjajahan
Belanda atas Nugini bagian Barat) dan neokolonialisme
Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.
Sepuluh poin hasil pertemuan tertuang dalam apa yang
disebut Dasasila Bandung, suatu "pernyataan dukungan
bagi kerukunan dan kerja sama dunia". Konferensi ini
mengantar kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada
1961.
https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Asia%E2%80%93Afrika
19/04

20/04 - Hari Konsumen Nasional
Setiap 20 April (tanggal ditetapkannya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, 20 April 1999), sejak tahun 2012
diperingati
sebagai
Hari
Konsumen
Nasional
(HARKONAS). Tujuannya adalah membina konsumen yang
cerdas dan pelaku usaha yang memiliki etika. Hari
Konsumen ingin meningkatkan kesadaran konsumen akan
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hak dan kewajibannya sebagai subjek penentu kegiatan
ekonomi dan sebagai konsumen yang cinta produk dalam
negeri, memilih produk yang ramah lingkungan dan
dihasilkan secara adil, dan produk yang juga sehat bagi
dirinya. Hari Konsumen mendorong juga pelaku usaha
dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk dan
layanan, siap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan
mampu bersaing di pasar global. Negara berperan penting
dalam hal pemberdayaan konsumen untuk menjadi mampu
memperjuangkan kepentingannya terhadap sebagian
pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan mencari
keuntungan semaksimal mungkin dengan kualitas minimal.
https://tirto.id/sejarah-hari-konsumen-nasional-harkonas-2021diperingati-20-april-gcXV

20/04 - Hari Bahasa Mandarin
Hari Bahasa Mandarin (Chinese Language Day), yang
diperingati setiap tahun pada tanggal 20 April, ditetapkan
oleh PBB pada tahun 2010, dengan tujuan "untuk merayakan
multibahasa dan keragaman budaya serta mempromosikan
penggunaan yang setara dari keenam bahasa resminya di
seluruh organisasi." Bahasa Mandarin, bahasa dengan
paling banyak penutur asli di dunia, diterima sebagai bahasa
resmi PBB sejak tahun 1946. Namun, bahasa ini baru mulai
lebih umum digunakan dalam kegiatan PBB setelah hak-hak
Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa
dipulihkan pada tahun 1971. Sejak saat itu semakin banyak
kantor dan anggota staf PBB yang menggunakan bahasa
Mandarin sebagai bahasa kerja. Tanggal 20 April untuk Hari
Selebrasi ini dipilih untuk memberi penghormatan kepada
Cangjie, seorang tokoh penting di Tiongkok kuno, yang
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diklaim sebagai sejarawan resmi Kekaisaran Kuning dan
sebagai penemu aksara Tionghoa. Untuk menghormati
Cangjie dirayakan hari Guyu, yang dalam kalender
Gregorian biasanya jatuh sekitar tanggal 20 April.
https://www.un.org/zh/observances/chinese-language-day/english

21/04 - Hari Kartini
Hari Kartini - sesuai ketetapan Presiden Soekarno pada
tahun 1964 - diperingati pada setiap 21 April, hari kelahiran
Raden Ajeng Kartini (21 April 1879). Anak putri Bupati
Jepara ini menjadi pahlawan nasional karena mulai
memperjuangkan emansipasi perempuan dan memelopori
kesetaraan derajat perempuan dan laki-laki di Indonesia.
Kartini sendiri mengalami dan berani menentang
diskriminasi terhadap anak perempuan yang pada masanya
itu kurang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan.
Sampai saat ini masih banyak kesenjangan jender di
masyarakat kita, seperti kekurangan keterwakilan
perempuan dalam pemerintahan, perwakilan rakyat dan
banyak organisasi lain,
kurangnya peluang untuk
melanjutkan pendidikan dan memperoleh tempat serta
imbalan kerja yang setara. Sebabnya adalah faktor-faktor
lama seperti budaya patriarkhi yang mendorong perilaku
subordinasi dan menomorduakan perempuan, yang
mengakibatkan aneka pelabelan, pemiskinan ekonomi dan
tindak kekerasan terhadap perempuan.
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/19/sejarahditetapkan-hari-kartini-21-april-beserta-biografi-ra-kartini
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21/04 - Hari Kreativitas dan Inovasi Sedunia
Hari Kreativitas dan Inovasi Sedunia (World Creativity And
Innovation Day) yang di banyak negera telah dirayakan
pada setiap 21 April sejak tahun 2001, sejak tahun 2017
diadopsi oleh PBB dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran akan peran penting kreativitas dan inovasi dalam
semua aspek pembangunan manusia. Konsep kreativitas ini
terbuka untuk pelbagai bentuk, dari ekspresi artistik hingga
pemecahan masalah dalam konteks pembangunan ekonomi
dan sosial. Ekonomi kreatif - yang mencakup juga produk
audio-visual, desain, media baru, pertunjukan seni,
penerbitan dan seni visual – adalah sektor vital ekonomi
dunia untuk menciptakan pendapatan (ekspor) dan
lapangan kerja. Setelah penyusutan akibat Covid-19, inovasi,
kreativitas, dan kewirausahaan massal dapat memberikan
momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat memperluas
peluang juga perempuan dan kaum muda, dan memberikan
solusi untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan
kelaparan.
https://www.un.org/en/observances/creativity-and-innovation-day

22/04 - Hari Bumi - Earth Day
Hari Bumi (Earth Day) yang bertujuan meningkatkan
kesadaran akan masalah-masalah lingkungan hidup,
diadakan setiap tanggal 22 April. Earth Day pertama kali
diadakan pada tanggal 22 April 1970 di tingkat nasional
Amerika Serikat. Sejak 22 April 1990, organisasi yang
mengoordinasi Earth Day, menyelenggarakannya secara
internasional dengan acara-acara di ratusan negara. Dari
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tahun ke tahun Hari Bumi menjadi momen penyadaran
akan akarnya ancaman-ancaman besar terhadap kehidupan
di bumi, seperti (a) kerakusan manusia yang mencari
kekayaan cepat dan konsumsi berlebihan tanpa
memperhitungkan ongkosnya untuk lingkungan alam; (b)
pencemaran daratan dan lautan dengan sampah plastik dan
bahan kimia lainnya yang masuk dalam rantai makanan dan
menyebabkan penyakit dan kematian spesies-spesies secara
masal; dan terutama (c) pencemaran udara dan laut dengan
gas-gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan bumi
dan bencana-bencana yang tak terkira bagi semua yang
hidup di bumi.
https://www.earthday.org/

22/04 - Hari Internasional Anak Perempuan
dalam Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Hari Internasional Anak Perempuan dalam Teknologi
Informasi dan Komunikasi (International Girls in ICT Day)
setiap 22 April ingin menarik perhatian pada perlunya lebih
banyak anak perempuan dan perempuan dilibatkan dalam
sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Teknologi kini berperan dalam semua jenis karir. Karena
itu, mempelajari keterampilan teknologi di usia muda akan
menyiapkan perempuan untuk kemandirian ekonomi.
Sektor TIK yang berperan besar dalam pekerjaan masa
depan sungguh membutuhkan lebih banyak perempuan.
Sementara anak perempuan di seluruh dunia cenderung
mengungguli anak laki-laki dalam keterampilan membaca
dan menulis, mereka terus kurang terwakili dalam sains,
teknologi, teknik, dan matematika. Mengatasi kesenjangan
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digital gender akan mendukung anak perempuan dalam
pendidikan teknologi dan pelatihan keterampilan, lalu juga
mendorong anak perempuan lain untuk memilih teknologi
dan menutup kesenjangan gender.
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-girls-inict-day

23/04 - Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia
Hari Buku Sedunia (World Book Day), dikenal juga sebagai
Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia (World Book and
Copyright Day), adalah acara tahunan yang diselenggarakan
oleh UNESCO untuk mempromosikan nilai membaca,
menerbitkan, dan hak cipta. Hari Buku Sedunia pertama
kali dirayakan secara internasional pada tanggal 23 April
1995. Prasejarahnya ada di Spanyol yang sudah seabad
merayakan hari buku sebagai cara untuk menghormati
Miguel de Cervantes, penulis novel klasik Don Quixote,
mula-mula dirayakan pada 7 Oktober, tanggal kelahirannya,
kemudian pada 23 April, tanggal kematiannya (1616).
UNESCO pun memilih tanggal 23 April, hari kematian
Miguel de Cervantes
dan kebetulan juga William
Shakespeare, pada tahun 1616 yang sama. Buku yang sudah
terbukti menjadi saran yang memperluas wawasan kita,
sekaligus merangsang pikiran dan kreativitas kita. Oleh
karena itu, kita merayakan pentingnya membaca,
mengembangkan kecintaan pada sastra, dan mendorong
pertumbuhan anak-anak sebagai pembaca.
https://www.worldbookday.com/
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23/04 - Hari Bahasa Inggris - Hari Bahasa Spanyol
Sejak 2010, PBB menetapkan Hari Bahasa Inggris (English
Language Day) untuk dirayakan pada setiap 23 April,
tanggal kematian Shakespeare. Hari ini dimaksud sebagai
hari untuk menikmati keindahan bahasa itu dan mencari
informasi tentangnya, dengan tujuan meningkatkan rasa
hormat terhadap sejarah, budaya, dan pencapaian bahasa
Inggris di kalangan masyarakat internasional. Bahasa
Inggris adalah bahasa asli hampir setengah miliar penutur
di Britannia Raya, Amerika Utara, dan Australia, dll.
(sebanding dengan bahasa Spanyol di Negeri Spanyol dan
Amerika Latin), dan selebihnya bahasa Inggris diakui pula
sebagai salah satu bahasa resmi di puluhan negara lain,
sehingga jumlah total penuturnya melebihi satu miliar
orang. Bahasa Inggris adalah salah satu dari enam bahasa
resmi di lingkungan PBB, di samping bahasa Mandarin,
Spanyol, Arab, Rusia, dan Perancis. (Tanggal 23 April juga
dinyatakan sebagai Hari Bahasa Spanyol, sebab juga hari
peringatan kematian jenius sastra Spanyol, Miguel de
Cervantes). Meskipun bahasa Indonesia termasuk bahasa
yang sangat besar (jumlah penuturnya melebihi bahasa
Rusia dan Perancis), namun tidak bisa diterima sebagai
bahasa resmi di lingkungan PBB karena kurang dituturkan
di negara-negara lain.
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/englishlanguage-day-2021/ ; https://nationaldaycalendar.com/spanishlanguage-day-april-23/
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24/04 - Hari Sedunia bagi Binatang Laboratorium
Sejak 1979, Hari Sedunia bagi Binatang Laboratorium(World
Day for Laboratory Animals) setiap 24 April menjadi
katalisator gerakan untuk mengakhiri penderitaan dan
pembunuhan ratusan juta binatang di laboratorium di
seluruh dunia; dan menggantinya dengan teknik ilmiah
non-binatang yang lebih canggih. Meskipun teknik-teknik
ini sudah tersedia, undang-undang yang ketinggalan zaman
masih mewajibkan pengujian pada binatang sebelum suatu
produk dapat dipasarkan. Setiap tahun ratusan jutaan
binatang menderita dan mati dalam eksperimen yang tidak
pernah bisa diandalkan karena memiliki kelemahan sangat
besar: (1) 'Perbedaan spesies'. Setiap spesies merespons
secara berbeda terhadap zat-zat, sehingga pengujian pada
binatang tidak dapat memprediksi efek pada manusia. (2)
Penyakit manusia yang tidak muncul secara alami pada
binatang laboratorium tapi dibuat secara artifisial, selain
sangat menyiksa, juga memalsukan hasil. Maka “stop it!’
https://www.google.com/search?q=world+day+for+laboratory+anim
als

24/04 - Hari Internasional Multilateralisme dan
Diplomasi untuk Perdamaian
Hari Internasional Multilateralisme dan Diplomasi untuk
Perdamaian (International Day of Multilateralism and
Diplomacy for Peace) pertama kali diperingati pada 24 April
2019, setelah Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Pembaruan
Komitmen terhadap Multilateralisme pada akhir 2018.
Piagam PBB yang diadopsi setelah malapetaka Perang
Dunia II, mengakui bahwa pengambilan keputusan dan
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diplomasi yang multilateral adalah jalan untuk memajukan
tiga pilar PBB: perdamaian dan keamanan, pembangunan,
dan hak-hak asasi manusia. Namun multilateralisme
sekarang menghadapi tantangan dari peningkatannya
proteksionisme, isolasionisme, atau bilateralisme saja.
Padahal, masalah-masalah global seperti perubahan iklim,
ketegangan geopolitik, krisis migrasi dll. bersifat lintas batas
dan solusinya memerlukan perhatian dan tindakan kolektif.
Ini adalah Hari untuk memperbarui komitmen bangsabangsa terhadap solusi multilateral global yang
memberikan manfaat bagi manusia, bangsa, dan bumi
serentak.
https://www.un.org/en/ observances/Multilateralism-for-Peace-day

24/04 - Hari Angkutan Nasional? Masih sering muncul pada
24 April meski pada tahun 1971 semua hari peringatan
pelbagai angkutan nasional sudah disatukan dalam Hari
Perhubungan Nasional (HarHubNas) pada setiap 17
September.

??/04 - Pekan Imunisasi Sedunia (Pekan terakhir
bulan April)
Pekan Imunisasi Sedunia (World Immunization Week) yang
sejak 2012 dirayakan selama setiap pekan terakhir bulan
April, bertujuan untuk mempromosikan penggunaan vaksin
yang melindungi ratusan jutaan nyawa setiap tahun
terhadap pelbagai penyakit. Lewat intervensi kesehatan
paling sukses sejak lebih dari 200 tahun (sejak Edward
Jenner pada tahun 1796 menginokulasi seorang anak 13
tahun dengan virus cacar sapi hingga anak itu menjadi kebal
terhadap cacar), vaksin telah melindungi umat manusia dari
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pelbagai penyakit yang mengancam kehidupan, seperti
hepatitis, cacar, polio, dll. Namun, masih ada puluhan juta
anak di dunia saat ini yang tidak mendapatkan vaksin yang
mereka butuhkan, selain juga banyak remaja, dewasa, dan
usia lanjut. Banyak anak belum menerima vaksinasi rutin
karena disrupsi pandemi Covid-19. Oleh karena itu dunia
harus bersatu untuk beberapa hal penting ini:
meningkatkan kepercayaan terhadap vaksin; mengatasi
hambatan akses; dan menambah investasi untuk imunisasi
rutin serta penelitian baru.
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/defaultcalendar/world-immunization-week-2021

25/04 - Hari Malaria Sedunia
Hari Malaria Sedunia (World Malaria Day) yang diperingati
pada setiap 25 April, mendorong upaya global untuk
mengendalikan malaria. Secara global, 3,3 miliar orang di
106 negara masih berisiko terkena malaria. Pada 2019,
diperkirakan ada 230 juta kasus malaria dan 410.000
kematian terkait malaria di 87 negara, bagian terbesar di
antara anak-anak di Afrika Sub-Sahara. Di Asia Tenggara,
jumlah kasus malaria dan kasus kematian akibat malaria
turun drastis sejak tahun 2000. Tetapi tidak demikian di
Indonesia yang memegang peringkat kedua di Asia (setelah
India). Meski sempat mengalami penurunan pada tahun
2010-14, namun tren kasus malaria di Indonesia Timur kini
cenderung stagnan. Di tahun 2019 sekitar 86% kasus malaria
yang dilaporkan terjadi di Provinsi Papua dengan jumlah
216.380 kasus, disusul NTT sebanyak 12.909 kasus, dan
Papua Barat sebanyak 7.079 kasus. Di saat pandemi Covid
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sepertiga negara di dunia melaporkan gangguan dalam
layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria.
https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day/world-malariaday-2021; https://www.malaria.id/artikel/wilayah-wilayah-endemismalaria-tinggi-di-indonesia

26/04 - Hari Kesiapsiagaan Bencana
Indonesia bukan hanya mengalami ribuan bencana setiap
tahun tetapi juga memiliki Hari Kesiapsiagaan Bencana
yang jatuh pada setiap 26 April (yang juga Hari Dunia
mengenang Bencana Nuclear Chernobyl). Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memprakarsai hari
ini untuk mengajak semua pihak meluangkan waktu satu
hari melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara
serentak. Perlu membudayakan latihan secara terpadu,
terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan
kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat
menuju Indonesia Tangguh Bencana. Tangguh bencana itu
harus mulai dari diri sendiri. Masyarakat hanya bisa selamat
dari dampak bencana, bila sebagian besar anggotanya diberi
kemampuan untuk menyelamatkan diri. Tentu saja hal itu
tidak lepas dari pola pemerintah menanggulangi pelbagai
bencana. Pemerintah perlu memberikan pemahaman
terhadap aneka ancaman yang ada dan tentang cara-cara
menghadapinya masing-masing; perlu juga menyiapkan
pembiayaan.
https://siaga.bnpb.go.id/hkb/pocontent/uploads/26685739_239388473267378_6317557226639835
51_o.jpg

84

Bulan April

26/04 - Hari Milik Intelektual Sedunia
Pada tahun 2000, World Intellectual Property Organization
(WIPO) menetapkan setiap 26 April sebagai Hari Milik
Intelektual Sedunia (World Intellectual Property Day) untuk
merayakan kontribusi pencipta dan innovator bagi
perkembangan masyarakat dunia; dan untuk meningkatkan
kesadaran bagaimana paten, hak cipta, dll. mendorong
perkembangan sains dan inovasi teknologi, dan juga sastra
dan seni di dunia kita. WIPO memiliki prasejarah panjang.
Di akhir abad ke-19, beberapa perjanjian internasional
dibuat untuk memastikan bahwa karya intelektual para
pencipta dilindungi dan tidak akan dieksploitasi secara
komersial di negara lain. Pencipta diberi hak untuk
menerima pembayaran atas karyanya di tingkat
internasional. Suatu sistem pendaftaran hak cipta
internasional diawasi oleh suatu Biro Internasional yang
pada tanggal 26 April 1970 menjadi WIPO dan sejak tahun
1974 menjadi badan khusus PBB, lengkap dengan Sistem
Pendaftaran dan Pusat Arbitrase dan Mediasi untuk
penyelesaian sengketa tentang milik intelektual.
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/;
https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html

27/04 - Hari Lembaga / Bhakti Pemasyarakatan
Indonesia
Setiap tanggal 27 April diperingati sebagai Hari Lembaga
atau Bhakti Pemasyarakatan Indonesia. Hari peringatan ini
tidak bisa dilepaskan dari Prof. Sahardjo SH, Menteri
Kehakiman
1959-62,
yang
menggagas
konsep
pemasyarakatan. Fungsi penjara bukan hanya menjalankan
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hukuman, tetapi melalui pembinaan khusus mengantar
orang hukuman kembali ke masyarakat. Para narapidana
merupakan bagian dari masyarakat dan nantinya jika keluar
dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus mampu hidup
sebagai manusia seperti kita. Sejumlah perbaikan di segala
aspek telah dilakukan pemerintah demi meningkatkan
kualitas Lapas, namun masih saja terdapat banyak
kekurangan yang harus mendapat perhatian dari semua
pihak. Saat ini (2020) ada 252 000 orang tahanan, sementara
kapasitas tampung lembaga pemasyarakatan hanya
separuhnya. Mengurangi jumlah narapidana di penjara
sangat perlu dilakukan, tapi hal itu akan membutuhkan
perubahan mendasar dari sistem hukum pidana kita.
https://kaltim.tribunnews.com/2019/04/27/sejarah-hari-ini-haripermasyarakatan-indonesia-ini-7-lapas-dengan-napi-terbanyak-diindonesia

28/04 - Hari Keselamatan dan Kesehatan di
Tempat Kerja
Sejak 2003, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
menetapkan Hari Keselamatan dan Kesehatan di Tempat
Kerja pada setiap 28 April. Hari Sedunia ini menekankan
pencegahan kecelakaan dan penyakit di tempat kerja dan
peningkatan kesadaran tentang cara membuat pekerjaan
aman dan sehat. Semua pihak bertanggung jawab untuk
mencegah kematian dan cedera di tempat kerja. Pemerintah
bertanggung jawab untuk menyediakan kebijakan dan
program nasional serta sistem inspeksi dan menegakkan
kepatuhan terhadap undang-undang keselamatan kerja.
Pengusaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
lingkungan kerja aman dan sehat. Pekerja bertanggung
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jawab untuk bekerja dengan melindungi diri dan tidak
membahayakan orang lain. Dewasa ini muncul banyak
risiko2 baru karena pelbagai faktor: teknologi baru
(misalnya bioteknologi), kondisi baru (a.l. kondisi pekerja
migran), dan bentuk kerja baru (seperti outsourcing,
wirausaha), dan Pandemi Covid-19 (teleworking dengan
risiko psikososial dan KDRT).
https://www.un.org/en/observances/work-safety-day

28/04 - Hari Puisi Nasional
Hari Puisi Nasional diperingati setiap tanggal 28 April, hari
meninggalnya Chairil Anwar (28 April 1949), penyair
terkemuka Indonesia yang merintis jalan baru dalam
kesusastraan Indonesia. Puisi-puisi Chairil seperti para
pejuang kemerdekaan di zamannya, banyak berisi
perlawanan dan semangat kemerdekaan. Dengan
ditetapkannya Hari Puisi Nasional, maka masyarakat
Indonesia memiliki hari nasional yang memberi inspirasi
untuk memajukan sastra dan kebudayaan Indonesia.
Setelah Chairul Anwar banyak penyair besar telah memberi
sumbangan yang menakjubkan seperti misalnya WS
Rendra, Sutadji Calzoum Bachri, Joko Pinurbo. Yang besar
hanya bisa muncul bila banyak yang mencoba menulis puisi.
https://tirto.id/hari-puisi-nasional-28-april-2021-sejarah-dan-profilchairil-anwar-gdXT

29/04 - Hari Tari Internasional
Hari Tari Internasional (International Dance Day)
diciptakan oleh Komite Tari dari International Theatre
Institute ITI, mitra utama UNESCO untuk seni pertunjukan.
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Sejak dimulai pada tahun 1982, hari ini adalah hari perayaan
bagi mereka yang dapat melihat nilai dan pentingnya seni
pertunjukan "tari", tetapi juga menjadi seruan kepada
pemerintah, politisi dan lembaga yang belum mengakui
nilainya bagi masyarakat dan individu serta kesejahteraan
rakyat. Hari peringatan ini juga bertujuan untuk
menyatukan segala bangsa dengan satu bahasa yang
universal yakni tarian. Kepulauan Nusantara sangat kaya
akan tarian-tarian tradisional. Namun pelestariannya kini
sangat ditantang oleh budaya global yang digandrungi
generasi baru yang lebih mengenal budaya K-pop daripada
tarian daerahnya sendiri. Itu ibarat menari di ladang orang?
https://www.international-dance-day.org/

30/04 - Hari Jazz Internasional
Sejak 2012, PBB - menyusul UNESCO - secara resmi
menyatakan 30 April sebagai Hari Jazz Internasional
(International Jazz Day) untuk menghargai jazz dan peran
diplomatiknya dalam menyatukan masyarakat dari segala
penjuru dunia. Hari Jazz Internasional menyatukan
komunitas, sekolah, seniman, sejarawan, akademisi, dan
penggemar jazz di seluruh dunia untuk merayakan jazz dan
belajar tentang akarnya, pengaruhnya, dan masa depannya.
Setiap tahun pada tanggal 30 April ini, bentuk seni
internasional
ini
diakui
dan
dihargai
karena
mempromosikan perdamaian, dialog antar budaya,
keragaman; menghapus diskriminasi; mempromosikan
kebebasan berekspresi; mendorong kesetaraan gender; dan
memperkuat peran serta orang muda dalam membawa
penyegaran sosial. Hari Jazz Internasional merupakan
puncak dari Bulan Apresiasi Jazz, yang - sepanjang bulan
88

Bulan April

April - menarik perhatian publik kepada musik jazz dan
warisannya yang luar biasa.
https://jazzday.com/about/
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01/05 - Hari Buruh Internasional
Hari Buruh Internasional (International Workers' Day, or
Labour Day), juga dikenal sebagai May Day, adalah
perayaan buruh dan pekerja lainnya yang dipromosikan
oleh gerakan buruh internasional. Di kebanyakan negara
hari itu jatuh pada setiap 1 Mei. Tanggal tersebut telah
dipilih pada tahun 1889 oleh Kongres Sosialis Internasional
karena alasan politik. Saat itu mereka mengadopsi resolusi
untuk demonstrasi internasional yang besar-besaran guna
mendukung tuntutan hari kerja delapan jam saja. Sejak itu
Hari Buruh menjadi acara tahunan. Di Indonesia Hari
Buruh diperingati sebagai hari libur umum sejak tahun 2014.
Pada hari itu, kaum buruh lazimnya turun ke jalan di kotakota besar, menyuarakan tuntutan mereka untuk
pendapatan yang lebih baik dan politik pemerintah yang
lebih membela mereka.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/videointerviews/WCMS_787024/lang--en/index.htm

??/05 - Hari Waisak (Bulan purnama pertama
bulan Mei)
Hari Waisak (Vesak Day, Waishakha dalam bahasa
Sanskerta) dirayakan pada bulan purnama pertama di bulan
Mei. Juga disebut Hari Buddha karena ditetapkan sebagai
hari peringatan kelahiran Pangeran Siddharta (623 SM),
peringatan Penerangan Agung Pangeran Siddharta menjadi
Buddha pada usia 35 tahun, dan peringatan wafatnya
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Buddha Gautama pada usia 80 tahun. Tiga peristiwa ini
dinamakan "Trisuci Waisak". Keputusan merayakan Trisuci
ini diambil bersama dalam Konferensi Persaudaraan
Buddhis Sedunia yang pertama di Sri Lanka pada tahun
1950. Sejak tahun 1999, PBB turut mengakui secara
internasional Hari Waisak untuk mengakui sumbangan
spiritualitas dan pesan belas kasih serta perdamaian yang
diberikan oleh agama Buddha selama lebih dari dua
setengah milenium, dan terus diberikan kepada umat
manusia.
https://www.un.org/en/observances/vesak-day;
https://id.wikipedia.org/wiki/Waisak

02/05 - Hari Pendidikan Nasional
Peringatan Hari Pendidikan Nasional diselenggarakan pada
tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki
Hadjar Dewantara (2 Mei 1889) selaku Bapak Perintis
Pendidikan Nasional. Di masa penjajahan beliau berjuang
supaya anak-anak bangsa bisa mengenyam bangku
pendidikan, dan untuk itu ia mendirikan lembaga
pendidikan Taman Siswa, dengan filsafatnya tut wuri
handayani (tanpa memaksa seorang guru memberikan
dorongan dari belakang). Beliau menjadi menteri
pendidikan RI yang pertama (2/9-14/11 1945). Hari
peringatan yang telah diadakan sejak tahun 1959 (tahun
kematian Ki Hajar Dewantara), menjadi momentum untuk
meningkatkan dan menjaga semangat belajar di masa sulit
apa pun. HarDikNas juga menumbuhkembangkan rasa
patriotisme bagi seluruh insan pendidikan dan memperkuat
komitmen mereka terhadap pendidikan yang sangat vital
bagi peradaban dan daya saing bangsa. Perayaannya
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ditandai dengan upacara bendera disertai penyampaian
permenungan bertema pendidikan.
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/surat-edarandan-pedoman-upacara-peringatan-hari-pendidikan-nasional-2-mei2021

03/05 - Hari Kebebasan Pers Sedunia
Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day)
berawal dari konferensi UNESCO di Windhoek (Afsel) pada
tahun 1991 di mana pada tanggal 3 Mei diadopsi Deklarasi
Windhoek untuk Perkembangan Pers yang Bebas,
Independen dan Pluralistik. Kebebasan untuk mencari dan
menyebarkan informasi yang benar tetap relevan sampai
saat ini. Hari ini merupakan saat refleksi di kalangan
profesional media tentang masalah kebebasan pers dan
etika profesional; dan juga mengingatkan setiap pemerintah
agar berkomitmen menjamin kebebasan pers Dalam indeks
internasional, kebebasan pers, Indonesia hanya menempati
urutan ke-113, di antara negara-negara Skandinavia (1-4) dan
Arab Saudi, Korea Utara dan Cina, dll (170-180). Alasan
urutan rendah ini, a.l. pembatasan akses media ke Papua di
mana kekerasan terhadap jurnalis lokal terus terjadi; juga
dakwaan
terhadap
jurnalis
yang
mencoba
mendokumentasikan pelanggaran militer; dan larangan
menerbitkan “informasi yang bermusuhan terhadap
presiden atau pemerintah.”
https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday;
https://rsf.org/en/indonesia
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03/05 - Hari Surya Internasional
Hari Surya Internasional (International Sun Day) dirayakan
pada tanggal 3 Mei. Hari Surya yang dimulai sejak tahun
1994, diprakarsai oleh International Solar Energy Society
(ISES). Tujuan inisiatif ini adalah untuk menarik perhatian
seluruh umat manusia kepada sumber daya energi
terbarukan ini. Dalam krisis ekologi pemanasan bumi yang
disebabkan oleh Gas Rumah Kaca yang antara lain berasal
dari pemakaian energi fosil yang bersumber pada batubara,
dan minyak serta gas bumi, justru matahari sebagai sumber
daya energi bersih dan terbarukan adalah alternatif yang
sangat menjanjikan, dan harus dipercepat pengembangan
sarana-sarananya.
http://ca-climate.org/eng/news/3-maya-vsemirnyy-den-solntsa/

04/05 - Hari Pemadam Kebakaran
Hari Pemadam Kebakaran (Internasional firefighters’ Day)
mulai diadakan sejak tahun 1999, setelah lima petugas
pemadam kebakaran tewas di tengah kebakaran hutan di
Australia. Dirayakan pada tanggal 4 Mei, hari peringatan
Santo Florian, pelindung para petugas pemadam kebakaran.
Tugas mereka dalam masyarakat - pemukiman ataupun
lingkungan alam - meminta dedikasi, komitmen, dan
pengorbanan. Dapatkah Anda membayangkan masuk ke
gedung yang sedang bernyala untuk menyelamatkan orang
tak dikenal, sadar bahwa Anda mungkin tidak akan keluar?
Inilah yang dilakukan petugas pemadam kebakaran, dan
banyak di antara mereka telah kehilangan nyawa di
lapangan. Cara indah untuk merayakan hari ini, selain
mengenang petugas yang kehilangan nyawa di lapangan,
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adalah menunjukkan penghargaan yang nyata atas layanan
dan pengorbanan seorang pemadam kebakaran di
lingkungan Anda, atau menyumbangkan dana ke salah satu
badan amal pemadam kebakaran yang membantu para
petugas yang cedera, agar mendapatkan perawatan yang
mereka butuhkan.
https://www.daysoftheyear.com/days/firefighters-day/;
https://www.firefightersday.org/

05/05 - Hari Bidan Internasional
Setiap tahun, 5 Mei dirayakan sebagai Hari Bidan
Internasional (International Midwife Day) untuk
menghargai dedikasi para bidan. Hari tersebut diprakarsai
oleh Konfederasi Bidan Internasional (ICM) sejak tahun
1992. Membidani kelahiran bayi bukanlah satu-satunya
pekerjaan bidan. Mereka juga memberikan perawatan
prenatal dan pascanatal, konseling keluarga berencana,
deteksi dan pengobatan infeksi genital yang menular, dan
layanan kesehatan reproduksi dan seksual untuk kaum
muda - singkatnya, bidan mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan di lingkungan masyarakatnya. Di situ ia
seringkali menjadi penolong pertama dan satu-satunya. Jika
hari internasional berfungsi untuk menghormati pekerjaan,
pengorbanan, dan nilai kemanusiaan, maka jelaslah bahwa
hormat dan dukungan itu perlu diberikan kepada bidan dan
pekerjaan urgen yang mereka lakukan sepanjang 365 hari
dalam setahun.
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/news/events/inter
national-day-midwife-5-may-2020/en/
;
https://www.unfpa.org/events/international-day-midwife
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08/05 - Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Sedunia
Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia
dirayakan pada setiap tanggal 8 Mei, tanggal kelahiran
Henry Dunant (8 Mei 1828) yang adalah pendiri Komite
Palang Merah Internasional dan penerima pertama
Penghargaan Nobel untuk Perdamaian. Gerakan
Palang/Bulan Sabit Merah Internasional merupakan
organisasi sosial kemanusiaan terbesar di dunia, yang terdiri
dari tiga komponen yaitu: (1) Komite Internasional Palang
Merah yang berpusat di Jenewa, Swiss: (2) Federasi
Internasional Perhimpunan Palang/Bulan Sabit Merah yang
merupakan badan keanggotaan dari semua perhimpunan
Palang/Bulan Sabit Merah nasional yang ada di setiap
negara dan mengoordinasi aksi bantuan kemanusiaan
internasional; (3) Perhimpunan Palang/Bulan Sabit Merah
Nasional di 186 negara. Gerakan Palang Merah saat ini
memiliki lebih dari 115 juta sukarelawan. Hari Palang/Bulan
Sabit Merah Indonesia dirayakan pada tanggal 17
September.
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Internasional_Palang_Merah_
dan_Bulan_Sabit_Merah
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??/05 - Hari Burung Migrasi Sedunia (Hari Sabtu
ke-2)
Hari Burung Migrasi Sedunia (World Migratory Bird Day)
dirayakan pada hari Sabtu kedua bulan Mei di Dunia Utara
dan Sabtu kedua bulan Oktober di Dunia Selatan.
https://www.migratorybirdday.org/

??/05 - Hari Ibu Internasional (Hari Minggu ke-2)
Hari Ibu Internasional (International Mother’s Day) di
banyak tapi tidak semua negara dirayakan pada hari Minggu
kedua bulan Mei, sebagai hari untuk menghormati ibu dan
ikatan keibuan dalam keluarga. Di Indonesia Hari Ibu
dirayakan pada tanggal 22 Desember.

08-09/05 - Peringatan dan Rekonsiliasi Bagi
Mereka Yang Kehilangan Nyawa Dalam
Perang Dunia II
Setiap 8-9 Mei menjadi saat Peringatan dan Rekonsiliasi
bagi Mereka Yang Kehilangan Nyawa Dalam Perang Dunia
Kedua (Time of Remembrance and Reconciliation for Those
Who Lost Their Lives during the Second World War, 193945). Penandatanganan kapitulasi tanpa syarat oleh Jerman
pada 8 Mei 1945 membuka jalan bagi penyelesaian perang
dunia di Pasifik. Jumlah total orang yang kehilangan nyawa
akibat perang dunia II sulit ditetapkan tetapi diperkirakan
70—85 juta manusia, 3-4% populasi dunia saat itu. Sepertiga
adalah korban militer, selain yang mati dalam pertempuran,
juga orang yang hilang dalam aksi dan mati dalam tahanan.
Dua pertiga adalah korban sipil, termasuk yang mati akibat
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pengeboman, kejahatan perang, Holocaust, dan akibat
pengungsian, kelaparan serta penyakit yang terkait perang.
Negara-negara yang paling banyak kehilangan nyawa
warganya adalah Uni Soviet (20-27 juta, banyak dari Ukraine
dan Belarus), Cina (15-20j), Jerman (7j), Polandia (6j),
Indonesia di masa Jepang (3-4j, kebanyakan akibat
kelaparan, kerja paksa, dan kamp), Jepang (2,5-3j), India (23j), dan Yugoslavia (1,5j). Jangan kita lupakan!
https://majalah.tempo.co/read/angka/153136/perang-dunia-ii;
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties
09/05 -

10/05 - Hari Lupus Sedunia
Hari Lupus Sedunia (World Lupus Day) sejak 2004
diperingati di seluruh dunia pada 10 Mei, dengan tujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan gejala dan
efek lupus bagi kesehatan. Dengan jutaan kasus di seluruh
dunia, Lupus adalah penyakit auto-imun jangka panjang di
mana sistem kekebalan tubuh menjadi hiperaktif dan
menyerang jaringan yang normal dan sehat. Gejalagejalanya berupa peradangan, pembengkakan, dan
kerusakan pada persendian, kulit, ginjal, darah, jantung,
dan paru-paru. Tampaknya orang dengan kecondongan
bawaan untuk lupus dapat mengembangkan penyakit itu
ketika mereka bersentuhan dengan sesuatu di lingkungan
yang memicu lupus. Penyebab lupus dalam banyak kasus,
bagaimanapun, tidak diketahui. Hendaknya kita
menjadikan lupus sebagai prioritas kesehatan internasional
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dan memastikan bahwa jutaan penderita lupus di seluruh
dunia mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang efektif.
https://worldlupusday.org/
11/05

12/05 - Hari Internasional Para Perawat
Hari Internasional Para Perawat (International Nurses’ Day)
dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 12 Mei, hari
kelahiran Florence Nightingale (12/05/1820-13/08/1910),
seorang pejuang sosial Inggris yang menjadi peletak dasar
keperawatan modern. Konferensi Perawat Internasional
memperingati hari penting ini dengan tiap-tiap tahun
menyediakan aneka bahan acuan untuk mengembangkan
tema khusus tahunan. Dunia saat ini membutuhkan 40 juta
perawat tetapi yang ada jauh di bawah 30 juta, dengan
jutaan yang akan segera pensiun atau meninggalkan
profesinya lebih awal. Akibatnya, beban para perawat
menjadi makin berat dan banyak di antara mereka yang
mengalami tekanan mental. Tambah lagi, di masa pandemi
ini beberapa juta petugas kesehatan pernah terinfeksi
COVID-19 dan puluhan ribu di antara mereka meninggal
dunia. Para perawat patut mendapat dukungan dari kita
semua dan khususnya dari banyak orang muda yang
memilih profesi kemanusiaan yang mengharukan ini.
https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nursesday
13/05
14/05
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15/05 - Hari Internasional Keluarga
Pada tahun 1993, Sidang Umum PBB memutuskan untuk
memperingati setiap 15 Mei sebagai Hari Internasional
Keluarga (The International Day of Families). Peringatan ini
menjadi kesempatan untuk menyadari masalah-masalah
yang dihadapi keluarga dan memahami proses-proses
sosial, ekonomis dan demografis yang mempengaruhi
kesejahteraan keluarga. Dalam proses pembangunan,
keluarga memainkan peran penting. Setiap kebijakan dan
program yang menanggapi kebutuhan keluarga, akan
membantu juga pencapaian pelbagai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015
dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, diskriminasi,
angka kematian, perusakan lingkungan hidup, dll. Saat ini,
65% keluarga di dunia terdiri dari pasangan yang tinggal
bersama anak-anak dan seringkali juga anggota keluarga
besar seperti kakek-nenek. Menurunnya jumlah keluarga
lengkap seperti itu dan meningkatnya jumlah keluarga
dengan orangtua tunggal menuntut lebih banyak fokus
pada perlindungan sosial. [lihat juga Harganas 29 Juni].
https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families

16/05 - Hari Internasional Cahaya
Hari Internasional Cahaya (International Day of Light) pada
setiap 16 Mei diprakarsai oleh UNESCO dengan
menyediakan platform untuk meningkatkan kesadaran
akan nilai cahaya dan perannya dalam sains, budaya dan
seni, pendidikan dan pembangunan, di aneka bidang seperti
energi, komunikasi, kedokteran. Tema luas cahaya
memungkinkan berbagai sektor masyarakat untuk
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berpartisipasi dalam aktivitas yang menunjukkan
bagaimana sains, teknologi, seni dan budaya dapat
membantu mencapai tujuan UNESCO - pendidikan,
kesetaraan, dan perdamaian untuk semua. Hari Cahaya
membantu membangun jembatan antara disiplin ilmu,
pendidikan dan seni, menanggapi kebutuhan kritis akan
ilmu interdisipliner, dan meningkatkan dialog antara warga
negara, ilmuwan, pengambil keputusan, pelaku industri,
dan organisasi non-pemerintah.
https://en.unesco.org/events/international-day-light

16/05 - Hari Internasional Hidup Berdampingan
dalam Damai
PBB mendeklarasikan 16 Mei (sejak 2018) sebagai Hari
Internasional Hidup Berdampingan dalam Damai
(International Day of Living Together in Peace), sebagai
kesempatan untuk menggerakkan masyarakat internasional
mempromosikan
perdamaian,
toleransi,
inklusi,
pemahaman, dan solidaritas. Tujuan hari ini adalah
menguatkan keinginan untuk hidup dan bertindak
bersama, bersatu dalam perbedaan dan keragaman, guna
membangun dunia damai, solidaritas, dan harmoni yang
tahan. Hidup berdampingan dalam damai berarti menerima
perbedaan
serta
memiliki
kemampuan
untuk
mendengarkan, mengakui, menghormati, dan menghargai
orang lain. Perdamaian bukan hanya absennya konflik,
tetapi membutuhkan partisipasi yang positif, dialog dan
penyelesaian konflik dalam semangat saling pengertian dan
kerja sama. Hari ini mengundang pemerintah-pemerintah
untuk memajukan rekonsiliasi dalam kerja sama dengan
masyarakat, pemimpin agama dan aktor terkait lainnya,
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melalui tindakan-tindakan pelayanan dan dengan
mendorong belas kasihan dan pengampunan di antara
pelbagai kelompok dan individu..
https://www.un.org/en/observances/living-in-peace-day

17/05 - Hari Buku Nasional = HUT Perpustakaan
Nasional RI
Setiap 17 Mei dirayakan sebagai Hari Buku Nasional,
bertepatan waktu dengan HUT Perpustakaan Nasional RI.
Tujuan peringatan ini ialah mendekatkan buku dan
perpustakaan kepada masyarakat, khususnya anak-anak,
untuk membuat mereka gemar membaca buku. Upaya
sosialisasi perpustakaan, ruang belajar sepanjang abad,
bertujuan agar koleksi buku lebih dikenal dan dimanfaatkan
masyarakat. Informasi dari masa lalu yang tersimpan di situ,
tetap relevan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi
bangsa masa kini. Hingga saat ini informasi yang terkumpul
dalam aneka macam koleksi, kini termasuk e-resources,
belum dimanfaatkan optimal. Tantangan bagi perpustakaan
saat ini adalah informasi dan bahan pelajaran yang mudah
diakses lewat internet. Bagaimana perpustakaan hard and
soft copy dapat saling berintegrasi, baik dengan membuat
koleksi-koleksi fisik lama tersedia di internet maupun
dengan membuat perpustakaan menjadi tempat belajar
untuk mengakses koleksi lunak, sehingga semua mampu
menimba seluruh kekayaannya?
https://tirto.id/sejarah-hari-buku-nasional-yang-diperingati-setiaptanggal-17-mei-fsms
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17/05 - Hari Masyarakat Telekomunikasi dan
Informasi Sedunia
Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia
(World Telecommunication and Information Society Day)
adalah hari internasional yang dicanangkan pada tahun
2006 oleh Konferensi Persatuan Telekomunikasi
Internasional untuk dirayakan setiap tahun pada 17 Mei.
Tujuan utama hari itu adalah untuk meningkatkan
kesadaran global akan perubahan sosial yang ditimbulkan
oleh Internet dan teknologi yang baru. Hari ini juga
bertujuan untuk membantu mengurangi kesenjangan
digital.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Telecommunication_and_Infor
mation_Society_Day

18/05 - Hari Museum Internasional
Hari Museum Internasional (International Museum Day)
adalah perayaan internasional pada setiap tanggal 18 Mei,
yang dikoordinasikan oleh Dewan Museum Internasional,
sudah semenjak tahun 1977. Hari ini menjadi kesempatan
bagi para profesional museum untuk bertemu dengan
publik. Memang, museum adalah lembaga non-profit yang
terbuka untuk umum dan melayani masyarakat dan
perkembangannya dengan mengumpulkan, melestarikan,
meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan
kemanusiaan dan lingkungan hidupnya untuk tujuan
pendidikan, studi, dan rekreasi. Oleh karena itu, Hari
Museum Internasional berfungsi sebagai platform untuk
meningkatkan kesadaran publik tentang peran museum
dalam perkembangan masyarakat yang aktual. Setiap
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tahun, puluhan ribu museum di dunia - termasuk di
Indonesia - berpartisipasi dalam mempromosikan peran
museum, dengan mengadakan aktivitas-aktivitas yang unik,
menarik, dan gratis seputar suatu tema yang dibahas oleh
dunia museum internasional pada tahun itu.
https://icom.museum/en/our-actions/events/international-museumday/

19/05 - Hari Korps Cacat Veteran Nasional
Hari Korps Cacat Veteran Nasional diperingati setiap
tanggal 19 Mei. Hari peringatan ini bertujuan untuk
menghargai para veteran yang badannya menjadi cacat
dalam pertempuran membela kemerdekaan negara (19451949) ataupun dalam tindakan penegakan hukum
(kepolisian). Sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat
berterima
kasih
kepada
para
pejuang
yang
mempertaruhkan nyawanya hingga menjadi cacat badan
dalam perjuangan mereka; berterima kasih secara nyata
dengan membantu meringankan beban mereka,
teristimewa dengan menyediakan tunjangan cacat dan alat
bantu untuk anggota badan yang cacat.
https://tirto.id/sejarah-hari-korps-cacat-veteran-nasionaldiperingati-tiap-19-mei-gf3o

20/05 - Hari Kebangkitan Nasional
Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada setiap 20 Mei,
tanggal lahirnya organisasi Boedi Oetomo (20 Mei 1908)
yang didirikan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Pada 1908 itu
Dr. Wahidin, ketika berkeliling Jawa mencari dana untuk
membiayai pelajar-pelajar, bertemu dengan beberapa
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mahasiswa sekolah kedokteran Stovia. Seorang d antara
mereka, yaitu Soetomo mengusulkan kepada Mas Wahidin
agar usahanya diperluas, selain untuk bidang pendidikan,
juga untuk pertanian, peternakan, perniagaan, industri,
hingga kesenian. Untuk mewujudkannya, perlu didirikan
suatu perkumpulan. Soetomo dan teman-temannya
menyiapkan sebuah pertemuan besar yang melahirkan
organisasi Boedi Oetomo yang lengkap dengan anggaran
dasar dan pengurusnya. Ribuan pelajar dari berbagai daerah
mulai melatih diri menjadi bakal pemimpin dari berbagai
organisasi pergerakan kemerdekaan yang muncul
kemudian. Oleh karena itu, lahirnya Budi Utomo dilihat
sebagai saat bangkitnya Indonesia.
https://www.suara.com/news/2021/05/18/174302/harikebangkitan-nasional-20-mei-sejarah-dan-maknanya?page=all

20/05 - Hari Lebah Sedunia
Sidang Pleno PBB 2017 menetapkan 20 Mei sebagai Hari
Lebah Sedunia (World Bee Day), untuk meningkatkan
kesadaran akan pentingnya lebah-lebah sebagai penyerbuk,
ancaman yang mereka hadapi, dan kontribusi mereka
terhadap pembangunan berkelanjutan. Lebah dan
penyerbuk lainnya, seperti kupu-kupu, kelelawar, dan
kolibri, semakin terancam oleh aktivitas manusia.
Penyerbukan, bagaimanapun, adalah proses mendasar
untuk kelangsungan hidup ekosistem kita. Hampir 90%
spesies tanaman berbunga liar di dunia bergantung pada
penyerbukan hewan, demikian juga lebih dari 75% tanaman
pangan dunia. Penyerbuk tidak hanya berkontribusi

105

Bulan Mei

langsung pada ketahanan pangan, tetapi juga merupakan
kunci untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
https://www.un.org/en/observances/bee-day
http://www.fao.org/world-bee-day/en/

21/05 - Hari Peringatan Reformasi Indonesia
Tanggal 21 Mei adalah Hari Peringatan Reformasi Indonesia.
Krisis finansial Asia 1998 yang melemahkan ekonomi
Indonesia, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat
Indonesia terhadap pemerintahan diktatorial presiden
Soeharto memuncak dan mendorong demonstrasi besarbesaran dari berbagai gerakan mahasiswa. Pemerintahan
Soeharto semakin ditolak setelah terjadi Tragedi Trisakti
pada 12 Mei 1998 dengan empat mahasiswa tertembak mati.
Pembunuhan ini langsung memicu Kerusuhan Mei 1998.
Gerakan mahasiswa meluas hampir ke seluruh Indonesia.
Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar
negeri, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari
jabatannya pada 21 Mei 1998 dan Wakil Presiden Habibi
menggantinya. Pada hari itu telah lahir Reformasi,
meskipun dalam keadaan khaotis yang menjadi pekerjaan
rumah bertahun-tahun dan dalam beberapa hal belum
selesai sampai hari ini.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1998%E2%80%93s
ekarang)

21/05 - Hari Teh Internasional
Sidang Pleno PBB 2019 menetapkan setiap 21 Mei sebagai
Hari Teh Internasional (International Tea Day) untuk
mengupayakan peningkatan konsumsinya, terutama di
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negara-negara penghasil teh di mana konsumsi per kapita
relatif rendah, dan mendukung upaya untuk mengatasi
penurunan konsumsi per kapita di negara-negara
pengimpor tradisional. Hari ini akan mendorong kegiatan
kolektif untuk mendukung produksi dan konsumsi teh yang
berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya produk ini bagi kesehatan dan bagi perang
melawan kemiskinan.
https://www.un.org/en/observances/tea-day

21/05 - Hari Sedunia bagi Keragaman Budaya
untuk Dialog dan Pembangunan
Tanggal 21 Mei menjadi Hari Dunia bagi Keragaman Budaya
untuk Dialog dan Pembangunan(World Day for Cultural
Diversity for Dialogue and Development) sejak tahun 2003,
setelah UNESCO mengadopsi Deklarasi Universal tentang
Keragaman Budaya (2001),Belasan tahun kemudian resolusi
PBB tentang Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan
(2015) kembali mengakui bahwa keragaman alam dan
budaya dunia merupakan pendorong penting bagi
pembangunan berkelanjutan. Kebanyakan konflik besar
dunia
memiliki
dimensi
budaya.
Menjembatani
kesenjangan antar budaya sangat perlu untuk perdamaian,
stabilitas, dan pembangunan. Penerimaan dan pengakuan
keragaman budaya – khususnya melalui media informasi
dan komunikasi – adalah kondusif bagi dialog antar budaya,
rasa hormat dan saling pengertian.
https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day
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22/05 - Hari Internasional keanekaragaman
hayati
Sejak tahun 2000, PBB memilih 22 Mei (mengganti 29
Desember) sebagai Hari Internasional Keanekaragaman
Hayati (International Day for Biodiversity), sesuai dengan
tanggal diterimanya Konvensi Keanekaragaman Hayati di
Nairobi (22-05-92). Keragaman spesies dan subspesies serta
keragaman ekosistem (sungai, laut, aneka hutan, gurun,
dll.) dengan interaksi khas antar spesies tumbuhan dan
binatang di situ, telah sangat berkurang oleh karena
aktivitas manusia. Terlepas dari nilainya tersendiri, kita
mulai sadar bahwa keanekaragaman hayati adalah aset
global yang sangat perlu bagi generasi mendatang. Terlepas
dari semua kemajuan teknologi kita, manusia sepenuhnya
bergantung pada ekosistem yang sehat untuk ketahanan
pangan dan air, sandang dan papan, energi, dan untuk mata
pencaharian yang berkelanjutan; juga untuk solusi berbasis
alam bagi soal iklim, dan untuk kesehatan dan obat-obatan.
Hilangnya keanekaragaman hayati memperluas risiko
zoonoses - penyakit-penyakit yang ditularkan dari makhluk
hidup lain ke manusia - seperti virus korona saat ini.
https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day
23/05
24/05

25/05 - Hari Internasional Anak-Anak Hilang
Hari Internasional Anak-Anak Hilang (International
Missing Children’s Day) yang diperingati pada tanggal 25
Mei, mengarahkan perhatian dunia kepada anak-anak yang
hilang, termasuk mereka yang kemudian ditemukan.
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Peringatan tahunan memperluas apa yang dimulai pada
tahun 1983 oleh Presiden AS Ronald Reagan sebagai "Hari
Anak Hilang Nasional". Komisi Internasional Anak-Anak
Hilang menganggap setiap anak di bawah usia 18 tahun yang
keberadaannya tidak diketahui sebagai “hilang”. Ini
termasuk anak-anak yang diculik, ditinggalkan, dipisahkan
dari orang tuanya, atau melarikan diri dari rumahnya yang
tak aman. Setiap anak berhak berada dalam keamanan dan
kesejahteraan yang disediakan orang dewasa yang peduli.
Saat mereka hilang - apa pun situasinya - mereka sangat
rentan. Setiap orang dewasa wajib memperjuangkan dunia
yang lebih aman bagi setiap anak.
https://www.icmp.int/news/international-day-of-missing-children/
26/05
27/05
28/05

29/05 - Hari Nasional Orang Lanjut Usia
Hari Lansia Nasional diperingati setiap 29 Mei (sejak 1996)
sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang
lanjut usia. Pemerintah lokal memperingati Hari Lansia
dengan kegiatan yang melibatkan orang lansia, seperti acara
senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan
paket bantuan. Selain itu, Hari Lansia juga diperingati
dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan usia
lanjut. Pemerintah memiliki Komisi Nasional Perlindungan
Penduduk Lanjut Usia (Komnas Lansia, 2004) dan
merancang Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia di bawah
koordinasi kantor Menko Kesra. Komnas Lansia bertugas
sebagai koordinator usaha peningkatan kesejahteraan sosial
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orang lansia. Tugas itu sangat menantang, sebab jumlah
orang lansia di Indonesia diproyeksi akan meningkat tajam
dari 28,7 juta di tahun 2020 (10,65 %) menjadi 63,3 juta di
tahun 2045 (Bappenas, BPS, 2018).
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Lanjut_Usia_(Indonesia);
https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1032/potretkependudukan-dan-kb-di-indonesia;

29/05 - Hari Internasional Pasukan Pemelihara
Perdamaian
Hari Internasional Pasukan Pemelihara Perdamaian
(International Day of UN Peacekeepers) dirayakan pada
setiap 29 Mei. Pasukan Pemelihara Perdamaian memantau
proses perdamaian di daerah pasca konflik untuk
menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian yang
berkelanjutan dan mengurangi risiko perang baru. Di
bawah hukum internasional, mereka tidak bertempur
karena netral dan harus dilindungi dari setiap serangan.
Mereka membantu dalam melaksanakan komitmen
perjanjian perdamaian yang telah dilakukan oleh pihakpihak yang tadi berperang, seperti menolong membangun
kepercayaan, menguatkan penerapan hukum, dan
mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh
karena itu, pasukan itu dapat mencakup tentara, polisi, dan
tenaga sipil. Selain PBB, juga NATO, Uni Afrika, dan bahkan
LSM relawan dengan keahlian menciptakan perdamaian
(Nonviolent Peace Force) melaksanakan misi penjaga
perdamaian. Sepuluh besar penyedia pasukan pemelihara
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perdamaian adalah negara Azia dan Afrika, termasuk
Indonesia.
https://www.un.org/en/observances/peacekeepers-day
https://en.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping;

;

30/05

31/05 - Hari Tanpa Tembakau Sedunia
Tanggal 31 Mei menandai Hari Tanpa Tembakau Sedunia
(World No Tobacco Day). Prakarsa WHO (sejak 1988) ini
bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap
epidemi tembakau dan banyak kematian serta penyakit
yang ditimbulkannya. Tembakau membunuh lebih dari 8
juta orang setiap tahun, 7 juta disebabkan oleh penggunaan
tembakau langsung sementara sekitar 1,2 juta non-perokok
yang terpapar asap rokok orang lain. Di Indonesia ada kl
300.000 kematian per tahun, dengan 17% karena terpapar
asap rokok orang lain. Pandemi tembakau lebih fatal
daripada pandemi Covid-19. Perayaan tahunan ini juga
memberi publik informasi tentang malpraktik bisnis
perusahaan tembakau, tentang apa yang dilakukan WHO
untuk memerangi epidemi tembakau, dan apa yang dapat
dilakukan orang di seluruh dunia untuk mengklaim hak
mereka atas hidup sehat serta melindungi generasi masa
depan.
https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day;
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco;
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01/06 - Hari lahir Pancasila
Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni, tanggal pidato
Ir. Soekarno dalam sidang Badan Persiapan Kemerdekaan (1
Juni 1945) di mana beliau pertama kali mengemukakan
konsep Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia.
Setelah disempurnakan rumusannya dan disusun UndangUndang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut oleh
Panitia Sembilan, a.l. Soekarno, Hatta, Wahid Hasjim,
Pancasila disahkan pada Sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan
dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar
1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sampai hari
ini cita-cita Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam
masyarakat dan negara Indonesia yang tetap ditandai
masalah kemiskinan, ketidakadilan, dan kecurangan.
Namun, hal itu tak boleh dijadikan alasan untuk menjauhi
Pancasila seperti dilakukan beberapa golongan demi
kepentingan sepihak, tetapi sebaliknya untuk lebih
memegang dan melaksanakannya demi kemajuan dan
kesatuan semua golongan dan segenap bangsa Indonesia.
https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/389/hari-lahir-pancasila-beginikronologi-dan-sejarahnya-secara-lengkap.html

01/06 - Hari Orangtua Sedunia
Pada tahun 2012, PBB menyatakan setiap tanggal 1 Juni
sebagai Hari Orangtua Sedunia (Global Day of Parents),
untuk menghargai para orangtua di seluruh dunia atas
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komitmen mereka tanpa pamrih kepada anak-anak mereka
dan pengorbanan seumur hidup untuk memelihara
hubungan itu. Sebagai tiang keluarga dan masyarakat, para
orangtua memiliki tanggung jawab ganda: pertama,
mengasuh dan melindungi anak-anak di luar saat sekolah
dan, pada saat yang sama, melakukan pekerjaan profesional
mereka. Bila tempat-tempat kerja secara sadar menerapkan
kebijakan dan praktik yang ramah keluarga, mereka tak
hanya memberikan dukungan kepada karyawan sebagai
orangtua tetapi juga kepada keselamatan dan kesejahteraan
anak-anak mereka. Tanpa dukungan dari orangtua,
terancam kesehatan, pendidikan, dan kehidupan emosional
anak-anak yang perlu tumbuh dalam lingkup cinta dan
pengertian keluarga.
Global Day of Parents (A/RES/66/292)

01/06 - Hari Susu Sedunia
Sejak tahun 2001, Hari Susu Sedunia (World Milk Day)
ditetapkan pada setiap 1 Juni oleh Organisasi Pangan dan
Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
menegaskan pentingnya susu sebagai minuman global, dan
untuk mensyukuri pelbagai produknya, seperti mentega,
keju, dll. Setiap 1 Juni, manfaat susu dan produk susu
dipromosikan secara aktif di seluruh dunia, termasuk
bagaimana susu mendukung mata pencaharian satu miliar
orang. Promosi ini tidak tanpa ditantang juga sebab metode
peternakan masal terutama di dunia barat menjadi salah
satu sumber utama gas rumah kaca (grk) yang kelebihannya
menyebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim.
Perkiraan bervariasi, tetapi ternak dianggap bertanggung
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jawab hingga 14% dari semua emisi grk (khususnya oksida
nitrat dan metana) dari segala aktivitas manusia.
https://worldmilkday.org/
https://www.ucdavis.edu/food/news/making-cattle-moresustainable
02/06

03/06 - Hari Sepeda Sedunia
Hari Sepeda Sedunia (World Bicycle Day) yang oleh PBB
(2018) ditetapkan pada setiap 3 Juni, ingin menarik
perhatian pada aneka manfaat menggunakan sepeda
sebagai sarana transportasi berkelanjutan yang sederhana,
terjangkau, bersih dan ramah lingkungan. Sepeda menjaga
udara yang bersih dan mengurangi kemacetan. Orang
miskin yang tidak mampu membeli kendaraan bermotor,
dengan naik sepeda mendapat akses yang lebih mudah ke
pendidikan dan banyak layanan sosial lainnya. Cara
transportasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi,
mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung perjuangan
melawan perubahan iklim. Aktivitas fisik secara teratur
dengan intensitas sedang ini – seperti juga berjalan kaki –
memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan karena
mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, kanker,
diabetes, dan bahkan kematian. Membangun infrastruktur
yang aman untuk naik sepeda dan berjalan kaki merupakan
jalur untuk memajukan kesehatan, kesetaraan, dan
keberlanjutan.
World Bicycle Day (A/RES/72/272
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03/06 - Hari Pasar Modal Indonesia
Tanggal 3 Juni merupakan Hari Pasar Modal Indonesia
untuk memperingati pembukaan kembali Bursa Efek di
Indonesia yang merdeka oleh Presiden Soekarno pada
tanggal 3 Juni 1952. Pasar modal sebagai tempat
perdagangan efek banyak manfaatnya, karena menyediakan
berbagai macam alternatif bagi para investor untuk
berinvestasi; mempertemukan penawaran jual dan beli efek
pihak lain untuk diperdagangkan di antara mereka; juga
meningkatkan aliran dana jangka panjang yang akan
menunjang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Kegiatan transaksi saham dan obligasi telah dimulai di
Hindia Belanda sejak 1880, tetapi masih tanpa organisasi
resmi. Bursa Efek dibentuk pertama kali sejak tahun 1912 di
Batavia. Tapi sempat beberapa kali ditutup akibat perang
dunia I dan II, lalu baru dibuka lagi pada 3 Juni 1952. Pada
tahun 1977, Presiden Soeharto meresmikan Bursa Efek
Jakarta, yang pada tahun 2007 merger dengan Bursa Efek
Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang
sekarang.
https://tirto.id/sejarah-hari-pasar-modal-indonesia-3-juni-dankaitannya-dengan-bei-ggv6

04/06 - Hari Internasional Anak-Anak Tak
Bersalah Korban Agresi
Pada tahun 1982 PBB memutuskan untuk memperingati 4
Juni setiap tahun sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak
Bersalah Korban Agresi (The International Day of Innocent
Children Victims of Aggression), setelah “dikejutkan dengan
banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang menjadi
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korban tindakan agresi Israel”. Sangat menyedihkan bahwa
dalam situasi konflik bersenjata, anak-anaklah yang paling
kena dampak perang. Enam pelanggaran yang paling umum
adalah
perekrutan
anak-anak
untuk
berperang,
pembunuhan, kekerasan seksual, penculikan, serangan
terhadap sekolah, dan penolakan akses ke pelayanan
kemanusiaan. Hari peringatan itu bertujuan untuk
mengakui rasa sakit anak-anak yang menjadi korban
kekerasan fisik, mental, dan emosional. Masih banyak yang
harus dilakukan oleh negara-negara anggota PBB untuk
melindungi 250 juta anak yang kini tinggal di negara-negara
yang terkena dampak konflik. Padahal negara itu semua
sudah lama meratifikasi resolusi PBB Konvensi Hak-Hak
Anak (1997).
https://www.un.org/en/observances/child-victim-day

05/06 - Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day)
diperingati setiap 5 Juni, sejak tahun 1974, atas prakarsa PBB
yang mulai menanggapi suara ‘nabi-nabi’ lingkungan hidup
paling awal (Rachel Carson 1962, Lynn White 1967, Club of
Rome1968). Namun demikian, sejak itu kita terus saja
menghancurkan separuh lahan basah dan hutan yang
sangat banyak. Separuh terumbu karang telah hilang akibat
pemanasan global dan pencarian ikan yang sembrono.
Hilangnya ekosistem merampas dunia dari penyerap
karbon justru pada saat emisi gas rumah kaca terus
bertambah dengan akibat perubahan iklim yang berpotensi
membawa malapetaka dahsyat. Dunia amat membutuhkan
hari peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran dan
tindakan yang menjawab masalah lingkungan hidup seperti
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polusi air dan udara, pemanasan bumi, kejahatan terhadap
satwa liar, kelebihan populasi, konsumsi yang tak
berkelanjutan. Hanya dengan restorasi ekosistem yang
sehat kita dapat menangkal perubahan iklim,
menghentikan runtuhnya keanekaragaman hayati, dan
menjamin penghidupan masyarakat.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Environment_Day;
https://www.un.org/en/observances/environment-day’

05/06 - Hari Internasional untuk Memerangi
Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tak
Dilaporkan dan Tak Diatur
Pada tahun 2017, PBB mencanangkan 5 Juni juga sebagai
Hari Internasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan
yang Ilegal, Tak Dilaporkan, dan Tak Diatur (International
Day for the Fight Against Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing), mengikuti tanggal mulainya berlaku
“Undang-undang untuk Mencegah Penangkapan Ikan
Ilegal” (5 Juni 2016). Perikanan menyediakan sumber
penting makanan, pekerjaan, rekreasi, perdagangan dan
kesejahteraan ekonomi bagi seluruh umat manusia. Namun,
upaya masyarakat internasional untuk menjamin
keberlanjutan perikanan sedang dikompromikan secara
serius oleh kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, yang
menyebabkan kerugian antara 11–26 juta ton ikan setiap
tahun. Untuk mengurangi kerugian yang membahayakan
keberlanjutan, Majelis Umum PBB telah mendesak
masyarakat internasional untuk “secara efektif mengatur
panenan ikan dan mengakhiri penangkapan ikan yang
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berlebihan dan ilegal, serta praktik penangkapan ikan yang
merusak” palang lambat pada tahun 2020 (!).
https://www.un.org/en/observances/end-illegal-fishing-day

06/06 - D-Day
Sejak 1945, setiap tanggal 6 Juni menjadi peringatan D-Day.
Mulai dari pendaratan dan pertempuran di wilayah pesisir
Perancis yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 1944,
Sekutu berhasil membebaskan Eropa Barat dari kendali
Nazi Jerman. Pertempuran dimulai pada waktu subuh 6 Juni
1944, D-Day, ketika - di bawah perlindungan 11.000
pesawat - 5000 kapal dan amfibi mendaratkan sekitar
156.000 pasukan Amerika, Inggris dan Kanada di lima pantai
sepanjang 50 mil pantai Normandia Perancis yang dijaga
ketat pasukan Jerman. Invasi tersebut merupakan serangan
militer amfibi terbesar dalam sejarah, hasil perencanaan
luar biasa. Pada akhir Agustus 1944, seluruh Prancis utara
telah dibebaskan, dan pada musim semi berikutnya Sekutu
telah mengalahkan Nazi Jerman dan juga menghentikan
ofensif Uni Soviet yang bergerak cepat untuk menaklukkan
seluruh Eropa. Pendaratan Normandia pada D-Day disebut
sebagai awal bukan hanya dari akhir perang di Eropa tetapi
juga dari akhir seluruh Perang Dunia II.
https://www.history.com/topics/world-war-ii/d-day

07/06 - Hari Keamanan Pangan Sedunia
Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day)
yang diprakarsai FAO dan WHO sejak 1979, ditetapkan PBB
pada setiap 7 Juni. Akses ke makanan yang segar dan aman
adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan
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kesehatan. Penyakit akibat makanan biasanya bersifat
keracunan atau infeksi karena ada bakteri, virus, parasit
atau zat kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui
makanan atau minuman. Pangan yang aman berarti pula
memastikan bahwa bahan makanan tetap aman pada setiap
tahap rantai yang dilewati - mulai dari penanaman sampai
panen, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, hingga dapur
dan meja makan. Dengan satu setengah miliar kasus
penyakit akibat makanan setiap tahun, makanan yang tak
aman sungguh menjadi ancaman bagi kesehatan umat
manusia. Hal ini terutama menimpa orang rentan, anak dan
perempuan, lansia, pengungsi, migran, dan orang
terpinggirkan lainnya. Diperkirakan hampir setengah juta
orang meninggal setiap tahun karena makanan yang
terkontaminasi, 40% darinya balita.
https://www.un.org/en/observances/food-safety-day

08/06 - Hari Samudera Sedunia
Hari Samudera Sedunia (World Oceans Day) yang pada
tahun 2008 ditetapkan oleh PBB untuk setiap tanggal 8 Juni,
menjadi undangan untuk menghargai lautan-lautan yang
menutupi 70% planet kita, menjaga keanekaragaman
hayatinya dan mensyukuri pangan yang disediakannya
olehnya. Samudra pun menyediakan jalur pelayaran untuk
perdagangan internasional. Akan tetapi, polusi perairan dan
penangkapan ikan yang berlebihan telah menyebabkan
bahwa populasi ikan dan karang terumbu menderita dan
telah berkurang secara drastis. Dalam Samudera Hindia
yang paling dekat dengan Indonesia, banyak spesies laut
terancam punah termasuk duyung, anjing laut, penyu, dan
ikan paus; dan ditemukan juga banyak sekali polusi plastik
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yang berasal dari daratan di sekelilingnya dan kontaminasi
minyak yang berasal dari di Laut Arab. Hari peringatan ini
menjadi kesempatan untuk menyelenggarakan aksi
komunitas dan pribadi – biarpun di darat - untuk turut
menjaga
kesehatan
samudera
dan
melestarikan
keanekaragaman hayatinya. (bdk. hari kelautan nasional,
11/07)
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Laut_Sedunia
09/06

10/06 - Hari Media Sosial Nasional
Sejak 2015, setiap 10 Juni dirayakan sebagai Hari Media
Sosial Nasional. Hari ini dicetuskan oleh seorang
pengusaha, Handi Irawan D, pemilik Frontier Group, dan
juga pakar pemasaran. Hari Media Sosial bermaksud
meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat
Indonesia dalam bermedia sosial. Segala sesuatu yang
dilakukan melalui medsos, hendaknya bisa memberikan
pengaruh yang positif bagi banyak orang. Netizen bisa
menyampaikan cerita inspirasi untuk membuat kehidupan
bersama menjadi lebih baik lagi. Para pelaku usaha bisa
menjadikan Hari Media Sosial sebagai momen untuk
menyampaikan terima kasih kepada pelanggannya.
Mestinya medsos dijadikan media penyebar semangat dan
kebaikan untuk sesama; dan menjauhi kata-kata penistaan,
hoax, dan cyber bullying. Hari ini ingin menjadikan kita
pribadi yang ramah bermedia sosial, yang menebar
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dukungan untuk keluarga dan teman-teman melalui
postingannya.
https://tirto.id/hari-media-sosial-10-juni-2021-sejarah-mengapadiperingati-ggGt
11/06

12/06 - Hari Dunia Menentang Pekerja Anak
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), badan PBB
untuk dunia tenaga kerja, pada tahun 2002 meluncurkan 12
Juni sebagai Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World
Day Against Child Labour) guna menyatukan upaya
memeranginya. Data ILO dari sebelum pandemi
menunjukkan bahwa kl.168 juta anak di seluruh dunia,
kebanyakan di Afrika dan Asia memasuki dunia pekerjaan
yang tidak sesuai bagi usia mereka. Hampir 50 % di
antaranya bekerja lebih dari 9 jam per hari, sementara 80%
di antaranya tidak dibayar, dan bekerja di bidang pekerjaan
yang cukup berisiko seperti dalam penambangan emas,
produksi coffee, tembakau, gula, kapas dll. Situasi pandemi
telah memperparah situasi ini, sehingga kemajuan selama
ini hilang lagi. Di Indonesia menurut data tahun 2015,
terdapat 2,7 juta anak atau 7% dari anak-anak usia 10–17
tahun yang bekerja mencari nafkah, 60% darinya tanpa
dibayar. Anak-anak ini tidak hanya kehilangan masa anak
dan remajanya tetapi juga dirampas dari peluang
pendidikan dan kesehatan untuk masa depan yang lebih
baik.
https://www.un.org/en/observances/world-day-against-child-labour
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13/06 - Hari Kesadaran Albinisme
Pada tahun 2014 PBB menyatakan 13 Juni sebagai Hari
Kesadaran Albinisme (International Albinism Awareness
Day), mengikuti tanggal resolusi PBB tentang perlindungan
bagi para pengidap albinisme (13 Juni 2013). Albinisme,
yakni kekurangan pigmentasi (melanin) di rambut, kulit
dan mata yang tak tersembuhkan, bisa diturunkan bila
kedua orangtua membawa gennya, kendati sendiri tidak
mengidapnya. Walaupun bervariasi di setiap benua, ratarata 1 dari setiap 17-20 ribu orang menderita albinisme, juga
di Indonesia, tapi jauh lebih tinggi di Afrika sub-Sahara.
Albinisme membuat pengidap rentan terhadap sinar
matahari,
sehingga
sering
mengalami
gangguan
penglihatan dan terkena kanker kulit. Hal ini bisa dicegah
bila ada akses teratur ke pemeriksaan kesehatan rutin,
kacamata hitam, tabir surya, dan pakaian pelindung sinar
matahari. Albinisme juga dapat menimbulkan kepercayaan
salah dan takhayul yang mendorong pengucilan sosial,
perundungan, dan bahkan kekerasan fatal.
International Albinism Awareness Day (A/RES/69/170

14/06 - Hari Donor Darah Sedunia
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2005
menetapkan setiap tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor
Darah Sedunia (World Blood Donor Day). Tujuannya adalah
mendorong 192 negara anggota WHO untuk menyatakan
terima kasih kepada para donor darah atas kemurahan hati
mereka demi menyelamatkan nyawa orang. Layanan Darah
yang menjamin akses pasien ke darah yang aman dan cukup
menjadi unsur kunci dalam sistem kesehatan. Sayangnya,
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PMI Indonesia sering kekurangan pasokan darah. Banyak
orang belum menyadari pentingnya menjadi donor darah
atau merasa takut memberi darah, khususnya pada bulan
Ramadhan, meskipun MUI telah memberi fatwa bahwa
diperbolehkan. Di masa pandemi Covid-19, pasokan darah
PMI sangat menurun dan stock pernah menipis sampai 50
persen saja. Hal itu menjadi masalah serius bagi kamar
bedah dan kasus pendarahan; dan khususnya bagi banyak
saudara yang secara teratur membutuhkan transfusi darah,
seperti para pasien anemia, talasemia, MDS, dll.
https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day

15/06 - Hari Demam Berdarah ASEAN
Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN pada tahun 2010
mendeklarasikan 15 Juni sebagai Hari Demam Berdarah
ASEAN (ASEAN Dengue Day) dengan tujuan memperkuat
pertukaran informasi yang relevan, meningkatkan
kesadaran akan cara pencegahan dan pengendalian serta
intervensi terhadap demam berdarah. Sebagai penyakit
virus yang ditularkan oleh nyamuk, DBD menyebar di
wilayah (sub)tropis di seluruh dunia, namun bebannya
paling berat bagi wilayah Asia Tenggara dan Selatan. Sejak
kasus pertama di Indonesia (1968 dengan 24 kematian)
hingga kini, Indonesia menjadi negara dengan kasus DBD
yang paling banyak dan yang telah menyebar ke semua
provinsi seiring dengan meningkatnya mobilitas dan
kepadatan penduduk. Ada tahun-tahunnya denga ratusan
ribu penderita dan belasan ribu kematian. Pencegahan DBD
dan pengendalian nyamuk vektor membutuhkan kerja sama
dan tanggapan berkelanjutan multi-sektoral, juga dari
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sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan seluruh
masyarakat yang terkena dampak.
https://asean.org/asean-dengue-day-age-pandemic/

15/06 - Hari Kesadaran Sedunia akan Perlakuan
Keras terhadap Lansia
Hari Kesadaran Sedunia akan Perlakuan Keras terhadap
Orang Lansia (World Elder Abuse Awareness Day) pada
setiap tanggal 15 Juni diadopsi PBB pada tahun 2011,
mengikuti permintaan dari Jaringan Internasional untuk
Pencegahan Kekerasan terhadap Lansia, yang pertama kali
mengadakan peringatan tersebut pada 15 Juni 2006.
Tindakan atau kelalaian - tunggal atau berulang - yang
menyebabkan mudarat atau penderitaan bagi orang yang
sudah tua adalah masalah sosial global yang berdampak
pada kesehatan dan hak asasi jutaan lansia. Masalah yang
biasanya tinggal tersembunyi dan dianggap sebagai urusan
intern saja, diperkirakan menimpa 1% hingga 10% orang
lansia, maka patut mendapat perhatian masyarakat. Perlu
disusun strategi pencegahan yang efektif dan undangundang serta kebijakan yang kuat guna mengoptimalkan
kondisi kehidupan bagi orang lansia sehingga mereka dapat
memberikan kontribusi mereka bagi dunia kita.
https://www.un.org/development/desa/ageing/world-elderabuse-awareness-day.html

16/06 - Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional
Tanggal 16 Juni diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah
Tangga Internasional (International Domestic workers Day),
mengikuti tanggal terbitnya Kesepakatan ILO tentang
125

Bulan Juni

Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (Decent Work
for Domestic Workers, 16 Juni 2011) yang melindungi hakhak para pekerja rumah tangga. Inilah hasil perjuangan
lama Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga, yang
berkeyakinan bahwa para pekerja rumah tangga harus
dapat menikmati hak-hak yang sama seperti semua pekerja
lainnya. Ada antara 4-5 juta orang Indonesia yang bekerja
sebagai asisten rumah tangga. Angka nasional itu termasuk
yang tertinggi di dunia. Banyak di antara mereka tidak
mendapat haknya menyangkut gaji (sering tidak sampai
25% dari standar), penginapan, liburan, kebebasan
bergerak; sebagian dari mereka baik di dalam maupun di
luar negeri masih di bawah umur (child labour).
https://idwfed.org/en/about-us-1

16/06 - Hari Internasional Pengiriman Uang
Kepada Keluarga
Hari Internasional Pengiriman Uang Kepada Keluarga
(International Day of Family Remittances) ditetapkan oleh
Sidang Pleno PBB 2018 untuk diperingati pada setiap 16 Juni.
Peringatan ini menghargai sekitar 200 juta pekerja migran
yang menyediakan layanan penting di k.l. 40 negara
berpenghasilan tinggi dan mengirimkan pulang uang yang
dibutuhkan untuk mendukung sekitar 800 juta kerabat
yang tinggal di daerah pedesaan 125 negara berpenghasilan
lebih rendah. Pengiriman uang lintas batas per orang
mungkin bernilai relatif kecil (kl. US$200-300 per bulan),
tetapi secara kolektif telah meningkat lima kali lipat selama
dua puluh tahun terakhir menjadi sekitar US$550 miliar
atau Rp 8.250 trilyun per tahun. Jumlah ini tiga kali lebih
besar daripada dana bantuan pembangunan global.
126

Bulan Juni

Pengiriman uang ini menanggung kebutuhan dasar rumah
tangga, mendukung pendidikan, dan menciptakan peluang
kewirausahaan.
https://www.un.org/en/observances/remittances-day

17/06 - Hari Sedunia untuk Memerangi
Penggurunan dan Kekeringan
Hari Sedunia untuk Memerangi Penggurunan dan
Kekeringan (The World Day to Combat Desertification and
Drought) diprakarsai PBB untuk diperingati pada setiap
tanggal 17 Juni, sejak tahun 1995 ketika dirancang Perjanjian
untuk Memerangi Penggurunan. Desertifikasi atau
penggurunan adalah degradasi ekosistem lahan kering yang
mencakup sepertiga daratan bumi. Degradasi itu
disebabkan terutama oleh aktivitas manusia, eksploitasi
berlebihan dan penggunaan lahan secara salah sehingga
merusak produktivitasnya dan keanekaragaman hayatinya.
Membalikkan hilangnya lahan yang alami dan produktif
sangat mendesak untuk kelangsungan hidup manusia dan
bumi jangka panjang, sebab pemulihan lahan itu
mengurangi CO2, memulihkan keanekaragaman hayati,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan
pangan. Komitmen dari 100 negara lebih dalam dekade ini
akan dapat membawa restorasi lahan yang hampir seluas
China. Hal ini meminta keterlibatan masyarakat di semua
tingkatan.
https://www.un.org/en/observances/desertification-day
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18/06 - Hari Gastronomi Berkelanjutan
Pada tahun 2016, PBB menetapkan 18 Juni sebagai Hari
Gastronomi Berkelanjutan (Sustainable Gastronomy Day).
Gastronomi diakui sebagai cerminan keanekaragaman alam
dan budaya, karena menghargai produk musiman dan
produsen lokal. Gastronomi mengacu pada gaya memasak
dari daerah tertentu, pada bahan pangan dan masakan
lokal. Berkelanjutan berarti bahwa pertanian dan perikanan
setempat, dan persiapan serta konsumsi makanan
dilakukan dengan cara yang tidak memboroskan sumber
daya alam dan tidak merusak lingkungan hidup dan
kesehatan orang. Gastronomi berkelanjutan berarti
masakan yang memperhitungkan dari mana bahanbahannya berasal, bagaimana bahan itu ditanam dan
sampai ke pasar kita, dan akhirnya sampai ke piring kita.
Adakah negara yang memungkinkan gastronomi
berkelanjutan yang lebih bervariasi daripada Kepulauan
Nusantara kita ini? Gastronomi seperti ini menjadi suatu
perwujudan Laudato Si, ensiklik ekologis yang pada tanggal
yang sama ini (18-06-2015) diterbitkan serentak dalam
delapan bahasa dunia.
https://www.un.org/en/observances/sustainable-gastronomy-day

19/06 - Hari Internasional untuk Penghapusan
Kekerasan Seksual dalam Konflik
Sejak 19 Juni 2015, PBB menetapkan setiap 19 Juni sebagai
Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual
dalam Konflik (the International Day for the Elimination of
Sexual Violence in Conflict). Tanggalnya mengacu pada
adopsi resolusi Dewan Keamanan yang mengutuk
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kekerasan seksual sebagai taktik perang (19 Juni 2008). Hari
peringatan ini menggugah untuk mengakhiri kekerasan
seksual terkait konflik, dan juga mau menghormati para
korban dan penyintas kekerasan seksual tersebut. Istilah
“kekerasan seksual terkait konflik” mengacu pada
pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa,
kehamilan dan aborsi paksa, pernikahan paksa, dan segala
bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap (anak)
perempuan atau (anak) laki-laki yang terkait dengan
konflik. Ketakutan dan stigma budaya menahan sebagian
besar penyintas kekerasan seksual terkait konflik untuk
melaporkan kekerasan tersebut. Diperkirakan bahwa hanya
5-10% dari semua pemerkosaan sehubungan dengan konflik
dilaporkan.
https://www.un.org/en/observances/end-sexual-violence-inconflict-day

20/06 - Hari Pengungsi Sedunia
Hari Pengungsi Sedunia (World Refugee Day) diperingati
pada setiap 20 Juni, sejak 2001, ulang tahun ke-50
Kesepakatan PBB tentang perlindungan pengungsi (1951).
Dunia saat ini menyaksikan tingkat pengungsian tertinggi
yang pernah tercatat: 70-75 juta orang yang terpaksa
meninggalkan rumahnya karena konflik, penganiayaan,
atau bencana. Di antaranya hampir 30 juta yang mengungsi
meninggalkan negara asalnya, lebih dari setengahnya di
bawah umur 18 tahun. Puluhan juta pengungsi lainnya
harus lari ke wilayah berbeda dalam negara asal mereka.
Selain itu, ada jutaan orang yang ditolak kewarganegaraan
sehingga tiada akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan,
perawatan kesehatan, pekerjaan di negerinya. Para
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pengungsi termasuk manusia yang paling rentan di dunia,
maka berhak untuk dilindungi dan tidak diusir, berhak atas
perumahan, pekerjaan, pendidikan, bantuan, akses ke
pengadilan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak,
surat identitas dan dokumen perjalanan. Namun, hak-hak
ini sering tidak dipenuhi!
https://www.un.org/en/observances/refugee-day

21/06 - Hari Internasional Perayaan Solstitium Hari Krida Pertanian
Setiap 21 Juni oleh PBB sejak 2019 dinyatakan sebagai Hari
Internasional Perayaan Solstitium (International Day of the
Celebration of the Solstice). Pada tanggal itu matahari (sol)
mencapai posisinya yang paling utara di planet kita, berdiri
(stare, sistere) tegak di atas garis Lintang Utara ke-23,5, lalu
bergerak kembali ke selatan. Solstitium 21 Juni ini sangat
berdampak pada pergantian musim serta proses produksi
pangan di bumi, dan dengan demikian juga pada warisan
budaya serta tradisi bangsa-bangsa turun-temurun. Maka
tak mengherankan bahwa Indonesia mengenalnya sebagai
Hari Krida Pertanian (sejak 1972) yang diperingati oleh para
petani, peternak, pekebun, dan para pengusaha yang terkait
dengannya. Mereka menyatakan syukur atas panen raya
yang berakhir dan memulai persiapan untuk penanaman
kembali dan produksi selanjutnya. Maka, hari ini menjadi
kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, dan menghargai masyarakat petani yang berjasa
membangun sektor agraria. (lihat juga 24/09 - Hari Tani
Nasional).
https://www.un.org/en/observances/solstice-day
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21/06 - Hari Yoga Internasional
Sejak 2015, PBB merayakan setiap tanggal 21 Juni sebagai
Hari Yoga Internasional (International Day of Yoga), sambil
mengakui daya tarik universal latihan Yoga, dan sekaligus
untuk meningkatkan kesadaran di seluruh dunia akan
banyak manfaatnya. Yoga merupakan latihan fisik, mental,
dan spiritual kuno yang berasal dari India. Kata 'yoga'
(bahasa Sanskerta) berarti menyatukan, menyatukan tubuh
dan kesadaran. Saat ini Yoga sudah dipraktikkan dalam
berbagai bentuk di seluruh dunia dan masih terus
bertambah menjadi lebih global.
https://www.un.org/en/observances/yoga-day

21/06 - Make Music - Hari Musik Sedunia
Make Music atau Hari Musik Sedunia (World Music Day)
pada setiap tanggal 21 Juni adalah sehari bermain musik
gratis di seluruh dunia. Hal ini dimulai dari Prancis. Pada
tahun 1982, Menteri Kebudayaan Prancis memimpikan
sejenis perayaan musik, Fête de la Musique, pada hari
matahari berbalik di awal musim panas. Ia membayangkan
suatu hari dengan mainan musik gratis di mana-mana: di
setiap jalan dan taman, atap dan kebun, di depan toko dan
di puncak gunung. Dan, tidak seperti festival musik pada
umumnya, siapa saja diundang untuk bergabung bermain
musik dan memberi pertunjukannya. Mimpi itu menjadi
kenyataan, dan sekarang diadakan pada hari yang sama di
lebih dari 1.000 kota di 120 negara. Make Music terbuka
untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi. Aneka musisi —
tua dan muda, amatir dan profesional, dengan setiap jenis
musik— mengalir ke jalan, taman, alun-alun, dan pendopo
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untuk berbagi musik dengan teman, tetangga, dan orang
tak dikenal. Semuanya gratis dan terbuka untuk semua.
https://www.makemusicday.org/

22/06 - HUT Kota Jakarta
HUT Kota Jakarta oleh Walikota Sudiro (1953-1958)
ditetapkan pada 22 Juni, mengganti HUT Kota Batavia di
akhir bulan Mei, saatnya kota itu pernah diduduki oleh Jan
Pieterszoon Coen di tahun 1619. Seabad sebelumnya, ketika
Fatahillah, panglima Arab dari Kesultanan Demak,
mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa, Fatahillah
dikatakan telah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi
Jayakarta. Nah, ketika Walikota Sudiro meneliti kapan
tepatnya Fatahillah melakukan hal itu, ia sampai pada
kesimpulan bahwa tahunnya adalah 1527. Dan dalam sebuah
naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta yang oleh Dr.
Sukanto diserahkan kepada Dewan Perwakilan Kota,
disarankan bahwa tanggalnya adalah 22 Juni. Maka pada
tahun 1956, Walikota Sudiro mengajukan tanggal 22 Juni
1527 sebagai hari jadinya kota Jakarta kepada sidang Dewan
Perwakilan Kota yang menerimanya dengan suara bulat.
(Sejarawan Adolf Heuken SJ meragukan adanya bukti
bahwa nama Jayakarta diberikan oleh Fatahillah, sebab 50
tahun sesudah Fatahillah masih tetap dipakai nama Sunda
Kelapa.)
https://tirto.id/sejarah-hut-dki-jakarta-tema-perayaan-ulang-tahunjakarta-2021-gg5A
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23/06 - Hari Janda-Janda Internasional
Hari Janda-Janda Internasional (International Widows’ Day)
di tanggal 23 Juni diprakarsai sejak 2005 oleh Cherie Blair
dan Kofi Annan (Sekjen PBB) dan diadopsi PBB pada tahun
2011, dengan tujuan untuk memberikan lebih banyak
perhatian kepada suara dan pengalaman para janda dan
dukungan yang mereka butuhkan. Di dunia saat ini ada kl.
260 juta perempuan yang hidup menjanda, selain karena
kematian suami, juga karena cerai, ditinggalkan, atau
kehilangan jejak suami dalam situasi perang, pengungsian,
migrasi. Banyak yang hidup dalam kemiskinan karena
ditinggalkan tanpa memiliki pekerjaan formal, atau
dirampas dari hak atas warisan, pensiun dll. Berdasarkan
data BPS 2018, di Indonesia ada 10.3 juta rumah tangga
dengan perempuan sebagai kepala keluarga (PEKKA), 67%
karena suami meninggal. Rumah tangga yang mereka
pimpin beranggotakan puluhan juta orang, dan sering
hidup di bawah garis kemiskinan karena sebagai ibu rumah
tangga mereka umumnya bekerja di sektor informal dengan
pendapatan di bawah 1 juta sebulan.
https://www.un.org/en/observances/widows-day

23/06 - Hari Konvensi Bonn
Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup (23 Juni 1972)
menyadari perlunya kerja sama negara-negara dalam
konservasi spesies-spesies yang bermigrasi melintasi batasbata nasional. Tujuan Konvensi Bonn (Bonn Convention)
adalah menyediakan konservasi untuk pelbagai spesies
migran di darat dan laut dalam segenap siklus migrasinya.
Negara-negara yang disinggahi binatang migran, bersepakat
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mengambil tindakan yang diperlukan untuk melestarikan
spesies tersebut dan habitatnya, juga bila pada tahap
migrasinya itu spesies yang bersangkutan tidak memberi
mereka keuntungan. Wilayah Indonesia tiap-tiap tahun
menjadi tempat singgah ribuan “tamu” dari bumi belahan
utara. Burung-burung migran seperti misalnya Elang Alap
Cina mengunjungi Indonesia selama di tempat berbiaknya
berlangsung musim dingin. Penyu Belimbing dan Penyu
Tempayan bermigrasi menyeberangi samudera untuk
sejenak bertelur di pantai-pantai Indonesia. Masyarakat
lokal perlu diberi kesadaran bahwa spesies itu dan
habitatnya perlu mereka lindungi.
https://dibaliktanggal.blogspot.com/

https://www.unbonn.org/CMS
24/06 - Hari Bidan Nasional
Hari Bidan Nasional diperingati setiap 24 Juni, baik untuk
menghargai jasa bidan, maupun untuk memperingati
adanya Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang berdiri sejak 24
Juni 1951 sebagai hasil konferensi bidan yang pertama.
Konferensi itu telah merumuskan tujuan IBI, antara lain (1)
menggalang persatuan dan persaudaraan antar sesama
bidan; (2) membina pengetahuan dan keterampilan dalam
profesi kebidanan dan dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA). Saat ini, IBI memiliki hampir 350.000 anggota
tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritasnya berpendidikan
S1, namun masih banyak dukun bayi yang lama juga.
Masalah utama yang dihadapi ialah Angka Kematian Ibu (4
pada tiap 10.000 kehamilan) dan Kematian Bayi (4,5 di
minggu pertama pada tiap 100 kelahiran). Angka-angka
tinggi itu berkaitan dengan mayoritas kelahiran di luar
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Rumah Sakit, banyak tanpa bidan profesional, banyaknya
kehamilan di bawah usia 20 (nikah muda atau luar nikah),
dan banyaknya aborsi spontan (6-12%) dan buatan (7,5-15%)
yang tak aman.
https://tirto.id/sejarah-hari-bidan-nasional-yang-diperingati-setiap24-juni-fK2q;
https://elearning.medistra.ac.id/pluginfile.php/285/mod_resource/c
ontent/3/3.%20Masalah%20kebidanan%20komunitas--.pdf;

25/06 - Hari Pelaut
Setiap 25 Juni sebagai Hari Pelaut (Day of the Seafarer) sejak
2011, mengakui kontribusi besar para pelaut untuk ekonomi
dunia. Mereka memungkinkan kapal-kapal membawa 90%
dari perdagangan dunia dengan aman, efisien dan lumayan
ramah lingkungan. Mereka melakukan ini dengan
pengorbanan pribadi yang besar untuk diri sendiri dan
keluarga mereka, terbuka terhadap bahaya di laut, seperti
cuaca yang makin ekstrem, pembajakan laut, perlakuan tak
adil, epidemi, dll. Organisasi Maritim Internasional (IMO)
meminta semua orang untuk menyuarakan dukungan
dengan menggunakan jejaring sosial untuk mengatakan
"Terima kasih, Pelaut” kepada 1,5 juta pelaut dunia atas
kontribusi mereka untuk kesejahteraan masyarakat umum.
Tahukah Anda bahwa Indonesia termasuk tiga atau empat
negara dengan jumlah pelaut tertinggi. Filipina adalah
penyedia pelaut terbanyak, baik untuk perwira maupun
untuk pelaut biasa, diikuti oleh China, Indonesia, dll.
https://www.imo.org/en/About/Events/Pages/Day-of-theSeafarer.aspx
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26/06 - Hari Internasional Anti Narkoba
Hari Internasional Anti Narkoba dan Perdagangannya yang
Terlarang (International Day against Drug Abuse and Illicit
Trafficking) diselenggarakan oleh PBB pada setiap tanggal
26 Juni sejak tahun 1988. Tujuannya adalah memperkuat
kerja sama untuk menciptakan masyarakat internasional
bebas perdagangan dan penggunaan narkoba. Namun,
sampai sekarang, jumlah pengguna narkoba masih sangat
tinggi khususnya di negara kaya (bisa sampai belasan persen
populasi) meski sedang menurun, sedangkan dalam 10
tahun terakhir cepat naik di negara berpendapatan
menengah ke bawah di Afrika dan Asia. Pandemi hanya
membuatnya lebih parah. Paling banyak dipakai Ganja (200
juta orang, 4% penduduk dunia), Candu (70j, 1,2%); Kokain
(20j), jenis-jenis Amfetamin seperti Ekstasi (27j); totalnya
antara 250-300 juta (5-6%) dari penduduk dunia; di
antaranya puluhan juta yang karenanya menderita
gangguan fisik dan mental berat, dan banyak yang
meninggal dunia. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia
oleh BNN pada 2019 diperkirakan kl. 3,6 juta orang.
https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day
;
https://www.unodc.org/res/wdr2021/press/WDR21_Booklet_1_take
aways.pdf

26/06 - Hari Internasional untuk Mendukung
Korban Penyiksaan
Hari
Internasional
untuk
Mendukung
Korban
Penyiksaan(The International Day in Support of Victims of
Torture, PBB 1998) diadakan setiap tahun pada tanggal 26
Juni untuk menentang kejahatan penyiksaan dan
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memperingati banyaknya korban penyiksaan serta
mendukung para penyintas penyiksaan. Juga di Indonesia
pemelihara keamanan dan penegak hukum masih memakai
beragam bentuk penyiksaan guna mempercepat penyidikan
dan mendapat keterangan khususnya dari tahanan kecil
yang tidak mendapat bantuan hukum. Paling buruk, bagi
para pelaku penyiksaan bisanya tidak ada hukuman yang
setimpal. (Elsam, Profil Kasus-kasus penyiksaan di
Indonesia, 2011).
https://www.un.org/en/observances/torture-victims-day

27/06 - Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Majelis Umum PBB 2020 mendeklarasikan tanggal 27 Juni
setiap tahun sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises
Day), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
kontribusi UMKM yang sangat besar kepada ekonomi
global dan pembangunan berkelanjutan. Menurut data
Dewan Internasional Usaha Kecil, semua UMKM dengan
kurang dari 250 karyawan merupakan lebih dari 90% dari
semua perusahaan di dunia, menciptakan 70% dari total
lapangan kerja, dan menghasilkan 50% dari PDB. Mereka
menjadi tulang punggung ekonomi dunia dan memainkan
peran paling besar di negara-negara berkembang. Di
Indonesia (2017) jumlah unit UMKM, formal dan informal,
merupakan 99,99% (62.9 juta unit) dari jumlah total pelaku
usaha, sementara usaha besar hanya sebanyak sekitar 5400
unit (0,01%). Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta
tenaga kerja (89%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha
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Menengah 3,73 juta (3,11%); Usaha Besar hanya sekitar 3,58
juta (3%).
https://www.un.org/en/observances/micro-small-mediumbusinesses-day
28/06

29/06 - Hari Keluarga Nasional
Hari Keluarga Nasional (Harganas) oleh pemerintah sejak
tahun 1992 ditetapkan pada setiap tanggal 29 Juni, untuk
mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia akan
pentingnya keluarga sejahtera sebagai sumber kekuatan
untuk membangun bangsa dan negara. Tanggal 29 Juni
mengacu pada 29 Juni 1970 yang menjadi tanggal
dimulainya Gerakan KB Nasional demi membangun
keluarga kecil bahagia sejahtera. Akibatnya, Hari Keluarga
Nasional kerap diidentikkan dengan Keluarga Berencana
(KB). Lalu segala hal yang berkaitan dengan Harganas
seakan akan menjadi tanggung jawab BKKBN. Padahal tidak
sebatas itu. Hari Keluarga Nasional mestinya dimaknai
sebagai hari berkumpulnya anggota keluarga untuk
menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keluarga. Fungsifungsi yang ada dalam keluarga bukan hanya fungsi
reproduksi yang bertanggung jawab dan fungsi pemenuhan
kebutuhan ekonomi, tetapi juga fungsi perlindungan, cinta
kasih, pendidikan, sosial budaya, pewarisan agama, dan
pembinaan lingkungan.
https://keluargaindonesia.id/kabar/sejarah-dan-peringatanharganas-setiap-tahunnya
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29/06 - Hari Internasional Daerah Tropis
Hari Internasional Daerah Tropis (International Day of the
Tropics) diperingati pada setiap 29 Juni sejak 2016. Daerah
Tropis mencakup 40 persen dari total luas permukaan bumi
dan di situ terdapat sekitar 80 persen keanekaragaman
hayati bumi, 54% sumber daya air yang terbarukan, dan
sebagian besar keragaman budaya dan bahasa. Daerah
tropis ini menghadapi pula sejumlah tantangan besar
seperti perubahan iklim, deforestasi, pertambangan,
urbanisasi dan perubahan demografis, kemiskinan. Pada
tahun 2050, sebagian besar penduduk dunia dan dua pertiga
dari anak-anaknya akan tinggal di daerah tropis. Hari
Internasional Daerah Tropis merayakan keragaman tropis
yang sangat kaya sambil menyoroti tantangan besar dan
peluang unik yang dihadapi oleh negara-negara tropis.
https://www.un.org/en/observances/tropics-day

30/06 - Hari Internasional Sistem Pemerintahan
Parlementer
Hari Internasional Sistem Pemerintahan Parlementer
(International Day of Parliamentarism) dirayakan pada 30
Juni karena pada tanggal itu pada tahun 1889 InterParliamentary Union - organisasi global parlemen-parlemen
- didirikan. Pada Hari Parlemen ini dirayakan sistem
pemerintahan parlementer yang mampu meningkatkan
mutu kehidupan sehari-hari manusia di seluruh dunia.
Parlemen, landasan demokrasi, mewakili dan memberi
suara kepada rakyat, mengesahkan undang-undang,
mengalokasikan dana untuk penerapan hukum dan
kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban dari
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pemerintah. Hampir semua negara di dunia memiliki
pemerintahan dengan salah satu bentuk perwakilan rakyat:
dwikameral (79 negara) atau unikameral (114 negara).
https://www.un.org/en/observances/tropics-day
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??/07 - Hari Koperasi Internasional (Sabtu
Pertama)
Setiap Sabtu pertama bulan Juli, sejak tahun 1995, di seluruh
dunia dirayakan Hari Koperasi Internasional (International
Day of Cooperatives) untuk menyoroti bagaimana Koperasi
menawarkan dukungan yang berpusat pada rakyat.
Koperasi ditemukan di bidang pertanian, produksi, eceran,
keuangan, perumahan, pendidikan, pelayanan sosial dan
banyak bidang lain. Lebih dari satu miliar anggota koperasi
di seluruh dunia terus membuktikan bahwa tidak ada yang
perlu menghadapi krisis apa pun sendirian. Hari Koperasi
menjadi kesempatan untuk mempromosikan model
berbisnis yang berpusat pada manusia, ditopang oleh nilainilai gotong royong, solidaritas, tanggung jawab sosial dan
kepedulian terhadap masyarakat, mampu mengurangi
ketidaksetaraan, menciptakan kemakmuran dan merespons
bersama-sama dampak kemalangan yang tiba-tiba muncul.
Aliansi Koperasi Internasional [1895] yang terbesar di
seluruh dunia, mewakili dan melayani 3 juta koperasi
dengan 1,2 miliar anggota. (lihat juga Hari Koperasi
Indonesia, 12/07).
https://www.un.org/en/observances/cooperatives-day

01/07 - Hari Buah Internasional
Hari Buah Internasional (International Fruit Day) pertama
kali diadakan pada 1 Juli 2007 di Berlin, di Mauerpark,
tempat belasan tahun sebelumnya “Tirai Besi” tiba-tiba
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runtuh. Pesta aneka macam buah-buahan dan
menyantapnya bersama di tempat itu menjadi Hari Buah
Internasional tahunan, dengan tema tahunan dan Fruit of
the Year (Papaya 2019; Mandarin 2020). Tujuannya adalah
agar masyarakat menjadi semakin akrab dengan buahbuahan, suka berbagi, dan menjadikannya konsumsi seharihari dengan cara yang terjangkau, sehat, dan ramah
lingkungan, misalnya dengan menikmati buah lokal yang
sedang musimnya! Hal itu sangat mungkin di tanah air kita
di mana ibu pertiwi sepanjang tahun menawarkan aneka
buah-buahan yang lezat.
https://internationalfruitday.jimdofree.com/english/our-history/

01/07 - Hari Bhayangkara
Hari Bhayangkara pada setiap tanggal 1 Juli merupakan Hari
Kepolisian Nasional. Tanggalnya diambil dari terbitnya
Peraturan Presiden No 11, 1 Juli 1946 yang menyatukan Polisi
yang sebelumnya terpisah-pisah sebagai Polisi pelbagai
daerah. Setelah menjadi kesatuan nasional, Polisi RI
bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Polri
mengemban tugas-tugas kepolisian untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah
Indonesia; menegakkan hukum; dan memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Khususnya di masa-masa krisis seperti saat ini
tugasnya sangat menuntut tenaga setiap anggotanya.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/01/083601465/apaitu-hari-bhayangkara-dan-sejarah-di-balik-penetapannya?page=all
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02/07 - Hari Kelautan Nasional
Hari Kelautan Nasional pada setiap 2 Juli menjadi
kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
agar turut melestarikan laut Indonesia. Sebagai negara
kepulauan terbesar di dunia, wilayah kelautannya
membentang seluas lebih dari 5 juta km persegi (daratannya
kurang dari 2 juta km persegi). Dengan sumber daya alam
yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah
dan kaya, dengan keunikan biota laut yang diperkirakan
mencakup lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang.
Harusnya ada keprihatinan lebih besar terhadap
pengelolaan kekayaan laut Indonesia, tindakan eksploitasi
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan
pencemaran laut yang sebagian besar berasal dari darat dan
kini mengancam seluruh kehidupan di wilayah kelautan
Indonesia. Dari darat pun kita dapat dan harus turut
melestarikannya. (Bdk. 23/09 Hari Maritim Nasional yang
fokus pada kekayaan ekonomis sumberdaya laut).
https://tirto.id/peringatan-hari-kelautan-nasional-2-juli-marilestarikan-laut-fMZB
03/07
04/07

05/07 - Hari Bank Indonesia
Pada tanggal 5 Juli 1946 pemerintah RI mengeluarkan
undang-undang darurat mengenai pendirian Bank Nasional
Indonesia (BNI). Momentum inilah yang menjadi patokan
bagi Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap tanggal 5
Juli. Upaya pemerintah RI untuk menjadikan BNI sebagai
bank sentral, terhambat karena situasi darurat perang. Pada
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2 November 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) selain
menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh
Belanda, juga menyepakati bahwa De Javaansche Bank
(sejak 1828) akan dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia,
Bank Sentral Indonesia, hal mana mulai terlaksana sejak 1
Juli 1953. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia (BI)
mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi
perbankan negara, dan mencetak serta mengedarkan mata
uang.
https://tirto.id/sejarah-hari-bank-indonesia-mengapa-diperingatisetiap-5-juli-edCS
06/07
07/07
08/07

09/07 - Hari Satelit Palapa
Tanggal 9 Juli 1976 pukul 06.31 WIB merupakan momen
bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan diluncurkannya
satelit komunikasi Palapa A1 dari Cape Canaveral Space
Centre di Amerika Serikat. Peristiwa itulah yang diperingati
sebagai Hari Satelit Palapa. Sebelum peluncuran itu
pemerintah RI telah mengirim beberapa orang ke luar
negeri untuk mempelajari sistem komunikasi modern, dan
dibangun stasiun pengendali utama satelit di Cibinong,
Jawa Barat, diikuti pendirian stasiun-stasiun bumi di
beberapa tempat. Proyek itu dikelola oleh Perusahaan
Umum Telekomunikasi (Perumtel, sekarang Telkom).
Nama Palapa diambil dari sumpah yang diikrarkan oleh
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Mahapatih Gajah Mada pada masa kejayaan Kerajaan
Majapahit di tahun 1334, yaitu sumpah untuk
mempersatukan seluruh Nusantara saat itu. Dengan
menggunakan Satelit Palapa, wilayah Indonesia makin
dipersatukan lewat sistem komunikasinya. Pada saat itu,
Indonesia menjadi negara ketiga yang meluncurkan satelit
pemancar domestik setelah Kanada dan AS.
https://siedoo.com/berita-7105-mengenal-sejarah-hari-satelitpalapa/
10/07

11/07 - Hari Penduduk Dunia
Melalui Hari Penduduk Dunia (World Population Day) pada
setiap tanggal 11 Juli perhatian masyarakat dunia difokuskan
pada urgensi masalah-masalah populasi bumi. Hari itu
ditetapkan oleh PBB pada tahun 1989, ketika jumlah
penduduk bumi mencapai angka 5 miliar (Juli 2020 sudah
7,8 miliar) . Hari Penduduk Dunia menjadi seruan kepada
para pemimpin, pembuat kebijakan, aktivis akar rumput,
dan lembaga lainnya untuk membantu merealisasikan
kesehatan reproduksi menjadi kenyataan bagi semua. Masa
depan yang lebih baik bagi semua penduduk bumi dan bagi
bumi sendiri terkait erat dengan tren-tren demografis
termasuk pertumbuhan populasi, penuaan, migrasi, dan
urbanisasi.
https://www.un.org/en/observances/world-population-day

12/07 - Hari Koperasi Indonesia
Setelah Indonesia merdeka, Bapak koperasi Indonesia, Bung
Hatta, melaksanakan Kongres Koperasi pada bulan Juli 1947
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di Tasikmalaya seraya mendirikan Sentral Organisasi
Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). Tanggalnya 12 Juli 1947
itu dijadikan Hari Koperasi Indonesia. Sejak itu koperasi
berkembang bukan hanya sebagai alat perjuangan
membebaskan rakyat dari penderitaan, tetapi juga menjadi
alat
bantu
pembangunan
dan
perkembangan
perekonomian Indonesia. Menurut UU No.12 Tahun 1967,
koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum
dengan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama serta
berdasarkan asas kekeluargaan, Meskipun karena banyak
faktor koperasi di Indonesia sering mengalami
kemunduran, namun hendaknya tetap dilihat juga
manfaatnya dan peluang-peluangnya.
https://tirto.id/sejarah-hari-koperasi-indonesia-alasan-diperingatisetiap-12-juli-ed9x

13/07

14/07 - Hari Pajak Indonesia
Sejak tahun 2017 Hari Pajak Indonesia ditetapkan pada
tanggal 14 Juli, karena pada masa persiapan kemerdekaan RI
kata pajak muncul pertama kali dalam draft kedua UUD
yang disampaikan pada 14 Juli 1945. Masyarakat umum
belum akrab dengan Hari Pajak yang diperingati secara
internal oleh Direktorat Jenderal Pajak yang masih
mengembangkan jalan yang lebih baik dalam
mengumpulkan pajak dari masyarakat dan juga dalam
pelayanan kepada masyarakat. Pajak menjadi sumber
pendapatan negara terbesar (pada tahun 2018 sebesar 85%).
Pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan
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Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang
bertujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia. Selamat memperingati Hari Pajak! Tingkatkan
kesadaran pajak pada diri masing-masing karena “Pajak Kita
untuk Kita.”
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/hari-pajak-danreformasi-perpajakan-indonesia

15/07 - Hari Bastille
Hari Bastille (Bastille Day) setiap tanggal 14 Juli bukan
hanya hari libur nasional Prancis tetapi juga peringatan asas
demokrasi bagi seluruh dunia. Penyerbuan Bastille
merupakan pernyataan bahwa manusia dapat dan akan
menggulingkan pemerintah yang tidak memuaskan
mereka. Pada tahun 1789, Prancis menghadapi kekurangan
pangan dan pajak yang tinggi, dan rakyat semakin tidak
puas dengan Raja Louis XVI. Pada pagi hari tanggal 14 Juli,
gerombolan warga yang marah berkumpul di sekitar
Bastille, benteng abad pertengahan, gudang senjata dan
penjara, simbol tirani dan penindasan. Bastille diserbu,
tahanan politik dibebaskan dan senjata diambil.
Penyerbuan Bastille yang membuktikan kepada rakyat
Prancis bahwa kekuatan Raja sangat minim, menjadi
pendorong bagi penyebaran ide-ide revolusioner. Beberapa
tahun kemudian monarki jatuh dan Raja dipenggal kepala.
Hari Bastille menjadi lambang awal sebuah republik
modern dan menguatkan keyakinan bahwa kekuasaan
dapat dipegang oleh rakyat.
https://www.sporcle.com/blog/2017/07/history-of-bastille-day/
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15/07 - Hari Sedunia Keterampilan Kaum Muda
Hari Sedunia Keterampilan Kaum Muda (World Youth Skills
Day) pada setiap tanggal 15 Juli diprakarsai oleh PBB,
UNESCOs, dan ILO. Lebih dari 1 miliar orang muda berusia
15 hingga 24 tahun hampir tiga kali lebih mungkin
menganggur daripada orang dewasa, atau terpapar pada
pekerjaan yang lebih rendah mutunya, atau bekerja penggal
waktu, dibayar rendah, atau bekerja dengan kontrak
sementara. Hari Keterampilan Kaum Muda ini bermaksud
menyadarkan masyarakat bahwa keterlibatan aktif kaum
muda dalam upaya pembangunan berkelanjutan adalah
sentral untuk mencapai target masyarakat yang
berkelanjutan, inklusif, dan stabil, dan untuk mencegah
ancaman terburuk terhadap pembangunan berkelanjutan,
a.l. perubahan iklim, pengangguran, kemiskinan,
ketidaksetaraan gender, konflik, dan migrasi tak terkendali.
https://www.un.org/en/events/youthskillsday/
16/07

17/07 - Hari Sedunia untuk Keadilan
Internasional
Pada setiap tanggal 17 Juli sejak 2010 diadakan Hari Sedunia
untuk Keadilan Internasional (World Day for International
Justice). Tujuannya adalah memajukan pengadilan pidana
internasional dan mendukung tugas Mahkamah Pidana
Internasional (ICC, International Criminal Court) yang kini
sudah diakui oleh 123 negara dunia (sayangnya, Cina, India,
Indonesia dll. tak pernah menandatangani Statuta ICC 1998,
dan AS, Rusia, dll belum meratifikasi tanda tangan mereka).
Sudah hadir sejak 1971 sebagai pengadilan ad hoc, ICC baru
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menjadi pengadilan permanen pada tahun 2002 setelah
negara-negara pendukungnya menandatangani Statuta ICC
1998 dan menerima jurisdiksi ICC atas kasus-kasus
kejahatan sangat serius yang tidak di-investigasi di negara
kejahatan itu terjadi. Hari Dunia ini bertujuan untuk
melindungi hak-hak korban di mana pun; dan ingin
membantu mencegah kejahatan perang, kekejaman
terorisme, penyiksaan tahanan, genocide, dan sejak 2016
juga kejahatan terhadap lingkungan hidup.
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/worldday-for-international-justice-2020/

18/07 - Hari Internasional Nelson Mandela
Tanggal 18 Juli oleh Majelis Umum PBB (2009) dinyatakan
sebagai Hari Internasional Nelson Mandela (Nelson
Mandela International Day), sebagai pengakuan atas
kontribusi besar mantan Presiden Afrika Selatan kepada
budaya perdamaian dan kemerdekaan. Ketetapan PBB ini
mengakui dedikasi Mandela terhadap pelayanan
kemanusiaan dalam hal pemecahan konflik; hubungan
antar ras; perlindungan hak asasi manusia; rekonsiliasi;
kesetaraan gender, dan hak-hak anak serta kelompok
rentan lainnya; perjuangan melawan kemiskinan; promosi
keadilan sosial, dan perjuangan untuk demokrasi
internasional.
https://www.un.org/en/events/mandeladay/
19/07
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20/07 - Hari Tanpa TV
Hari Tanpa TV yang sejak 2008 diadakan pada setiap
tanggal 20 Juli, mendorong sikap kritis keluarga dan anakanak dalam menonton televisi. Hari Tanpa TV diprakarsai
oleh Koalisi Nasional Hari Tanpa TV yang terdiri dari
berbagai unsur masyarakat. Sebagai media massa, televisi
memiliki fungsi dan disfungsi yang akan memberikan
dampak – baik positif maupun negatif – kepada pemirsanya.
Sebagian besar siaran televisi sekarang menitikberatkan sisi
hiburan lebih daripada edukasi. Melalui Hari Tanpa TV, kita
bisa berupaya untuk mengurangi ketergantungan orang
dewasa dan anak-anak pada televisi. Melalui Hari Tanpa TV,
kita dapat melatih diri bersama anak-anak bahwa dalam
menggunakan media termasuk televisi, ada aturannya.
Aturan itu setidaknya menyangkut dua hal: isi media mana
yang sebaiknya dikonsumsi dan mana tidak, serta berapa
lama dan kapan anak-anak boleh mengakses media
tersebut. [Ada diskusi yang ingin memindahkannya ke tgl.
25 Juli agar bisa menjadi follow-up dari Hari Anak pada tgl.
23]
https://www.enkosa.com/2021/06/sejarah-hari-tanpa-tv-23-juli.html

20/07 - Hari Catur Sedunia
Mulai dari 2020, PBB mengadopsi 20 Juli sebagai Hari Catur
Sedunia (World Chess Day) untuk menandai tanggal
berdirinya Federasi Catur Internasional (FIDE, 1924). Atas
inisiatif FIDE, 20 Juli telah diperingati sebagai Hari Catur
Internasional oleh para pemain catur di seluruh dunia sejak
tahun 1966. Catur sebagai permainan intelektual dan
kultural yang sangat kuno, menggabungkan permainan,
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pemikiran, dan unsur seni. Sebagai kegiatan yang
terjangkau dan inklusif, catur dapat diadakan di mana saja
dan dimainkan oleh semua orang, melintasi batas bahasa,
usia, gender, kemampuan fisik atau status sosial. Catur
adalah permainan global, yang memajukan pendidikan,
mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong inklusi,
toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati.
https://www.un.org/en/observances/world-chess-day
21/07

22/07 - Albertus Soegijapranata
Tanggal 22 Juli adalah hari peringatan kematian Mgr.
Albertus Soegijapranata. Lahir 25 November 1896 di
Surakarta, ia diberi nama Soegija. Setelah tamat dari Kolese
Xaverius di Muntilan, Soegija menjadi guru di situ. Ia masuk
novisiat Serikat Yesus di Belanda, tempat ia juga belajar
Filsafat serta Teologi (1919-1931). Kembali ke tanah air
sebagai imam dengan nama Soegijapranata, ia ditugaskan
sebagai pastor paroki di Yogyakarta dan pada tahun1940
diangkat menjadi Vikaris Apostolik Semarang. Tantangan
besar dihadapinya ketika pada masa Jepang kebanyakan
pastor ditahan. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, ia
berjuang untuk pengakuan Republik Indonesia di dunia
luas; dan meyakinkan orang Katolik untuk berjuang demi
negara: "100% Katolik, 100% Indonesia." Pada tahun 1961 ia
menjadi Uskup Agung Semarang, dan mengambil bagian
dalam sesi pertama Konsili Vatikan II pada tahun berikut. Ia
meninggal dunia pada 22 Juli 1963 di Belanda. Sebagai
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Pahlawan Nasional, jenazahnya dikebumikan di Taman
Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang.
https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2017/02/biografi-mgralbertus-soegijapranata-sj-uskup-agung-pertama-semarang.html

23/07 - Hari Anak Nasional
Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap tanggal 23 Juli,
sebagai ungkapan kepedulian seluruh bangsa terhadap
perlindungan anak-anak Indonesia agar tumbuh dan
berkembang secara optimal dan menjadi generasi penerus
bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta
tanah air. Peringatan Hari Anak merupakan gagasan
Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang dalam sidangnya
pada tahun 1951 memutuskan untuk mengupayakan
penetapan Hari Anak Nasional. Pada tahun 1959,
pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 1 Juni sebagai
Hari Anak Nasional. bertepatan waktu dengan hari lahir
Bung Karno (1 Juni 1901) dan dengan Hari Anak
Internasional (1 Juni). Orde Baru di bawah pimpinan
Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres No.
44/1984) yang memindahkan Hari Anak Nasional ke tanggal
23 Juli, sesuai dengan tanggal pengesahan Undang-Undang
tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. UndangUndang itu bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai
negara yang ramah anak.
https://tirto.id/sejarah-hari-anak-nasional-alasan-diperingati-setiap23-juli-eeSs
24/07
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25/07 - Hari Sedunia Pencegahan Tenggelam
Hari Sedunia Pencegahan Tenggelam (World Drowning
Prevention Day) ditetapkan oleh PBB pada setiap tanggal 25
Juli, mulai dari tahun 2021. Hari advokasi global ini
bertujuan untuk menyoroti dampak tragis pada keluarga
dan masyarakat bila ada anggotanya mati tenggelam (setiap
tahun ratusan ribu). Hari sedunia ini bermaksud
menawarkan solusi untuk pencegahan tenggelam dan
penyelamatan nyawa. Pemerintah, organisasi masyarakat
sipil, sektor swasta, dan setiap orang diundang untuk
memperingati Hari Pencegahan Tenggelam dengan
merencanakan langkah-langkah efektif yang segera perlu
diambil bersama-sama dan terkoordinasi, seperti hal
memasang pagar yang menghalang akses ke air,
menyediakan tempat untuk balita (crèches, pengasuhan)
yang aman dan jauh dari air, mengajar orang berenang,
keterampilan penyelamatan, dan resusitasi, menegakkan
peraturan pelayaran dan penyeberangan yang aman, dan
melatih langkah preventif terhadap ancaman banjir.
https://www.un.org/en/observances/drowning-prevention-day

26/07 - Hari Internasional Konservasi Ekosistem
Hutan Bakau
Hari Internasional Konservasi Ekosistem Hutan Bakau
(International Day for the Conservation of the Mangrove
Ecosystem) yang diadopsi oleh UNESCO pada tahun 2015
untuk dirayakan setiap tanggal 26 Juli, bertujuan
meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan bakau
sebagai ekosistem yang unik namun rentan, dan untuk
mempromosikan solusi bagi pengelolaan, konservasi, dan
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pemanfaatannya yang berkelanjutan. Hutan bakau di
pinggir darat dan laut berkontribusi pada kesejahteraan,
ketahanan pangan, dan perlindungan masyarakat pesisir di
seluruh dunia. Hutan ini mendukung keanekaragaman
hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang
berharga bagi ikan dan kerang. Hutan bakau juga menjadi
pelindung alami terhadap gelombang badai, tsunami, dan
erosi. Tanahnya menyerap sejumlah besar karbon. Namun,
hutan bakau menghilang tiga hingga lima kali lebih cepat
daripada hutan biasa, dengan kerugian ekologis dan sosial
ekonomis yang serius. UNESCO mendukung konservasi
hutan
bakau
untuk
memajukan
pembangunan
berkelanjutan komunitas lokal.
https://en.unesco.org/commemorations/mangroveday

27/07 - Hari Sungai Nasional
Setiap tanggal 27 Juli Indonesia memperingati Hari Sungai
Nasional, momen untuk mengevaluasi kondisi sungaisungai dan membuka mata untuk kompleksitas
permasalahan sungai dari hulu ke hilir. Sungai merupakan
sumber kehidupan utama dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat petani dan nelayan. Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk bersama
masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup dengan a.l.
mengendalikan pencemaran sungai dan mengelola Daerah
Aliran Sungai (DAS). Ditargetkan untuk meningkat kualitas
airnya dari tahun ke tahun. Akan tetapi, hal tersebut
semakin sulit karena banyak permasalahan yang
menyebabkan sungai-sungai kita tercemar, di antaranya
pembuangan sampah sembarangan dan pembuangan
limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dari
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rumah tangga maupun industri. Penyebab lain adalah
terkendalanya rehabilitasi lahan kritis di sekitar DAS.
Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Tengah
mengalami penurunan Indeks Kualitas Air paling besar dari
tahun ke tahun. Komitmen pemerintah untuk
meningkatkan pemulihan air terhadap B3 dan pemulihan
lahan kritis di sekitar DAS memerlukan komitmen seluruh
masyarakat pula.
https://icel.or.id/isu/27-juli-memperingati-hari-sungai-nasionalkompleksitas-penyebab-masalah-sungai-sungai-tercemar-diindonesia/

28/07 - Hari Hepatitis Sedunia
Hari Hepatitis Sedunia (World Hepatitis Day) setiap tanggal
28 Juli adalah kesempatan untuk meningkatkan upaya
nasional dan internasional terhadap hepatitis, untuk
mendorong tindakan dan keterlibatan mitra serta seluruh
masyarakat, dan untuk menegaskan perlunya respons
global yang lebih besar. Tanggal 28 Juli dipilih WHO karena
adalah hari ulang tahun ilmuwan dan pemenang Hadiah
Nobel Dr Baruch Blumberg, yang menemukan virus
hepatitis B (HBV) dan mengembangkan tes diagnostik
beserta vaksin untuk virus tersebut. Diagnosis dan
perawatan yang cakupannya masih rendah merupakan
kesenjangan paling penting untuk diatasi dalam rangka
mencapai tujuan eliminasi global pada tahun 2030.
Hepatitis B, terinfeksi Virus HBV yang dapat merusak hati,
adalah epidemis di Asia, kebanyakan di Tiongkok dan India,
dan no 3 Indonesia dengan belasan juta (antara 5-10 %)
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penduduk terinfeksi, kebanyakan diturunkan dari ibu ke
anak, selebihnya via kontak cairan tubuh.
https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day

29/07 - Hari Bakti TNI AU
Penembakan pesawat Dakota VT-CLA pada 29 Juli 1947
diperingati sebagai Hari Bakti TNI AU. Dakota yang
membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya
untuk Palang Merah Indonesia dari Singapura ke pangkalan
udara Maguwo, menjelang mendarat ditembak jatuh oleh
dua pesawat pemburu Belanda. Di antara yang gugur ada
tokoh-tokoh TNI AU Prof. Dr. Abdulrachman Saleh, Adi
Sutjipto, dan Adi Soemarno. Tempat jatuhnya pesawat
Dakota diresmikan menjadi Monumen Perjuangan TNI
Angkatan Udara (Ngoto, Yogyakarta). Bersamaan dengan
peresmian monumen tersebut, dipindahkan kerangka
jenazah Adisutjipto dan Abdulrachman Saleh ke Monumen
Perjuangan TNI AU itu.

30/07 - Hari Sedunia melawan Perdagangan
Manusia
Hari Sedunia melawan Perdagangan Manusia (World Day
against Trafficking in Persons) diperingati setiap 30 Juli.
Setiap tahun, ratusan ribu perempuan, laki-laki, dan anakanak jatuh ke tangan para pedagang manusia, di negara
mereka sendiri atau di luar negeri. Mereka diperdagangkan
untuk eksploitasi seksual (60%), kerja paksa, pengemis
paksa, pernikahan paksa; untuk menjadi tentara anak-anak,
dan untuk pengambilan organ. Perempuan merupakan 50%
dan anak perempuan 23% dari semua korban perdagangan
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manusia. Hampir semua negara di dunia terdampak oleh
kejahatan ini, entah sebagai negara asal (terutama dari Asia
dan Pasifik), transit, atau tujuan bagi para korban. Protokol
PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum
Perdagangan Manusia membantu negara-negara untuk
memeranginya. Sangat berjasa dan makin dibutuhkan
adalah orang-orang yang bekerja di berbagai sektor untuk
menemukan, mendukung, memberi konseling dan mencari
keadilan bagi para korban perdagangan manusia, dan
menantang kekebalan hukum para pelakunya.
https://www.un.org/en/observances/end-human-trafficking-day

30/07 - Hari Ikrar Gerakan Pramuka
Hari Ikrar Gerakan Pramuka diperingati setiap 30 Juli.
Berbeda dengan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di
Surakarta (1945), Kongres Pandu Rakyat Indonesia II di
Yogyakarta (1950) mengizinkan kelompok khusus untuk
terus menghidupkan organisasi kepanduan mereka yang
ada dari sebelum kemerdekaan. Penyatuan kembali terjadi
pada tahun 1961, berawal dari Ketetapan MPRS 1960 tentang
Pancasila sebagai dasar pendidikan, juga untuk bidang
kepanduan. Presiden yang mengumpulkan para pemimpin
segala gerakan kepanduan di istana Bogor, menyampaikan
bahwa gerakan kepanduan yang ada harus diperbaharui
berdasarkan Pancasila (“dibebaskan dari sisa-sisa Lord
Baden Powell”) dan dilebur menjadi satu dan disebut
Pramuka. Setelah disusun Anggaran Dasar Gerakan
Pramuka, para wakil organisasi kepanduan berkumpul di
Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961, dan
menyatakan dengan ikhlas meleburkan diri dalam satu
organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa inilah yang disebut
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sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tahun 2010 (UU
No 12) organisasi profesi lain daripada Pramuka kembali
diperbolehkan
menyelenggarakan
pendidikan
kepramukaan. (lihat juga 14 Agustus)
https://pramukababel.or.id/sejarah-pramuka-indonesia

30/07 - Hari Persahabatan Internasional
Hari Persahabatan Internasional (The International Day of
Friendship) pada tahun 2011 oleh Majelis Umum PBB
ditetapkan pada setiap 30 Juli dengan tujuan agar
persahabatan antara bangsa, negara, budaya dan individu
mendorong upaya perdamaian dan membangun jembatan
antara kelompok-kelompok masyarakat. Keputusan PBB
menekankan pelibatan kaum muda, sebagai pemimpin
masa depan, dalam kegiatan masyarakat yang mencakup
budaya yang berbeda dan memajukan pemahaman
antarbangsa dan rasa hormat terhadap keanekaragaman.
Untuk memperingati Hari Persahabatan Internasional, PBB
menganjurkan pemerintah, organisasi internasional dan
kelompok masyarakat sipil untuk mengadakan acara,
kegiatan, dan inisiatif yang mendukung upaya masyarakat
internasional untuk memajukan dialog di antara peradaban,
solidaritas, saling pengertian, dan rekonsiliasi.
https://www.un.org/en/observances/friendship-day
31/07
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01/08 - Pekan ASI Sedunia
Setiap tanggal 1–7 Agustus dijadikan Pekan ASI Sedunia
(World Breastfeeding Week). Dengan cara ini WHO dan
UNICEF (sejak 1991) memperjuangkan pemenuhan hak
bayi - hingga berusia 6 bulan atau lebih - akan kebutuhan
ASI untuk tumbuh kembangnya. ASI memiliki semua
kandungan zat penting yang dibutuhkan oleh sang bayi.
Dengan sendirinya komponen-komponen ASI berubah
sesuai dengan kebutuhan dan usia sang bayi. Selain itu,
karena dihasilkan secara alami dan tidak memerlukan alat
bantu, ASI juga paling higienis. Secara psikologis,
pemberian ASI dapat membangun kedekatan jiwa yang unik
antara ibu dan anak.
https://waba.org.my/wbw/
02/08
03/08
04/08

05/08 - Hari Dharma Wanita
Hari Dharma Wanita dirayakan pada setiap tanggal 5
Agustus. Sebagai organisasi yang beranggotakan istri
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS wanita,
Dharma Wanita didirikan pada tahun 1974. Sejak rapat
nasional di tahun 1999, rapat pertama di era Reformasi,
namanya menjadi Dharma Wanita Persatuan, yaitu suatu
organisasi yang non politik, dan demokratis. Tujuan utama
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Dharma Wanita sebagai organisasi sosial kemasyarakatan
yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial
budaya adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota
keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional.
Tugas pokoknya ialah "membina anggota, memperkukuh
rasa persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan
kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan
spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi
pekerti luhur."
https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-hari-dharmawanita-dibentuknya-organisasi-istri-aparatur-sipil-negara1twXVaYT3fU/full

06/08 - Hari Pemboman Hiroshima – Nagasaki
Perhatikan bahwa Majelis Umum PBB sampai hari ini tidak
berhasil menyepakati A Hiroshima and Nagasaki Memorial
Day, padahal bila ada satu hal yang tak pernah boleh
dilupakan ialah banyaknya korban kedua bom nuclear itu.
Setelah Jepang mengabaikan ultimatum Sekutu untuk
menyerah (26 Juli 1945), pada tanggal 6 Agustus AS dengan
persetujuan Inggris menjatuhkan bom uranium di
Hiroshima, untuk memaksa Jepang menyerah pada hari itu
juga. Kembali diabaikan, pada tanggal 9 Agustus, AS
menjatuhkan bom plutonium di Nagasaki. Dampaknya
sangat menghancurkan, menewaskan antara 130.000–
225.000 orang, sebagian besar warga sipil. Separuh dari
mereka tewas pada hari pertama, yang lain tewas karena
efek luka bakar, penyakit radiasi, dan kekurangan gizi
selama beberapa bulan berikut. Pada 15 Agustus, setelah Uni
Soviet pun menyatakan perang, Jepang baru menyatakan
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menyerah kepada Sekutu dan menandatangani instrumen
penyerahan diri yang mengakhiri Perang Dunia II pada 2
September 1945. Pengaruh penggunaan senjata nuklir
terhadap penyerahan diri Jepang dan dasar etisnya masih
diperdebatkan sampai sekarang.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_atom_Hiroshima_dan_N
agasaki

07/08 - HUT Aliansi Jurnalis Independen
Setiap 7 Agustus dirayakan sebagai HUT Aliansi Jurnalis
Independen (AJI), komunitas yang lahir pada 7 Agustus 1994
sebagai bentuk perlawanan pers Indonesia terhadap
kesewenang-wenangan rezim Orde Baru yang saat itu baru
saja membredel Detik, Editor, dan Tempo. Sekitar 100
jurnalis menandatangani Deklarasi Sirnagalih di Bogor
untuk menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi,
menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal
(PWI) untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.
Karena segera dilarang, AJI selama beberapa tahun
beroperasi di bawah tanah. Setelah Reformasi AJI
berkembang sebagai asosiasi jurnalis alternatif yang mulai
digarap secara profesional karena jumlah anggotanya
bertambah banyak dan masalah-masalah yang dihadapinya
semakin kompleks. AJI terus memperjuangkan hak publik
atas informasi dan kebebasan pers sambil menekankan
sikap jurnalis yang profesional dan patuh kepada etika, dan
membela hak-hak pekerja pers untuk memperoleh
kesejahteraan yang layak.
https://aji.or.id/read/press-release/1093/hut-aji-mengawaljurnalisme-di-masa-pandemi.html
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08/08 - HUT ASEAN
HUT ASEAN (Association of Southeast Asian Nations’
Anniversary) setiap tanggal 8 Agustus merayakan pendirian
organisasi geopolitik dan ekonomi lima negara di Asia
Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan
Thailand) di Bangkok, 8 Agustus 1967. Organisasi yang
kemudian diperluas dengan Brunei (1984), Vietnam (1995),
Laos dan Myanmar (1997), Kamboja (1999), dan Timor Leste
(minta 2011, dalam proses), bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial-budaya
negara anggotanya, dan memajukan perdamaian serta
kestabilan regional. Kerja sama ini tidak mencakup bidang
ekonomi saja tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi,
kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan,
dan kerja sama transnasional lainnya. Prinsip-prinsip utama
ASEAN a.l.: menghormati kedaulatan, integritas wilayah
nasional, dan identitas nasional setiap negara; tidak saling
mencampuri urusan dalam negeri; dan penyelesaian
perbedaan secara damai. ASEAN memiliki populasi k.l. 600
juta orang atau 8.8% populasi dunia di atas 3% total luas
daratan bumi.
https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_BangsaBangsa_Asia_Tenggara

09/08 - Hari Internasional Masyarakat Adat
Dunia
Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia (International
Day of the World’s Indigenous Peoples) diperingati setiap 9
Agustus sejak 1995, bertujuan meningkatkan kesadaran
bangsa-bangsa terhadap kebutuhan masyarakat adat dan
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lebih lagi kebutuhan kita sendiri akan suara dan kearifan
tradisional mereka. Gaya hidup tradisional masyarakat adat
merupakan sumber ketahanan mereka, tetapi dari hampir
setengah miliar anggota masyarakat adat banyak yang
mengalami kekurangan akses ke pelayanan medis, dan
fasilitas penting lain seperti sanitasi dan air bersih. Selain
itu, masyarakat adat menghadapi kerawanan pangan akibat
makin kehilangan tanah tradisional mereka; dan sebagai
efek perubahan iklim. Ribuan bahasa asli mereka sangat
rentan karena jarang diajarkan di sekolah atau digunakan di
ruang publik. Lewat hari peringatan ini, PBB ingin
membangkitkan kemauan politik dan menggali sumbersumber daya untuk membantu mengatasi masalah-masalah
mereka. Di Indonesia masyarakat adat ditemukan dalam
kebanyakan provinsi. Mereka pernah salah disebut sukusuku terasing; sekarang DepSos masih menyebut mereka
kelompok-kelompok adat terpencil.
Background - International Day of the World's Indigenous Peoples |
United
Nations
https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Ada
t_di_Indonesia-Menuju_Perlindungan_Sosial_yang_Inklusif.pdf

10/08 - Hari Konservasi Alam Nasional
Hari Konservasi Alam Nasional merupakan salah satu hari
peringatan ekologis yang ditetapkan pada tanggal 10
Agustus sejak 2009 oleh Presiden Republik Indonesia yang
keenam. Hari Konservasi Alam Nasional bertujuan untuk
menyadarkan bangsa akan pentingnya konservasi alam bagi
kesejahteraan masyarakat. HKAN juga memiliki tujuan
edukasi, guna mengajak masyarakat untuk berperan aktif
dalam menyelamatkan ekosistem tanah air. Hari peringatan
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ini dikoordinir langsung oleh Kementerian Lingkungan
Hidup.
https://www.greeners.co/agenda-hari-lingkungan-hidupagustus/hari-konservasi-alam-nasional/

10/08 - Hari Biofuel Sedunia
Hari Biofuel Sedunia (World Biofuel Day) diperingati setiap
tahun sejak tahun 2015 pada tanggal 10 Agustus untuk
menciptakan kesadaran tentang pentingnya bahan bakar
non-fosil sebagai alternatif bahan bakar fosil. Hari ini juga
menghormati eksperimen penelitian Sir Rudolf Diesel yang
pada tahun 1893 sudah berhasil menjalankan mesin dengan
minyak kacang tanah, dan memprediksi bahwa minyak
nabati akan menggantikan bahan bakar fosil di abad
berikutnya. Biofuel adalah bahan bakar ramah lingkungan
dan pemanfaatannya bisa mengurangi emisi karbon. Biofuel
berasal dari sumber daya biomassa terbarukan dan, oleh
karena itu, mendukung pembangunan berkelanjutan.
Biofuel mengurangi ketergantungan pada impor minyak
mentah, memberi pendapatan tambahan bagi petani,
menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan, dan bisa
membantu melestarikan lingkungan hidup selama tidak
menyebabkan penebangan hutan dan merusakkan
ekosistem bersama keanekaragaman hayatinya..
https://vikaspedia.in/energy/database/world-biofuel-day

10/08 - Hari Veteran Nasional
Hari Veteran Nasional oleh Pemerintah RI (2014) ditetapkan
pada setiap 10 Agustus (mengikuti tanggal gencatan senjata
10 Agustus 1949 sebagai akhir perang kemerdekaan). Tanda
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Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan oleh
Presiden sebagai penghargaan negara kepada warga negara
Indonesia (militer atau polisi) yang telah berjuang,
membela, dan mempertahankan kedaulatan NKRI atau
telah ikut dalam pasukan perdamaian dunia. Yang paling
tinggi adalah veteran perang kemerdekaan. Kedua, veteran
perang kemudian demi mempertahankan kemerdekaan
bangsa dari agresi luar negeri. Ketiga, veteran perang yang
turut membela keamanan bangsa sekutu. Pensiunan tentara
yang tidak pernah berperang secara nyata melawan musuh
luar, tidak mendapat predikat veteran, hanya
purnawirawan.
https://www.sukita.info/sarah/sejarah-dan-peringatan-hari-veterannasional-2018/

10/08 - Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) pada
setiap 10 Agustus mengikuti tanggal penerbangan perdana
pesawat Turbocorp N-250, tepatnya 10 Agustus 1995, yang
dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah Indonesia.
Terbangnya pesawat hasil rancangan putra bangsa dan
produksi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),
sekarang PT Dirgantara Indonesia, adalah prestasi nyata
bangsa Indonesia dalam teknologi dirgantara. Saat ini
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengguna
teknologi, khususnya teknologi informatika, yang
terbanyak di dunia. Tantangan saat ini adalah untuk
menjadi pengguna yang baik, tepat guna, dan selain
menjadi pengguna dari apa yang dibeli dari luar, sendiri pun
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menjadi pengembang teknologi baru yang ditawarkan di
pasar nasional dan internasional.
https://titiknol.co.id/peristiwa/10-agustus-1995-hari-kebangkitanteknologi-nasional
11/08

12/08 - Hari Pemuda Internasional
Hari Pemuda Internasional (World Youth Day) setiap 12
Agustus ditetapkan Majelis Umum PBB pada tahun 1999.
Hari itu menjadi kesempatan untuk merayakan dan
memberi ruang kepada suara, aksi, dan inisiatif kaum muda,
dan kepada keterlibatan dan partisipasi mereka dalam
kehidupan dan proses politik, ekonomi dan sosial.
Keterlibatan kaum muda di tingkat lokal, nasional dan
global akan memperkaya banyak lembaga dan proses
nasional dan multilateral; akan meningkatkan keadilan
proses politik, berkontribusi pada kebijakan yang lebih baik
dan lebih berkelanjutan, dan juga dapat membantu
memulihkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga
publik, terutama di antara kaum muda. Selain itu,
tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini, seperti
wabah COVID-19 dan perubahan iklim, memerlukan
keterlibatan kaum muda untuk ditangani secara efektif.
Merekalah yang menggerakkan jutaan orang di seluruh
dunia dalam pawai menuntut tindakan nyata pencegahan
perubahan iklim.
https://www.un.org/en/observances/youth-day
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13/08 - Hari Kidal Internasional
Hari Kidal Internasional (International Lefthanders Day)
setiap 13 Agustus dirayakan oleh para pengguna dominan
tangan kiri; dideklarasikan oleh Left-Hander's Day Club
pada 13 Agustus 1997. Deklarasi tersebut merayakan
"kekidalan" sebagian orang (7-10% populasi dunia,
mayoritas laki-laki) dan ingin meningkatkan kesadaran
akan kelebihan dan kekurangan menjadi pengguna tangan
kiri; dan akan ketidaknyamanan yang dialami oleh orang
kidal dalam dunia yang didominasi oleh orang yang
cenderung memakai tangan kanan. Ratusan ribu orang
kidal pada masa sekarang harus beradaptasi dengan
peralatan dan objek yang dibuat untuk orang tangan kanan.
Kata kiri, tangan kiri, gerakan kiri, dll. diasosiasikan
dengan inferior, kurang terhormat, tak beruntung,
pemberontak, jahat. Padahal lima dari delapan presiden
Amerika Serikat terakhir menulis dengan tangan kiri.
Rafael Nadal setelah mengubah dirinya menjadi pemain
tenis tangan kiri, mendapat banyak manfaat di lapangan
tenis.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Kidal_Internasional
https://dunia.tempo.co/read/795875/hari-kidal-sedunia-ini-13-faktamenarik-tentang-si-kidal

14/08 - Hari Pramuka (Praja Muda Karana)
Nasional
Setiap 14 Agustus dirayakan sebagai Hari Pramuka (Praja
Muda Karana) Nasional yang diresmikan pada 14 Agustus
1961. Sejarah pramuka yang lebih panjang tak lepas dari
peran Robert Baden Powell, perwira militer Inggris yang
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menulis buku-buku tentang scouting (pengintaian,
panduan), Scouting for Boys (1908) dan kemudian juga bagi
putri (bersama adiknya Agnes Baden Powell). Pada tahun
1916 Sri Paduka Mangkunegara VII memulai Javaansche
Padvinders, disusul pelbagai organisasi kepanduan di
daerah lain. Pada tahun 1928 semua digabungkan dalam
Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI), yang pada
masa Jepang dilarang beraktivitas. Pada bulan September
1945 sejumlah tokoh gerakan kepanduan Indonesia
membentuk Pandu Rakyat Indonesia. Presiden Sukarno
menghendaki agar semua gerakan kepanduan bersatu dan
dijadikan komponen pendidikan dan pembangunan bangsa
berdasarkan Panca Sila (daripada berhaluan Baden Powel),
lalu pada 14 Agustus 1961 diresmikannya Gerakan Pramuka
Indonesia (Keppres Nomor 448 Tahun 1961). Sejak saat itu
terutama para siswa sekolah merasakan manfaatnya dalam
mengembangkan ketangkasan dan karakter mereka. (Lihat
juga 30 Juli).
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4037398/kenapa-14agustus-diperingati-sebagai-hari-pramuka
https://news.detik.com/berita/d-3598425/hari-pramuka-diperingatitiap-14-agustus-ini-sejarahnya
15/08
16/08

17/08 - Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada hari
Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan
langsung oleh Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden
Pertama yaitu Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Moh.
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Hatta bertempat di sebuah rumah kecil tepatnya di Jalan
Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Setelah dijatuhkannya
Bom di Nagasaki serta Hiroshima pada 6 dan 9 Agustus 1945
dan Jepang menyerah kepada Sekutu, PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) segera menegaskan
keinginan tanah air ini mencapai kemerdekaannya. Ketika
di tanggal 16 Agustus 1945 tekanan yang menghendaki
pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia semakin
memuncak, Soekarno dan Moh. Hatta bersama anggota
PPKI lainnya berkumpul dan menyiapkan teks proklamasi
yang kemudian dibaca oleh Ir. Soekarno di pagi hari tanggal
17 Agustus 1945. Pada hari berikutnya beliau menjadi
Presiden Dan Moh. Hatta menjadi Wakil Presiden
Indonesia yang pertama. Isi teks proklamasi itu berbunyi:
https://tirto.id/makna-dan-hakikat-sejarah-proklamasikemerdekaan-bangsa-indonesia-gbl8
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18/08 - Hari Konstitusi Indonesia
Hari Konstitusi Indonesia diperingati sejak tahun 2008 pada
setiap tanggal 18 Agustus, tanggal yang merujuk pada
pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia pada 18 Agustus 1945. Hari Konstitusi tahunan
menggarisbawahi importansi Konstitusi UUD 1945,
dokumen tertulis yang memuat norma sistem politik dan
hukum dalam pemerintahan RI. Konstitusi ini dibentuk
dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak
bertindak sewenang-wenang. Siapa pun para penguasa,
dengan adanya konstitusi tertulis, mereka harus tunduk
kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip konstitusi yang
berlaku, lalu kekuasaan tanpa batas akan terhindar. Selamat
Hari Konstitusi Indonesia!
https://www.liputan6.com/news/read/4040793/jk-hari-konstitusipenting-buat-bangsa-indonesia

19/08 - Hari Departemen Luar Negeri RI
Pada setiap 19 Agustus dirayakan Hari Departemen Luar
Negeri RI yang lahir hanya dua hari setelah Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945. Saat
itu Achmad Soebarjo sebagai Menteri Luar Negeri RI yang
pertama diberi tugas untuk mendapatkan pengakuan dunia
internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dan
seterusnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan
negara lain. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar,
disebutkan bahwa Indonesia harus ikut serta dalam
mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dari kantor
pertamanya dengan hanya 6 pegawai di Jalan Cikini Raya No
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82, Kemenlu terus berkembang dan sudah lima kali pindah
kantor. Kini Kemenlu bekerja dengan tiga ribuan pegawai,
seribu lebih darinya di luar negeri dalam 132 kantor
perwakilan
di
seluruh
dunia.
Misinya
adalah
memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri
serta turut menjaga perdamaian dunia.
https://www.liputan6.com/global/read/4455196/begini-sejarah-danfungsi-kementerian-luar-negeri-republik-indonesia

19/08 - Hari Kemanusiaan Sedunia
Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanitarian Day)
sejak tahun 2008 oleh Majelis Umum PBB ditetapkan pada
setiap tanggal 19 Agustus, tanggal peringatan pengeboman
kantor pusat PBB di Baghdad yang menewaskan 22 orang
relawan kemanusiaan. Hari Kemanusiaan Sedunia menjadi
hari
penghormatan
bagi
semua
orang
yang
mempertaruhkan nyawanya demi memberikan pelayanan
kemanusiaan. Secara global 1 dari setiap 7 manusia
diperkirakan
melibatkan
diri
dalam
pelayanan
kemanusiaan secara sukarela. Maka hari peringatan ini juga
bermaksud meningkatkan kesadaran publik perihal dapat
menjadi pelaku kemanusiaan yang bermanfaat bagi orang
yang membutuhkan bantuan. (Untuk Hari Internasional
Relawan Pembangunan Ekonomi dan Sosial lihat 05/12)
https://www.un.org/en/observances/humanitarian-day
20/08
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21/08 - Hari Peringatan dan Penghormatan
Internasional kepada Korban Terorisme
Pada tahun 2017, PBB menetapkan 21 Agustus sebagai Hari
Peringatan dan Penghormatan Internasional kepada
Korban Terorisme (International Day of Remembrance of
and Tribute to the Victims of Terrorism) untuk menghormati
dan mendukung para korban dan penyintas tindakan
terorisme dan untuk melindungi penikmatan penuh hakhak asasi manusia mereka. Korban sering merasa dilupakan
dan diabaikan begitu dampak langsung dari serangan
teroris memudar, yang dapat memiliki konsekuensi besar
bagi mereka. Cara paling efektif untuk melawan terorisme
adalah melalui langkah-langkah yang menghormati
martabat manusia, dengan menunjukkan solidaritas dan
memberikan dukungan kepada para korban. Membangun
ketahanan korban dan keluarganya, melalui pemberian
bantuan yang tepat segera setelah serangan dan dalam
jangka panjang, mengatakan kepada teroris bahwa korban
kurang rentan terhadap dampak terorisme dan mampu
pulih cepat setelah serangan.
https://www.un.org/en/observances/terrorism-victims-day

21/08 –Catatan: Hari Maritim Nasional? Ada organisasi
nelayan yang merayakannya pada tanggal 21 Agustus ini,
tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap
merayakannya pada 23 September, sebagaimana ditetapkan
dalam SK Presiden Soekarno Nomor 249 1964.
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22/08 - Hari Internasional untuk Memperingati
Para Korban Tindakan Kekerasan
Berdasarkan Agama atau Keyakinan
Hari Internasional untuk Memperingati Para Korban
Tindakan Kekerasan Berdasarkan Agama atau Keyakinan
(International Day Commemorating the Victims of Acts of
Violence Based on Religion or Belief, sejak 2017) ditetapkan
oleh PBB pada setiap 22 Agustus, tepat setelah Hari
Peringatan dan Penghormatan Internasional untuk Para
Korban Terorisme. Pada hari ini kita memperingati para
korban dan menghormati para penyintas tindakan
terorisme terhadap komunitas agama dan agama minoritas.
Serangan terhadap tempat-tempat keagamaan terus
meningkat jumlah dan intensitasnya. Kebebasan beragama
atau berkeyakinan diabadikan dalam Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia. Negara memiliki tanggung jawab utama
untuk memajukan dan melindungi hak asasi kelompok
minoritas agama, dan hak mereka untuk menjalankan
agama atau kepercayaannya secara bebas. Dialog
antaragama, di tingkat lokal dan nasional dapat memainkan
peran positif dalam memerangi kebencian, hasutan, dan
kekerasan agama.
https://www.un.org/en/observances/religious-based-violencevictims-day

23/08 - Hari Internasional Mengenang
Perdagangan Budak dan Penghapusannya
Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan
Penghapusannya (International Day for the Remembrance of
the Slave Trade and its Abolition) pada setiap 23 Agustus
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ditetapkan PBB / UNESCO untuk mengukir tragedi
perdagangan budak dalam ingatan semua manusia.
UNESCO meminta Menteri Kebudayaan semua Negara
Anggota untuk menyelenggarakan acara-acara pada tanggal
tersebut, dengan melibatkan seluruh penduduk negara
mereka dan khususnya kaum muda, pendidik, seniman dan
intelektual.
Ini
menawarkan
kesempatan
untuk
memikirkan secara kolektif sebab-sebab, cara-cara, dan
konsekuensi sampai hari ini dari tragedi itu. Kenangan itu
sangat perlu untuk zaman sekarang karena tragedi
perdagangan manusia masih berlanjut terus secara kriminal
sampai hari ini dan hanya dapat dihentikan oleh masyarakat
yang sadar akan penderitaan korban-korbannya.
(International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its
Abolition

24/08 - HUT TVRI
Televisi Republik Indonesia adalah stasiun televisi pertama
di Indonesia, yang mengudara di Jakarta pada tanggal 23
Agustus 1962. Siarannya saat itu masih hitam putih. Baru
pada tahun 1989 didirikan televisi swasta pertama, RCTI di
Jakarta, dan SCTV pada tahun 1990 di Surabaya; dst.
Semangat yang mendasari TVRI sebagai Lembaga Penyiaran
Publik adalah memberikan pelayanan informasi,
pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat
sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan
seluruh lapisan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor
13 tahun 2005). TVRI yang bersifat netral, mandiri, dan tidak
komersial, merupakan televisi yang jangkauannya mencapai
seluruh wilayah Indonesia dan dapat ditonton oleh semua
penduduk Indonesia. Siarannya berlangsung tiap hari
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selama 19 jam (05.00 hingga 24.00 WIB) dengan
menggunakan sistem Very High Frequency yang sejak 2002
secara bertahap telah beralih ke Ultra High Frequency.
https://www.kaskus.co.id/thread/50f23d4e542acf0047000003/asalusul-sejarah-tvri-televisi-republik-indonesia/
25/08
26/08
27/08
28/08

29/08 - Hari Internasional Menentang Tes Nuklir
Di tahun 2009 Majelis Umum PBB memilih 29 Agustus
sebagai Hari Internasional Melawan Tes Nuklir
(International Day against Nuclear Tests), untuk
meningkatkan kesadaran “akan dampak buruk ledakan uji
coba senjata nuklir dan perlunya menghentikannya sebagai
salah satu cara untuk mencapai dunia tanpa senjata nuklir."
Pegangan utama pemberantasan tes nuklir adalah
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), yang
diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1996, dan
ditandatangani oleh 184 negara serta sudah diratifikasi oleh
168, namun belum oleh semua, a.l. Korea Utara, India, dan
Pakistan. Hari Melawan Tes Nuklir selalu diselenggarakan
dengan konferensi, pameran, publikasi, siaran media, dan
lainnya di seluruh dunia, hingga telah mendorong
perubahan pikiran global yang kini mendukung dunia bebas
senjata nuklir. PBB berharap suatu saat semua senjata nuklir
akan musnah. Untuk itu, terus perlu diperjuangkan
kesepakatan universal
melawan tes
nuklir, guna
membatasi pengembangan senjata nuklir jenis baru, dan
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menghalangi negara-negara baru untuk berusaha
mengembangkan senjata nuklir yang melanggar komitmen
mereka.
https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day

30/08 - Hari Internasional Korban Penghilangan
Paksa
Pada tahun 2010, Majelis Umum PBB menyatakan 30
Agustus sebagai Hari Internasional Korban Penghilangan
Paksa (International Day of the Victims of Enforced
Disappearances). PBB mengungkapkan keprihatinan akan
peningkatan penghilangan paksa di berbagai wilayah dunia,
termasuk penahanan dan penculikan, dan akan
meningkatnya jumlah laporan tentang penganiayaan dan
intimidasi terhadap saksi penghilangan atau kerabat dari
orang yang hilang. Penghilangan paksa yang sering
digunakan sebagai strategi untuk menyebarkan teror di
masyarakat, sudah menjadi masalah global. Dulu sebagian
besar kasus merupakan ulah kediktatoran militer, sekarang
penghilangan paksa dapat dilakukan dalam situasi konflik
internal, terutama sebagai sarana untuk menekan lawan
politik. Ratusan ribu orang telah lenyap selama periode
konflik di hampir seratus negara di seluruh dunia.
https://www.un.org/en/observances/victims-enforceddisappearance
31/08
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01/09 - Hari Doa Sedunia untuk Pemeliharaan
Ciptaan
Pada tahun 1989 Patriarkh Ekumenis Dimitrios menyatakan
1 September sebagai Hari Ciptaan bagi Gereja Ortodoks, hal
mana sejak 2001diikuti oleh sejumlah Gereja Kristen, dan
sejak Ensiklik Laudato Si’ (2015) juga oleh Gereja Katolik.
Tanggal 1 September yang sekarang disebut Hari Doa
Sedunia untuk Pemeliharaan Ciptaan (World Day of Prayer
for the Care of Creation) membuka Season of Creation,
Musim Ciptaan. Dari 1 September hingga 4 Oktober, 2,2
miliar umat Kristiani dari segala Gereja dan aliran kristiani
bersatu dalam Season of Creation, suatu masa untuk
memperbarui hubungan kita dengan Allah Pencipta dan
dunia ciptaan-Nya seraya bersatu dalam doa dan tindakan
untuk rumah kita bersama. Penderitaan Bumi dan banyak
makhluk hidup mengundang umat kristiani bersama-sama
kepada doa, cara hidup, dan kerja sama yang radikal baru.
(https://seasonofcreation.org/
02/09
03/09

04/09 - Hari Solidaritas Jilbab Internasional
Hari Solidaritas Jilbab Internasional (International Hijab
Solidarity Day) pada setiap 4 September mengenang Marwa
Ali El-Sharbini, seorang Muslimah berjilbab asal Mesir
penduduk Jerman, yang pada tahun 2009 dibunuh dalam
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sidang banding di pengadilan di Dresden, Jerman. Dia
ditikam oleh Alex Wiens, seorang imigran etnis Jerman dari
Rusia, setelah Marwa memberi kesaksian melawan dia
dalam kasus kriminal pelecehan verbal. Pembunuhan ini
menjadi tindakan seorang yang mengalami Islamofobia,
dan tanda bahwa hingga saat ini masih ada yang
berpandangan negatif terhadap Muslimah berjilbab. Masih
ada negara dan masyarakat yang tidak mengizinkan
Muslimah untuk mengenakan jilbab dan menunjukkan
identitas keislamannya di tempat bertugas.
https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01263068/beginiawal-mula-international-hijab-solidarity-day-378641

05/09 - Hari Amal Internasional
Hari Amal Internasional (The International Day of Charity)
setiap 5 September ditetapkan oleh PBB dengan tujuan
untuk meningkatkan kepekaan terhadap kemiskinan dan
penderitaan dan menggerakkan orang dan organisasi di
seluruh dunia untuk membantu orang miskin melalui
kegiatan sukarela dan filantropis. Tanggal 5 September
dipilih karena adalah hari meninggalnya Bunda Teresa dari
Kalkuta (5 September 1997) yang menerima Hadiah Nobel
Perdamaian tahun 1979
"atas segala upaya dan
perjuangannya untuk
mengatasi kemiskinan dan
penderitaan, yang merupakan ancaman juga bagi
perdamaian." Pemberantasan kemiskinan dalam segala
bentuk dan dimensinya meminta semangat solidaritas
global kuat, yang difokuskan pada kebutuhan mereka yang
paling rentan. Hal ini melibatkan aneka sektor swasta,
usaha terkecil hingga koperasi besar, organisasi masyarakat
sipil dan organisasi filantropis. Amal, kesukarelaan dan
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filantropi, membentuk ikatan sosial yang nyata dan
menyumbang pada penciptaan masyarakat yang inklusif
dan tangguh.
https://www.un.org/en/observances/charity-day
06/09

07/09 - Hari Internasional Udara Bersih demi
Langit yang Biru
Tanggal 7 September ditetapkan PBB sebagai Hari
Internasional Udara Bersih demi Langit yang Biru
(International Day of Clean Air for Blue Sky) untuk
menanggapi kebutuhan masyarakat universal akan udara
yang bersih. Diperlukan upaya lebih besar untuk
mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara, guna
melindungi kesehatan manusia dan makhluk lain. Jumlah
tinggi kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya
serta kontaminasi udara, tanah dan air, perlu diturunkan
secara signifikan. Pencemaran udara termasuk penyebabpenyebab utama aneka penyakit yang sesungguhnya dapat
dihindari. Dampak negatif polusi udara terutama diderita
oleh perempuan, anak, dan orang lansia, dan oleh seluruh
ekosistem. Meningkatkan kualitas udara akan memitigasi
perubahan iklim dan upaya mitigasi perubahan iklim dapat
meningkatkan kualitas udara.
https://www.un.org/en/observances/clean-air-day

08/09 - Hari Aksara Internasional
Tanggal 8 September oleh UNESCO ditetapkan sebagai Hari
Aksara Internasional (International Literacy Day, sejak
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1966) untuk mengingatkan bangsa-bangsa akan pentingnya
melek huruf bagi setiap warga, dan perlunya upaya intensif
untuk mencapainya. Sekarang 10% orang dewasa dan
remaja di dunia tidak memiliki keterampilan literasi dasar;
ratusan juta anak dan remaja tidak mencapai tingkat
kemahiran minimum dalam membaca, menulis, dan
menghitung. Meski di negeri kita persentase melek huruf
relatif tinggi, namun kecakapan membaca menjadi terbatas
oleh faktor singkatnya pendidikan, dan faktor budaya
membaca dan kesulitan akses. Akibatnya, banyak remaja
dan orang dewasa memiliki akses sangat terbatas ke
informasi yang diperlukan untuk kesejahteraan hidup
mereka.
dalam
Sasaran-sasaran
Pembangunan
Berkelanjutan PBB 2015-2030, sasaran 4 tentang Pendidikan
a.l. bertarget memastikan semua orang muda mencapai
literasi; dan orang dewasa yang tidak memiliki keterampilan
ini diberi kesempatan untuk mendapatkannya.
International
Literacy
Day
http://repositori.kemdikbud.go.id/13033/1/Puslitjakdikbud_Indeks%
20Aktivitas%20Literasi%20Membaca%2034%20Provinsi

09/09 - Hari Olahraga Nasional
Hari Olahraga Nasional (Haornas) diadakan pada setiap
tanggal 9 September sejak tahun 1985. Penetapan
tanggalnya dilatarbelakangi penyelenggaraan Pekan
Olahraga Nasional (PON) pertama di Surakarta pada 9-12
September 1948, suatu peristiwa bersejarah di bidang
olahraga yang telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi
seluruh Bangsa. Perlu diingat bahwa PON I digelar karena
pada tahun 1948 tersebut atlet-atlet Indonesia tidak bisa
mengikuti kompetisi Olimpiade Dunia 1948 di London,
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karena kedaulatan Indonesia belum diakui oleh Inggris.
Atlet Indonesia hanya boleh berpartisipasi jika
menggunakan paspor Belanda, tetapi putra-putri Tanah Air
hanya mau hadir di ajang tersebut sebagai perwakilan
Indonesia. Tujuan diperingatinya Hari Olahraga Nasional
adalah untuk meningkatkan rasa sportivitas di tanah air.
Haornas juga merupakan wujud nyata kepedulian
pemerintah akan pentingnya pendidikan olahraga demi
kesehatan masyarakat.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/09/110643965/sejara
h-penetapan-hari-olahraga-nasional-kapan-dan-di-mana?page=all

09/09 - Hari Internasional untuk Melindungi
Pendidikan dari Serangan
Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari
Serangan (International Day to Protect Education from
Attack) diperingati setiap tanggal 9 September (sejak tahun
2020). Dalam mencanangkan Hari itu, PBB menyampaikan
pesan yang jelas mengenai pentingnya menjaga sekolah
sebagai tempat perlindungan yang aman bagi siswa dan
pendidik. Hari ini menarik perhatian pada penderitaan
puluhan juta anak berusia 3-18 tahun yang sangat
memerlukan perlindungan pendidikan di puluhan negara
yang terdampak krisis. Pendidikan bisa menjadi penyelamat
hidup mereka. Di luar sekolah, anak-anak itu menjadi
sasaran empuk pelecehan, eksploitasi dan perekrutan oleh
angkatan bersenjata dan gang. Tanpa akses ke pendidikan,
generasi anak yang hidup dalam situasi konflik akan
tumbuh tanpa keterampilan yang mereka butuhkan untuk
berkontribusi pada negara dan ekonomi keluarga mereka.
Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk
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memberikan perlindungan dan memastikan kualitas
pendidikan yang inklusif dan merata, terutama bagi mereka
yang berada dalam situasi rentan.
https://www.un.org/en/observances/protect-education-day

10/09 - Hari Dunia Pencegahan Bunuh Diri
Hari Dunia Pencegahan Bunuh Diri (World Suicide
Prevention Day) merupakan hari penyadaran yang sejak
2003 diadakan pada setiap 10 September di seluruh dunia,
untuk menumbuhkan komitmen dan tindakan demi
pencegahan bunuh diri. Strategi utama prakarsa WHO ini
adalah mengatur kegiatan global, regional, dan nasional
untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku bunuh diri
dan bagaimana mencegahnya secara efektif; dan membantu
masing-masing negara untuk mengembangkan dan
mengevaluasi kebijakan dan strategi nasional untuk
pencegahan bunuh diri. Pada tahun 2014, hanya sepertiga
negara berpenghasilan menengah ke atas memiliki rencana
nasional seperti itu. Stigma sosial dan tabu untuk
membicarakan bunuh diri secara terbuka, menyebabkan
kurangnya data tentang bunuh diri dan upaya bunuh diri.
Kasus bunuh diri yang dilaporkan di Indonesia bisa belasan
ribu per tahun yang – seperti biasanya di negara mayoritas
muslim –lebih rendah daripada rata-rata jumlah kasus yang
dilaporkan secara global.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Suicide_Prevention_Day#Count
ry-based_information;
https://tirto.id/statistik-bunuh-diri-dandarurat-kesehatan-mental-ck1u
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11/09 - Hari Serangan 11 September
Hari Serangan 11 September (9/11 Attacks) mengenang
serangan-serangan bunuh diri terhadap sasaran-sasaran di
New York City dan Washington, D.C. pada 11 September
2001. Belasan pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda
membajak empat pesawat jet penumpang. Dua pesawat
ditabrakkan ke Menara Kembar WTC di New York City;
yang keduanya runtuh dalam waktu dua jam. Pesawat
ketiga ditabrakkan ke Pentagon. Pesawat keempat dalam
perebutan untuk menguasai pesawat itu, jatuh sebelum
mencapai targetnya di Washington, D.C. Sekitar 3.000
orang tewas dalam serangan-serangan itu. Setelah serangan
9/11 itu semua negara memperkuat tindakan keamanan
anti-terorisme. Dan Amerika Serikat merespons dengan
menyerang Afganistan dan menggulingkan pemerintahan
Taliban yang dituduh melindungi kelompok Al-Qaeda yang
dianggap bertanggung jawab. Baru pada 2004, pemimpin
kelompok Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang awalnya
menyangkal terlibat, mengklaim bertanggung jawab.
https://id.wikipedia.org/wiki/National_September_11_Memoria
l_%26_Museum.
https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks

11/09 - Hari Radio Nasional
Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio
Nasional dan juga hari kelahiran Radio Republik Indonesia
(RRI). Berkat informasi dari radio, yang sejak 1925 sudah
beroperasi di Batavia dan sejak 1942 diambil alih oleh
Jepang, para pejuang kemerdekaan mengetahui kapitulasi
Jepang dan bisa segera merealisasikan proklamasi
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kemerdekaannya. Tapi setelah siaran Jepang dihentikan
pada tanggal 19 Agustus 1945, masyarakat Indonesia
menjadi buta akan informasi. Orang-orang yang pernah
aktif di siaran radio Jepang menyadari radio merupakan alat
yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Wakil-wakil dari bekas siaran radio Jepang di bawah
pimpinan Abdulrahman Saleh berkumpul pada 11
September 1945 dan diterima sekretaris negara. Mereka
mengimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai
alat komunikasi mereka dengan rakyat. Di hari itu juga
didirikannya RRI dengan Abdulrahman Saleh sebagai
pemimpinnya yang pertama. (Lihat juga 13/02, Hari Radio
Sedunia).
https://tirto.id/sejarah-hari-radio-nasional-lahirnya-rri-tanggal-11september-ehSH

12/09 - Hari PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan
Hari PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan (the United
Nations Day for South-South Cooperation) pada setiap 12
September adalah perwujudan solidaritas di antara negaranegara Selatan demi pembangunan berkelanjutan mereka,
dan demi kemandirian mereka secara nasional dan kolektif.
Kerja sama Selatan-Selatan yang bertambah kuat sejak
Konferensi Tingkat Tinggi pertama PBB tentang Kerjasama
Selatan-Selatan pada tahun 2009, dilakukan dalam ranah
politik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan
teknik. Melalui kolaborasi Selatan-Selatan, negara-negara
berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber
daya guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan
mereka. Sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung
1955, Indonesia sudah mengantisipasi kebijakan kerja sama
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Selatan-Selatan. Kunjungan Presiden Joko Widodo dalam
misi ekonomi, perdagangan, politik, dan kemanusiaan ke
sejumlah negara di kawasan Asia Selatan, seperti
Bangladesh, India, Srilanka, Pakistan dan Afghanistan,
memantapkan peran Indonesia dalam Kerjasama SelatanSelatan ini.
https://www.un.org/en/observances/south-south-cooperationday/background
13/09

14/09 - Hari Kunjungan Perpustakaan
Setiap tanggal 14 September menjadi Hari Kunjungan
Perpustakaan. Bulan September juga Bulan Gemar
Membaca dan mengingatkan kita pada kegiatan literasi (tgl.
8 September Internasional Literacy Day). Hari Kunjungan
Perpustakaan dimulai sejak 14 September 1995 dengan
tujuan untuk meningkatkan minat membaca masyarakat
Indonesia yang tergolong masih rendah. Ide hari tersebut
lahir dari pemikiran Ibu Martini Hardjoprakoso yang adalah
tokoh di balik berdirinya Perpustakaan Nasional dan
menjadi Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama (19801998). Sekarang, selain perpustakaan fisik, lebih sering
dikunjungi perpustakaan digital. Tujuannya tetap sama:
sambil mencari sumber-sumber pengetahuan dan
informasi, terus meningkatkan minat dan kecakapan
membaca.
https://kumparan.com/berita-hari-ini/4-fakta-menarik-hari-kunjungperpustakaan-1uCFGp11eYm/full
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15/09 - Hari Demokrasi Internasional
Hari Demokrasi Internasional (The International Day of
Democracy) menjadi kesempatan untuk memantau
keadaan demokrasi di dunia. Nilai-nilai kebebasan,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip
penyelenggaraan pemilu berkala yang jujur dengan hak
pilih umum merupakan unsur-unsur penting dari
demokrasi. Demokrasi sangat menentukan
untuk
memastikan arus informasi yang bebas, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, supremasi hukum, akses yang
sama kepada keadilan bagi semua, pemberantasan korupsi
dan penyuapan, pengembangan lembaga-lembaga yang
efektif, akuntabel serta transparan, dan perlindungan
kebebasan dasar sesuai dengan undang-undang nasional
dan kesepakatan internasional. Indeks demokrasi dari
Economist Intelligence Unit 2019 menempatkan demokrasi
Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara.
https://www.un.org/en/observances/democracy-day
https://www.kompas.com/tag/indeks-demokrasi

16/09 - Hari Internasional untuk Pelestarian
Lapisan Ozon
Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon (The
International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
diadakan setiap tanggal 16 September, tanggal
penandatanganan Protokol Montreal (1987). Lapisan ozon,
perisai gas di ketinggian belasan km, melindungi bumi dari
radiasi UV matahari yang berbahaya dan membantu
menjaga kestabilan iklim di planet ini. Penggunaan intensif
sejumlah bahan kimia buatan manusia telah merusakkan
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lapisan ozon. Hal ini telah mendorong masyarakat
internasional untuk menyusun Protokol Montreal tentang
Zat yang Merusak Lapisan Ozon (1987). Protokol ini telah
menetapkan jadwal untuk segera menghentikan produksi
dan pemakaian hampir 100 bahan kimia yang paling
merusakkan ozon. Selain itu ada jadwal untuk secara
perlahan-lahan
menghentikan
penggunaan
hidrofluorokarbon yang potensinya untuk merusak ozon
yang lebih rendah. Schedule nya adalah antara tahun 20302040, tetapi banyak pihak takut bahwa target itu tidak
cukup dan juga akan tercapai pada waktunya.
International Day for the Preservation of the Ozone Layer

17/09 - Hari Palang Merah Indonesia
Hari Palang Merah Indonesia dirayakan setiap 17 September.
Pada tanggal itu tahun 1945 dimulai proses pembentukan
PMI oleh Menkes RI Kabinet I. Kini PMI hadir di seluruh
Indonesia dengan 34 PMI tingkat provinsi dan 400-an PMI
tingkat kotamadya/kabupaten. Tugas-tugasnya meliputi:
Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana,
Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan,
Pelayanan Kesehatan serta Kesejahteraan Masyarakat, dan
Pelayanan Transfusi Darah. Dalam semuanya itu PMI
berpegang pada tujuh prinsip dasar dari Gerakan
Internasional Palang Merah / Bulan Sabit Merah yaitu
kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian,
kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Tanpa melakukan
pembedaan golongan ekonomi, politik, ras, suku atau
agama, PMI mengutamakan korban yang paling
membutuhkan pertolongan untuk keselamatan nyawanya.
(Sejak 2019, Hari Palang Merah Nasional bertepatan waktu
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dengan Hari Keselamatan Pasien Sedunia (World Patient
Safety Day, WHO) yang bertujuan untuk meningkatkan
keterlibatan publik dan aksi global untuk mempromosikan
keamanan dan keselamatan pasien.)
https://id.wikipedia.org/wiki/Palang_Merah_Indonesia;
https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/

17/09 - Hari Perhubungan Nasional
Setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari
Perhubungan Nasional (Harhubnas). Sejak tahun 1971,
melalui Keputusan Menteri Perhubungan, hari jadi atau
hari bakti masing-masing BUMN sektor perhubungan
disatukan menjadi Harhubnas 17 September. Peringatan
Harhubnas bertujuan untuk
(1) meningkatkan rasa
kebersamaan warga sektor perhubungan dengan mitra kerja
jasa perhubungan pada umumnya, (2) meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu membuat
pelayanan perhubungan menjadi lebih baik, seraya
mengamalkan panca citra manusia perhubungan: takwa,
tanggap, tangguh, terampil, tanggung jawab. Harhubnas
adalah hari bakti manusia perhubungan kepada bangsa dan
negara Indonesia, agar terwujud jasa transportasi yang
handal, selamat, aman, dan nyaman.
https://balaiperawatan.id/menilik-sejarah-hari-perhubungannasional/

18/09 - Hari Internasional Gaji Setara
Hari Internasional Gaji Setara (International Equal Pay Day)
yang diadakan pada setiap 18 September sejak 2020,
bermaksud meningkatkan upaya menuju upah yang setara
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untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, dan menentang
semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak
perempuan. Secara global perempuan dibayar k.l. 23 persen
lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, lebih sedikit
perempuan mendapat tempat kerja. Mereka terkonsentrasi
pada pekerjaan yang bergaji rendah, meminta keterampilan
rendah, dan membawa ketidaknyamanan lebih besar,
dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang
lebih sedikit. Pada saat yang sama mereka melaksanakan
pekerjaan rumah tangga dan pelayanan yang tidak dibayar
tiga kali lebih banyak daripada laki-laki. Kesetaraan gender
terus terhalang karena ketidaksetaraan dalam akses ke
sumber daya dan peluang untuk meningkatkan
kemampuan (anak) perempuan. Koalisi Persamaan Gaji
Internasional, PBB dan ILO mengundang negara,
masyarakat, serta organisasi pekerja dan pengusaha untuk
mengambil langkah konkret menuju upah yang setara dan
memperjuangkan
pemberdayaan ekonomi (anak)
perempuan.
https://www.un.org/en/observances/equal-pay-day

18/09 - Hari Pemantauan Air Sedunia
Hari Pemantauan Air Sedunia (World Water Monitoring
Day) pada setiap18 September adalah awal dari upaya
internasional selama sebulan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik dalam
pemantauan air dan melindungi sumber daya air di seluruh
dunia. Hari Pemantauan Air Sedunia melibatkan sebanyak
mungkin orang lokal dalam memantau kondisi sungai,
danau, muara, dan tempat air lainnya. Melakukan tes
pemantauan sederhana mengajarkan peserta tentang
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beberapa indikator kesehatan air yang paling umum dan
mendorong warga berpartisipasi lebih lanjut dalam upaya
pemantauan yang lebih rumit. Bulan Pemantauan Air
Sedunia berlangsung dari 18 September hingga 18 Oktober.
(lihat juga 22/03 - Hari Air Sedunia)
https://www.waterworld.com/drinkingwater/article/16213597/world-water-monitoring-day-starts-sept-18
19/09

20/09 - Hari Internasional Olah Raga Universitas
Dengan merayakan Hari Internasional Olah Raga
Universitas (International Day of University Sport) pada
setiap tanggal 20 September sejak 2016, UNESCO dan
Federasi Olahraga Universitas Sedunia bertujuan untuk
mempromosikan nilai-nilai olahraga di kalangan orang
muda dan, melalui mereka, di masyarakat secara
keseluruhan. Perjumpaan, harga diri dan hormat bagi orang
lain, permainan yang jujur dan mengupayakan keunggulan
adalah unsur-unsur pelatihan esensial bagi mahasiswa.
Pendidikan dan olahraga perlu menjadi jantung hati
masyarakat kita, dan Perayaan ini menyediakan
kesempatan untuk menyoroti kurikulum universitas
dengan membuat olahraga tersedia untuk semua dan
mendorong orang untuk berolahraga secara teratur. Dunia
olahraga sebagai pembawa nilai-nilai kemanusiaan, sosial
dan sipil, perlu diintegrasikan sepenuhnya ke dalam
pendidikan saat ini dan masa depan. UNESCO memiliki
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komitmen untuk pengembangan individual dan kolektif
melalui olahraga dan pendidikan.
https://www.fisu.net/education/international-day-of-universitysport

21/09 - Hari Perdamaian Internasional
Hari Perdamaian Internasional (International Day of Peace
) pada 21 September diprakarsai oleh PBB sejak tahun 1981. Dua
dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan
suara bulat menyatakan hari ini sebagai hari perdamaian
melalui 24 jam nirkekerasan dan gencatan senjata, suatu hari
untuk mengokohkan upaya perdamaian dengan menjalankan
sehari gencatan senjata, tanpa kekerasan. Pada masa darurat
seperti sekarang pandemi, negara-negara anggota PBB diminta
dengan sangat untuk mendukung suatu “jeda kemanusiaan
berkelanjutan” dalam konflik-konflik lokal. Gencatan senjata
harus terus diusahakan, agar orang-orang yang terjebak dalam
konflik dapat diberi akses ke bantuan makanan demi
keselamatan nyawa mereka, juga ke perawatan, dan vaksinasi.
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
https://en.unesco.org/commemorations/peaceday

;

21/09 - Hari Alzheimer Sedunia (Bulan Alzheimer
Sedunia)
Hari Alzheimer Sedunia (World Alzheimer’s Day) setiap
tanggal 21 September sejak 2012, di tengah Bulan Alzheimer
Sedunia (bulan September) adalah momen organisasiorganisasi Alzheimer di seluruh dunia berusaha untuk
meningkatkan kesadaran tentang Alzheimer dan demensia,
dan menantang stigma yang melingkupinya. Penyakit
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Alzheimer yang tidak dapat dicegah dan disembuhkan,
adalah yang paling umum di antara pelbagai bentuk
demensia, sekelompok penyakit yang mengganggu fungsi
mental. Dengan bertambahnya masa hidup manusia dan
menuanya generasi baby boomer, penyadaran tentang
Alzheimer dan demensia bertambah penting bagi keluarga
dan masyarakat. Pengaruh dari Hari dan Bulan Alzheimer
Sedunia terus meningkat, tetapi stigmatisasi dan informasi
yang salah seputar demensia tetap menjadi masalah global
yang membutuhkan aksi global.
https://www.alzinfo.org/articles/world-alzheimers-day/;
https://www.alz.co.uk/world-alzheimers-month

22/09 - Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Pada setiap 22 September dirayakan Hari Bebas Kendaraan
Bermotor (Car Free Day) di seluruh dunia. Masyarakat
diajak untuk tidak menggunakan mobil atau motornya
selama sehari. Perayaan ini mendorong pengendara untuk
jalan kaki, bersepeda, atau siap menggunakan transportasi
umum bila perlu melakukan perjalanan jauh. Selain itu,
pada car free day di beberapa kota jalan raya digunakan
dengan cara yang alternatif, misalnya untuk balapan dengan
kendaraan bertenaga energi baru dan terbarukan. Hari
Bebas Kendaraan Bermotor sebenarnya sudah muncul sejak
1960-an, saat berbagai kalangan mulai memprotes
penggunaan kendaraan bermotor. Selama bertahun-tahun,
penelitian makin mengungkapkan dampak negatif
kendaraan bermotor terhadap lingkungan hidup. Sejak
akhir 1990-an, wilayah bebas mobil dirancang dan
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diterapkan di makin banyak kota di Eropa dan Amerika, lalu
meluas ke seluruh dunia.
https://www.suara.com/lifestyle/2020/09/22/100640/dirayakansetiap-22-september-ini-sejarah-hari-bebas-kendaraan-di-dunia

23/09 - Hari Internasional Bahasa Isyarat
Hari Internasional Bahasa Isyarat (International Day of Sign
Languages) sejak tahun 2018 dirayakan pada setiap 23
September, sebagai bagian dari Pekan Tuna Rungu
Internasional (lihat di bawah). Tanggal tersebut dipilih
karena merupakan hari didirikannya Federasi Tuna Rungu
Sedunia pada 23 September 1951. Hari dan Pekan ini menjadi
kesempatan untuk mendukung identitas linguistik dan
keragaman budaya sekitar 72 juta orang tuna rungu dan
orang dengan gangguan pendengaran berat lainnya (hampir
1% penduduk dunia; di Indonesia diperkirakan 2,5 juta).
Mereka menggunakan lebih dari 300 bahasa isyarat yang
adalah bahasa-bahasa alami yang lengkap, berstatus sama
meski secara struktural berbeda dengan bahasa-bahasa
lisan. Bahasa isyarat di kepulauan Indonesia juga berbagai
ragam, meskipun dalam media nasional bahasa isyarat
ragam Jakarta lebih dipopulerkan. Untuk pertemuan
internasional dan saat bepergian ada juga semacam bahasa
isyarat pidgin yang tidak serumit dan memiliki kosa kata
yang lebih terbatas. Setiap negara wajib memfasilitasi
pembelajaran bahasa isyarat mulai dari usia dini, dan
mendukung identitas linguistik komunitas tuna rungu.
https://www.un.org/en/observances/sign-languages-day

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Isyarat_Indonesia
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??/09 - Pekan orang tuna rungu internasional
(Pekan terakhir)
Pekan orang tuna rungu internasional (International Week
of the Deaf) dirayakan setiap tahun di seluruh dunia selama
seminggu penuh di akhir bulan September sejak 2009. Sejak
tahun 2018, pekan itu dirayakan dalam kombinasi dengan
Hari Bahasa Isyarat Internasional yang pada tahun itu oleh
PBB ditetapkan pada setiap tanggal 23 September..
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Week_of_the_Deaf

23/09 - Hari Maritim Nasional
Bung Karno telah menetapkan tanggal 23 September
sebagai Hari Maritim Nasional (Surat Keputusan Presiden
RI Nomor 249 Tahun 1964) untuk menarik perhatian
kepada potensi kelautan dan kejayaan maritim Indonesia
yang sangat besar. Dengan belasan ribu pulau, Indonesia
jelas menjadi negara maritim karena sebagian besar
wilayahnya terdiri dari laut. Luasnya laut Indonesia adalah
3.257.483 km2, hampir 63% wilayah Indonesia; sedangkan
luasnya daratan hanya 37%, 1.922.570 km2. Wilayah laut
yang luas membuat negara ini kaya akan sumber daya alam
laut, mulai dari ikan, udang, dan masih banyak lagi. Banyak
sekali orang Indonesia bekerja sebagai nelayan dan pelaut.
Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi wisata
maritim yang besar. Pulau-pulau besar dan kecil mampu
menarik wisatawan untuk berlibur. Hal ini pun
mendatangkan manfaat untuk perekonomian negara.
(Selain Hari Maritim Nasional ada juga Hari Kelautan
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Nasional, 2 Juli, yang lebih berfokus pada pelestarian
lingkungan hidup di laut).
https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-hari-maritim-nasional21-agustus-dan-polemik-penetapannya-1u24Ycx8t05/full

??/09- Hari Maritim Sedunia (Kamis terakhir)
Hari Maritim Sedunia (World Maritime Day) yang
diperingati
setiap
Kamis
terakhir
September,
dikoordinasikan oleh Kantor Pusat Organisasi Maritim
Internasional (IMO) di London. IMO, badan khusus PBB
yang sejak 1959 bertanggung jawab atas pengaturan
perkapalan dan pelayaran, mempunyai 174 negara anggota
(Indonesia sebagai salah satu negara pelayaran terbesar di
dunia, menjadi anggota IMO sejak 1961). Tantangan saat ini
adalah "pelayaran berkelanjutan untuk planet yang
berkelanjutan," sesuai dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) PBB. Dunia pelayaran internasional
berada dalam proses transisi menuju keberlanjutan. IMO
telah mengadopsi dan akan terus mengembangkan
langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,
mengurangi kandungan sulfur minyak bahan bakar kapal,
mematuhi standar dan prosedur untuk mengendalikan
sedimen dalam air kapal., melindungi wilayah kutub utara
dan selatan, mengurangi limbah di laut, menghadapi
tantangan digitalisasi perkapalan, dan meningkatkan
partisipasi perempuan dalam komunitas maritim.
https://www.un.org/en/observances/maritime-day
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24/09 - Hari Tani Nasional
Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September
sejak 1963, menuruti tanggal Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) yang terbit pada 24 September 1960.
Setelah lepas dari cengkeraman kolonial, pemerintah
Indonesia berulang kali berusaha merumuskan UU Agraria
baru tetapi panitia demi panitia gagal. Baru setelah
nasionalisasi perkebunan orang asing pada akhir tahun 50an, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat
diselesaikan, disetujui DPR, dan menjadi titik awal dari
kelahiran hukum pertanahan yang baru. UUPA mengatur
pembatasan penguasaan tanah, pengakuan hukum adat,
dan kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk
memperoleh hak atas tanah. Bagi Indonesia sebagai negara
agraris, hak milik para tani atas tanah, dan keberlanjutan
karya mereka sangat penting. Bila semuanya itu sekarang
tetap menjadi masalah dan para petani tertinggal dalam
kesejahteraan, timbullah pertanyaan yang urgen: apakah
soal-soal itu timbul dari hukum agraria sendiri ataukah dari
penegakannya yang kurang dan curang, atau apa lagi? (Lihat
juga 21/06 – Hari Krida Pertanian).
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4719455/di-baliksejarah-hari-tani-nasional-dan-maknanya
25/09

26/09 - Hari Internasional untuk Penghapusan
Total Senjata Nuklir
Pada tahun 2014, PBB menyepakati setiap 26 September
sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Total
Senjata Nuklir (The International Day for the Total
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Elimination of Nuclear Weapons). Hari itu menjadi
kesempatan bagi masyarakat dunia untuk menegaskan
kembali komitmennya terhadap perlucutan senjata nuklir,
salah satu tujuan awal PBB dan topik resolusinya yang
pertama pada tahun 1946 tentang pengendalian energi
nuklir dan penghapusan senjata atom. Namun, saat ini ada
hampir 14.000 senjata nuklir, dan ada rencana jangka
panjang negara pemiliknya untuk memodernisasi
persenjataan nuklir mereka. Belum ada satu pun bom nuklir
yang secara fisik dihancurkan dan saat ini tidak berlangsung
negosiasi perlucutan senjata nuklir apa pun. Argumen
bahwa kepemilikannya mencegah serangan nuklir tetap
menjadi bagian kebijakan keamanan negara-negara
pemiliknya. Oleh karena itu, hari Internasional ini masih
sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat dan
para pemimpinnya akan manfaat nyata pemusnahan senjata
tersebut.
https://www.un.org/en/observances/nuclear-weapons-eliminationday

26/09 - Hari Kontrasepsi Sedunia
Hari Kontrasepsi Sedunia (World Contraception Day)
diadakan pada setiap tanggal 26 September, sejak 2007,
untuk meningkatkan kesadaran akan keluarga berencana
dan pengendalian kelahiran, dan mendorong pendidikan
lebih baik dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi.
Sebagian besar kehamilan di seluruh dunia tidak
direncanakan, dan sebagian darinya tidak diinginkan. Pada
saat yang sama ada ancaman HIV dan lebih banyak lagi
infeksi lainnya yang menular secara seksual. Oleh karena itu
pasangan dan khususnya perempuan mencari sarana yang
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sekaligus dapat mencegah kehamilan yang tidak
direncanakan dan melindungi mereka dari penyakit
menular seksual. Mengikuti siklus alami dapat membantu
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi jika
tidak mampu melakukannya, pasangan mencari salah satu
dari banyak metode kontrasepsi yang cocok untuk mereka.
Masih sangat diperlukan penelitian dan pengembangan
sarana kesehatan seksual dan reproduksi yang serentak
menawarkan pencegahan kehamilan dan perlindungan
terhadap infeksi.
https://www.guttmacher.org/article/2019/09/world-contraceptionday-celebrating-progress-and-maintaining-momentum

26/09 - Hari Statistik Nasional
Hari Statistik Nasional pada setiap 26 September ditetapkan
oleh pemerintah RI pada tahun 1996 dengan memilih
tanggal lahirnya UU tentang statistik (26 September 1960).
Statistik, ilmu yang berkenaan dengan data, termasuk
dalam bidang studi matematika. Banyak sekali fungsi
statistik, khususnya dalam pembangunan negara kita.
Pertama, jumlah dan komposisi penduduk bisa diketahui
berdasarkan hasil sensus yang dianalisis oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Statistik juga memungkinkan quick count
dengan menggunakan sample sehingga masyarakat bisa
cepat mengetahui hasil Pemilu. Setiap awal bulan, BPS bisa
merilis hasil inflasi (kenaikan harga) untuk terus
memantaunya dan menghindari krisis ekonomi. Robotrobot pintar dengan peranti lunak juga disusun berdasarkan
kumpulan data, hingga dapat mengganti tugas-tugas yang
biasa dilakukan oleh manusia. Dengan bantuan statistik,
pemerintah dapat mengetahui naik turunnya kemiskinan
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dan menyiapkan strategi baru untuk menurunkan angka
kemiskinan. Banyak sekali manfaatnya! (Ada pula Hari
Statistik Sedunia setiap 2 Oktober).
https://www.ruangguru.com/blog/kamu-perlu-tahu-5-manfaatstatistik-untuk-membangun-indonesia;
https://www.un.org/en/observances/statistics-day

27/09 - Hari Pariwisata Dunia
Hari Pariwisata Sedunia (World Tourism Day) diperingati
setiap tanggal 27 September sejak tahun 1980, diprakarsai
oleh PBB WTO. Pariwisata merupakan sumber utama
lapangan kerja karena sifatnya yang padat karya dan efek
pengganda terhadap lapangan kerja di sektor-sektor terkait.
Dengan demikian pariwisata menyumbang sepuluh persen
lapangan pekerjaan di seluruh dunia, dan menawarkan
kaum muda kesempatan untuk mencari nafkah tanpa harus
bermigrasi jauh. Tetapi Pariwisata termasuk yang paling
terpukul dari semua sektor oleh pandemi COVID-19, yang
telah menyebabkan kerugian ekonomi dan hilangnya
pekerjaan. Perempuan, pemuda, dan pekerja di
perekonomian informal adalah yang paling kena. Krisis
pariwisata ini juga merupakan ancaman bagi konservasi
lingkungan hidup dan warisan budaya dunia karena
hilangnya dana. Pandemi COVID-19 menantang untuk
memikirkan kembali masa depan sektor pariwisata,
termasuk
kontribusinya
terhadap
pembangunan
berkelanjutan melalui nilai sosial, budaya, politik, ekonomi,
dan ekologisnya.
https://www.un.org/en/observances/tourism-day
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27/09 - Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi
Peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi setiap 27
September mengikuti tanggal pengambilan alih jawatan
Pos, Telegraf, dan Telepon oleh Angkatan Muda PTT di
Bandung pada tanggal 27 September 1945. Ketika Pasukan
Jepang bersikeras menyerahkan Kantor Pusat PTT di
Bandung ke pihak sekutu, angkatan muda PTT datang
dengan senjata dan mengerahkan rakyat di halaman Kantor
Pos Pusat. Jepang tidak dapat berbuat apa-apa selain
menyerah. Bendera Jepang diganti dengan Bendera Merah
Putih, lalu dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya. Mengingat permulaan yang heroik ini dan juga
pelayanan pengiriman surat dan barang lewat jaringan
ribuan kantor dan puluhan ribu agen yang selama bertahuntahun dibangun di seluruh negeri dengan dukungan uang
negara, maka sungguh memprihatinkan bagaimana saat ini
PT Pos makin terpuruk karena komunikasi lewat internet
dan saingan swasta yang bekerja dengan etos pelayanan
yang lebih profesional dan tepat guna. Semoga hari
peringatan menyumbang pada kebangkitan pelayanan PT
Pos sebab kebutuhan akan pengiriman barang terus
meningkat.
https://kominfo.go.id/content/detail/8062/sejarah-hari-bhaktipostel/0/berita_satker;
https://www.kompasiana.com/haeun/5a99e68bcaf7db7d47729982/ada-apa-dengan-pos-indonesia
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28/09 - Hari Internasional Akses Universal
terhadap Informasi
Pada 17 November 2015, UNESCO mendeklarasikan 28
September sebagai Hari Internasional Akses Universal
terhadap Informasi(International Day for Universal Access
to Information ). Artinya setiap orang berhak untuk
mencari, menerima, dan memberikan informasi. Hak ini
merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan
berekspresi. Media memainkan peran penting dalam
menginformasikan publik tentang isu-isu yang penting,
tetapi juga bergantung pada kemampuan untuk mencari
dan menerima informasi. Oleh karena itu, hak akses
universal atas informasi juga terikat dengan hak atas
kebebasan pers. Warga negara yang menerima informasi
dapat membuat keputusan berdasarkan informasi,
misalnya, ketika menuju ke tempat pemungutan suara.
Hanya ketika warga negara tahu bagaimana mereka diatur
oleh
pemerintah,
mereka
dapat
meminta
pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan dan
tindakannya. Informasi adalah kuasa. Ini mencakup juga
hak atas informasi di saat-saat krisis. Akses ke informasi
menyelamatkan nyawa.
https://www.un.org/en/observances/information-access-day

28/09 - Hari Kereta Api
Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api
Indonesia. Kereta api pertama dari Semarang ke Tanggung
dibuka pada tahun 1867, dan enam tahun kemudian
Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah dihubungkan.
Selanjutnya dibangun jalan kereta api dari Buitenzorg
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hingga Surabaya, terus dari Anyer hingga Banyuwangi.
Sebagian besar jalur KA saat itu mempunyai tujuan
ekonomis dan strategis. Misalnya, Rel KA di Minangkabau
(1894) dan Sumatra Selatan (1932) membawa batu bara ke
pelabuhan. Semasa pendudukan Jepang, semua jalur KA
dikelola sebagai satu kesatuan. Setelah Proklamasi
Kemerdekaan
karyawan
perusahaan
kereta
api
mengambilnya alih dari Jepang pada tanggal 28 September
1945 (kini tanggal Hari Kereta Api). Dibentuk Djawatan
Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) sebagai operator
kereta api. Nama itu akan berubah berulang kali. Pada bulan
Mei 2010 menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT
KAI). Kurang lebih 90% dari jalur kereta api merupakan
peninggalan prakemerdekaan, dengan hanya sedikit
tambahan, seperti percabangan menuju bandar udara. PT
Kereta Api Indonesia kini mengutamakan layanan
penumpang, tapi masih ada juga kereta barang (peti kemas,
batu bara, semen, dll).
https://tirto.id/sejarah-hari-kereta-api-yang-diperingati-28september-2020-f5am

28/09 - Hari Rabies Sedunia
Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) diperingati setiap
tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran
tentang dampak rabies pada manusia dan hewan,
memberikan informasi tentang cara mencegah penyakit,
dan melakukan upaya pengendalian rabies. Penyakit ini
disebabkan oleh virus Lyssavirus yang umumnya masuk ke
tubuh manusia melalui gigitan atau cakaran hewan yang
terinfeksi virus rabies; tapi bisa juga melalui jilatan hewan
yang terinfeksi ke mulut, mata, atau luka terbuka. Penyakit
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rabies atau anjing gila adalah penyakit yang dalam satu dua
bulan bisa merusak kerja otak dan sistem saraf manusia,
bahkan bisa menyebabkan kematian; dan hanya bisa
disembuhkan bila segera ditangani. Tanggal 28 September
adalah tanggal kematian Louis Pasteur (1822-1895) yang
mengembangkan vaksin rabies pertama. Selama 2015-2019,
kasus gigitan hewan penular rabies yang dilaporkan di
Indonesia berjumlah 404.306 kasus dengan 544 kematian.
Kelima provinsi dengan jumlah kematian tertinggi adalah
Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,
Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
https://rabiesalliance.org/world-rabies-day
https://mediaindonesia.com/humaniora/348587/rabies-masih-jadiancaman-di-indonesia

29/09 - Hari Internasional Kesadaran akan
Kehilangan dan Pemborosan Pangan
Sejak 2020, setiap tanggal 29 September menjadi Hari
Internasional Kesadaran akan Kehilangan dan Pemborosan
Pangan (International Day of Awareness of Food Loss and
Waste) untuk meningkatkan kesadaran global akan
perlunya perubahan dalam cara kita memproduksi,
mengolah, memasarkan, dan mengonsumsi makanan.
Volume pangan yang hilang atau diboroskan perlu
dikurangi drastis dalam dunia dengan begitu banyak orang
yang kelaparan dan sumber daya alam dikuras tanpa perlu.
Secara global, hampir 15 persen pangan yang diproduksi
hilang antara panen dan eceran karena buruknya
transportasi, pemasaran, dan manajemen bahan pangan.
Sesudah itu, sama banyaknya lagi terbuang di tahap eceran
dan konsumsi. Artinya, hampir sepertiga sumber daya 203
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tanah, air, energi, tenaga kerja, dan modal – yang digunakan
untuk menghasilkan pangan yang hilang itu, terbuang juga.
Selain itu, limbah makanan di tempat pembuangan sampah
menyebabkan emisi gas rumah kaca, gas metana, yang
berkontribusi besar kepada perubahan iklim.
https://www.un.org/en/observances/end-food-wasteday#:~:text=That%20is%20why%2C%20in%202019,promoting%20fo
od%20security%20and%20nutrition

29/09 - Hari Jantung Sedunia
Hari Jantung Sedunia (World Heart Day) setiap 29
September bermaksud membantu mencegah penyakit
kardiovaskular, terutama serangan jantung dan stroke, yang
merenggut nyawa belasan juta orang setiap tahun, 31% dari
semua kematian global. Pemicu penyakit ini adalah pola
makan yang tidak sehat, ketidakaktifan fisik, dan
penggunaan tembakau dan alkohol. Semuanya itu
mengakibatkan tekanan darah tinggi, glukosa darah tinggi,
dan kelebihan berat badan, hal-hal yang membawa risiko
bagi kesehatan jantung . Melalui Global Hearts Initiative,
WHO membantu pemerintah di seluruh dunia untuk
meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit kardiovaskular melalui sejumlah paket, seperti
pengendalian tembakau, pengurangan garam, dan
peningkatan penanganan penyakit kardiovaskular di
pelayanan kesehatan primer. Petugas kesehatan dilatih
untuk mengambil tindakan lebih baik dalam melindungi
orang terhadap penyakit kardiovaskular dan untuk
membantu mereka pulih setelah terjadi serangan jantung
atau stroke.
https://world-heart-federation.org/world-heart-day/about-whd/
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30/09 - Hari Peringatan Peristiwa G30S
Malam 30 September 1965, sejumlah prajurit Tjakrabirawa
pimpinan Letkol Untung bergerak menculik enam jenderal
dan seorang kapten. Jenazah mereka dibuang di sebuah
sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Panglima Kostrad, Mayor
Jenderal Soeharto bergerak cepat, memburu para pelaku.
Yang dituduh berada di balik gerakan perebutan kekuasaan
itu ialah PKI. Para tokohnya ditangkap, sebagiannya diadili
di Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman
mati, termasuk Ketua PKI, DN Aidit. Massa turun ke jalan,
menghancurkan markas-markas PKI dan menyerang
lembaga-lembaga yang dituding terkait PKI. Terjadi
penangkapan besar-besaran terhadap siapa pun yang
dianggap terkait PKI. Jumlah orang yang dibunuh
diperkirakan mencapai setengah juta, kebanyakan di Pulau
Jawa dan Bali. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru,
dipekerjakan tanpa pengadilan. Peristiwa G30S menandai
jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Mayor Jenderal
Soeharto. Banyak versi dan tafsir G30S beredar. Sampai
sekarang berbagai niat dan upaya untuk menuntaskannya,
dan menutup halaman gelap sejarah Indonesia itu, tak
kunjung berhasil.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322

30/09 - Hari Penerjemahan Internasional
Pada tahun 2017, PBB mendeklarasikan 30 September
sebagai Hari Penerjemahan Internasional (International
Translation Day) untuk menghargai peran penting yang
dimainkan oleh ahli-ahli bahasa dalam menghubungkan
bangsa-bangsa, memfasilitasi dialog, pemahaman dan kerja
205

Bulan September

sama, dan memajukan perdamaian dan keamanan dunia.
Oleh karena itu, PBB mendorong komunikasi multibahasa
dan menyoroti peran penting penerjemah dan ahli bahasa
lainnya dalam diplomasi multilateral. Tanggal 30 September
dipilih karena adalah hari peringatan Santo Hieronimus,
yang menerjemahkan Alkitab dari manuskrip Ibrani dan
Yunani ke dalam bahasa Latin, dan karenanya patron para
penerjemah. Sudah agak lama PBB setiap tahun
mengundang semua stafnya yang tetap dan juga mahasiswa
dari sejumlah universitas terpilih untuk berpartisipasi
dalam Kontes Penerjemahan Hieronimus PBB, lalu
memberikan penghargaan kepada terjemahan terbaik
dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol,
dan Jerman.
https://www.un.org/en/observances/international-translation-day
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01-31/10 - Bulan Kesadaran Kanker Payudara
Sedunia
Bulan Oktober merupakan Bulan Kesadaran Kanker
Payudara Sedunia (World Breast Cancer Awareness Month)
untuk meningkatkan kesadaran dan memajukan deteksi
dan pengobatan dini penyakit ini. Kanker payudara
merupakan kanker paling umum pada perempuan di
seluruh dunia, dengan beberapa juta kasus baru dan ratusan
ribu kematian setiap tahun. Mayoritas kematian terjadi di
negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana
sebagian besar perempuan dengan kanker payudara
didiagnosis pada stadium akhir karena kurangnya
kesadaran tentang kemungkinan deteksi dini. Bila
terdeteksi secara dini, ada kemungkinan besar kanker
payudara dapat disembuhkan. Jika terlambat, hanya dapat
diberikan perawatan paliatif untuk meringankan
penderitaan pasien. Strategi deteksi dini yang
direkomendasi untuk negara berpenghasilan rendah dan
menengah, adalah mengenali simtom awal.
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/en/

??/10 - Hari Arsitektur Sedunia (Senin pertama)
Pada tahun 1986, PBB menetapkan setiap Senin pertama
bulan Oktober sebagai Hari Arsitektur Sedunia (World
Habitat / Architecture Day), suatu momen untuk memantau
keadaan kota-kota kita, dan untuk menyadari kembali hak
dasar semua orang atas tempat tinggal yang layak. Sekarang
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pandemi mengingatkan kita bahwa rumah lebih dari
sekadar atap. Untuk membuat kita merasa aman dan
memungkinkan kita hidup, bekerja, dan belajar, maka
rumah perlu aman dan memungkinkan kita mengakses
layanan dan infrastruktur dasar, dan memiliki ruang yang
cukup untuk menjaga jarak fisik. Tempat tinggal juga harus
memberi penghuni akses kepada layanan perawatan
kesehatan, sekolah, tempat penitipan anak, lapangan kerja,
ruang publik yang terbuka dan hijau, dan fasilitas sosial
lainnya. Diperkirakan 1,8 miliar orang tinggal di daerah
kumuh dan perumahan yang tidak memadai, atau menjadi
tunawisma di kota-kota kita. Ratusan juta orang di seluruh
dunia mengalami masalah kesehatan karenanya.
https://www.un.org/en/observances/habitat-day
;
https://www.archdaily.com/277569/happy-world-architecture-day

01/10 - Hari Lansia Internasional
Pada tahun 1990, Sidang Umum PBB memilih setiap tanggal
1 Oktober sebagai Hari Lansia Internasional (International
Day of Older Persons). Komposisi penduduk dunia sedang
berubah secara dramatis. Antara tahun 1950 dan 2010, angka
harapan hidup secara global meningkat dari 46 tahun
menjadi 68. Pada tahun 2019 ada 703 juta (10%) penduduk
dunia berusia 65 ke atas. Selama tiga dasawarsa ke depan,
jumlah lansia diproyeksikan akan menjadi dua kali lipat,
lebih dari 1,5 miliar pada tahun 2050. Peningkatan terbesar
akan terjadi di Asia Timur dan Tenggara. Penuaan populasi
menjadi salah satu perubahan sosial paling signifikan di
abad kedua puluh satu ini, dengan implikasi bagi hampir
semua sektor masyarakat, termasuk tenaga kerja dan pasar
keuangan, permintaan barang dan jasa, perumahan,
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transportasi, dan perlindungan sosial, juga struktur
keluarga dan hubungan antargenerasi. Diperlukan
kolaborasi
semua
instansi
demi
meningkatkan
kesejahteraan para lansia.
https://www.un.org/en/observances/older-persons-day

01/10 - Hari vegetarian sedunia
Hari Vegetarian Sedunia (World Vegetarian Day)
diperingati setiap tanggal 1 Oktober, dengan tujuan untuk
menciptakan kesadaran tentang manfaat gaya hidup
vegetarian dan mengundang teman untuk menjadi
vegetarian. Hari Vegetarian Sedunia ini dimulai pada tahun
1977 di AS dan segera didukung oleh Persatuan Vegetarian
Internasional sejak tahun 1978. Jumlah orang vegetarian di
dunia sekarang k.l. 700 juta, separuhnya di India, dan 50 juta
di Cina. Kedua negara itu menyumbang banyak pariwisata
ke Indonesia yang dengan demikian berpeluang menjadi
negara destinasi kuliner vegetarian. Bagaimana orang
Indonesia sendiri? Sesungguhnya seluruh bulan Oktober
adalah Bulan Kesadaran Vegetarian, suatu kesempatan
untuk mencobainya sendiri dan memberitahu orang lain
tentang manfaatnya.
https://worldvegetarianday.navs-online.org/

01/10 - Hari Kesaktian Pancasila
Dari tahun ke tahun, Hari Kesaktian Pancasila diperingati
pada tanggal 1 Oktober. Alasannya, peristiwa Gerakan 30
September (G30S) yang terjadi pada 30 September 1965.
Peristiwa tersebut masih menjadi pokok perdebatan hingga
kini, khususnya mengenai siapa menjadi pendorongnya dan
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apa yang melatarbelakanginya. Namun, angkatan
bersenjata dan kelompok keagamaan terbesar pada saat itu
meyakini bahwa peristiwa tersebut adalah upaya PKI untuk
mengganti Pancasila dengan ideologi Komunis. Ideologi ini
seterusnya dilarang dan Pancasila kembali dikedepankan,
a.l. dengan merayakan Hari Kesaktian Pancasila ini.
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01788922/harikesaktian-pancasila-1-oktober-2020-ini-makna-dan-sejarahnya-yangharus-diketahui

02/10 - Hari Nirkekerasan Internasional
Hari Nirkekerasan Internasional (The International Day of
Non-Violence) diperingati setiap tanggal 2 Oktober, pada
hari ulang tahun Mahatma Gandhi, sang pemimpin gerakan
kemerdekaan India dan pelopor filsafat dan strategi
nirkekerasan. Hari peringatan ini ditetapkan oleh PBB atas
prakarsa Sonia Gandhi dan Uskup Agung Desmond Tutu,
pada tahun 2007. Resolusi PPB meminta semua negara
anggota PBB untuk memperingati 2 Oktober dengan
menyebarkan pesan nirkekerasan, a.l. melalui jalur
pendidikan
dan
penyadaran
masyarakat,
sambil
menegaskan kembali "relevansi universal prinsip
nirkekerasan" dan memperkuat keinginan "untuk
mempertahankan budaya perdamaian, toleransi, dan saling
pengertian." Penting diingatkan kata-kata almarhum
Mahatma Gandhi sendiri: "Bertindak tanpa kekerasan
adalah kekuatan terbesar yang tersedia bagi umat manusia;
lebih kuat daripada senjata pemusnah terkuat yang dibuat
oleh kecerdasan manusia."
https://www.un.org/en/events/nonviolenceday/
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02/10 - Hari Batik Nasional
Hari Batik Nasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 2
Oktober. Batik Indonesia dimasukkan ke dalam daftar
Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.
Tanggal itulah yang diikuti. Seni batik Indonesia diwariskan
dari generasi ke generasi sejak awal abad ke-19, dan saat ini
teknik, simbolisme, dan tradisi seputar kain katun dan sutra
yang diwarnai dengan tangan, merupakan bagian integral
dari warisan budaya Indonesia. Perayaan ini juga melihat ke
depan. Kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah orang
muda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang
relevan, termasuk keterampilan teknis dan seni; juga
membantu untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan
yang layak, dan mengembangkan kewirausahaan; dan
untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dan
menciptakan kesempatan yang sama bagi mereka untuk
menjadi pimpinan di semua tingkat pengambilan
keputusan dalam kehidupan ekonomi dan publik.
https://en.unesco.org/news/unesco-celebrates-national-batik-day2019-communities-borobudur-and-klaten
03/10

04/10 - Hari Binatang Sedunia
Hari Binatang Sedunia (World Animal Day), sebagai hari
internasional untuk perlindungan hak dan kesejahteraan
binatang, dirayakan setiap tanggal 4 Oktober, hari
peringatan Fransiskus Assisi, pelindung binatang. Hari
Binatang dimulai pada tahun 1925 di Berlin. Kongres
Internasional Perlindungan Binatang di Florence 1931
menjadikan 4 Oktober Hari Binatang Sedunia. Tujuannya
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adalah "lebih menghormati derajat binatang demi
meningkatkan taraf kesejahteraannya di seluruh bumi. Hari
Binatang ini dirayakan oleh seluruh penyayang binatang
dari aneka agama, kebangsaan, dan budaya dengan cara
yang berbeda, a.l. dengan memberikan penghargaan kepada
individu, kelompok, atau lembaga yang telah memberikan
kontribusi terbaik untuk dunia satwa. Pada gereja-gereja
Katolik sejak awal dilakukan pemberkatan hewan sekitar
hari itu. Di masa krisis ekologis, pengadaan Hari Binatang
Sedunia makin perlu karena manusia yang mencari
kekayaan dengan produksi makanan yang berlebihan, telah
merusak banyak habitat satwa sehingga dalam setengah
abad terakhir jumlah satwa liar berkurang lebih daripada
separo.
https://www.worldanimalday.org.uk/about_us

05/10 - HUT TNI
HUT TNI yang sejak tahun 1959 dirayakan pada setiap
tanggal 5 Oktober, ditetapkan pada tanggal tersebut untuk
memperingati bahwa Badan Keamanan Rakyat yang
dibentuk seminggu setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada
5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Nama
ini berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
ketika pada tahun 1947 Tentara Rakyat disatukan dengan
aneka laskar atau badan perjuangan regional. TNI juga
pernah disebut Angkatan Bersenjata RI (ABRI) ketika pada
masa Orde Baru Polisi disatukan dengan TNI. Biasanya 5
Oktober dirayakan dengan parade pameran Alutsista di
setiap satuan komando TNI, sebagai demonstrasi kekuatan
angkatan darat, laut, dan udara masing-masing. Tetapi
tidak demikian pada tanggal 5 Oktober 1965 ketika diadakan
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pemakaman jenazah para Jenderal yang tewas terbunuh
dalam peristiwa G30S dan beberapa hari kemudian
ditemukan dalam sebuah sumur di Lubang Buaya.
https://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintah/sejarah-hari-abri

05/10 - Hari Guru Sedunia
Hari Guru Sedunia (World Teachers Day) yang diadakan
pada setiap tanggal 5 Oktober sejak 1994, untuk
memperingati penerimaan Rekomendasi ILO/UNESCO
05/10/1966 tentang Status Guru. Rekomendasi ini
menetapkan tolok ukur mengenai hak dan tanggung jawab
guru dan standar bagi persiapan awal dan pendidikan
lanjutan mereka, rekrutmen, pekerjaan, dan kondisi belajar
mengajar. Rekomendasi tambahan tentang Status Tenaga
Pengajar dan Peneliti Pendidikan Tinggi diadopsi pada
tahun 1997 untuk melengkapi Rekomendasi 1966. Dalam
krisis pandemi Covid-19, para guru telah menunjukkan,
seperti yang sering mereka lakukan, kepemimpinan dan
inovasi yang luar biasa dalam memastikan bahwa “Learning
Never Stops,” Tidak ada pelajar yang ditinggalkan. Di
seluruh dunia, mereka bekerja sama untuk menemukan
solusi dan menciptakan lingkungan belajar baru bagi siswa
mereka untuk memungkinkan pendidikan berlanjut terus.
https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday
06/10
07/10
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??/10 - Hari Penglihatan Sedunia (Hari Kamis
kedua)
Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day) adalah hari
kesadaran tahunan yang diadakan pada setiap hari Kamis
kedua bulan Oktober, untuk mengarahkan perhatian global
pada kebutaan dan gangguan penglihatan. Satu miliar orang
di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan yang
sebagian besar dapat dicegah bila cepat ditangani. Di
Indonesia 1,6 juta menderita kebutaan, dan 6,4 juta lagi
menderita gangguan penglihatan sedang dan berat.
Penglihatan yang berkurang atau hilang selalu berdampak
besar pada semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas
pribadi sehari-hari, interaksi dengan masyarakat, sekolah,
peluang kerja, dan kemampuan untuk mengakses layanan
publik. Pengurangan penglihatan dapat disebabkan oleh
berbagai faktor, a.l. diabetes dan trakoma, luka pada mata,
atau kondisi seperti katarak, degenerasi makula terkait usia,
atau glaukoma. Mayoritas orang dengan gangguan
penglihatan berusia di atas 50 tahun, tetapi orang bisa
kehilangan atau terganggu penglihatan juga di usia muda.
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/10/08/defaultcalendar/world-sight-day-2020

??/10 - Hari Burung Migrasi Sedunia (Sabtu 2)
Hari Burung Migrasi Sedunia (World Migratory Bird Day)
dirayakan pada hari Sabtu kedua bulan Oktober di Dunia
Selatan (di Sabtu kedua bulan Mei di Dunia Utara). Pada
Hari Burung Migrasi ini diadakan kampanye untuk
meningkatkan kesadaran akan perlunya konservasi burung
migran dan habitatnya, dan untuk menarik perhatian
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terhadap ancaman yang dihadapi oleh burung migran, dan
perlunya kerja sama internasional untuk melestarikannya.
Ini mengenai sejumlah jenis burung yang bermigrasi pada
musim tertentu setiap setahun lewat berbagai jalur terbang
untuk mencari makan atau berkembang biak, misalnya
burung kukuk, burung walet, burung layang-layang, dll.
Lewat Jalur Terbang Asia, jutaan burung menempuh jarak
belasan ribu km dari Kutub Utara ke daerah sejauh Selandia
Baru. Untuk itu mereka membutuhkan tempat-tempat
untuk beristirahat dan mencari makan di sepanjang jalan.
Jalur terbang seperti itu merupakan sistem yang penting
untuk konservasi spesies burung itu. Habitat seluas itu
hanya bisa dilindungi dalam kerja sama banyak negara.
https://www.migratorybirdday.org/
08/10

09/10 - Hari Pos Sedunia
Hari Pos Sedunia (World Post Day) yang sejak 1969
diadakan pada setiap 9 Oktober, memperingati HUT
berdirinya Uni Pos Sedunia (Universal Postal Union). Uni
tersebut bertujuan untuk menciptakan struktur untuk
pengiriman surat ke luar negeri di seluruh dunia. Sudah
sejak abad ke-17, banyak negara menciptakan sistem pos
nasional dan mengadakan perjanjian bilateral untuk
kiriman surat antar negara. Untuk menyederhanakan
jaringan internasional yang rumit itu, pada tahun 1874
diadakan konferensi di Berne, Swiss, dengan delegasi dari 22
negara. Pada tanggal 9 Oktober 1874, para delegat
mendirikan Serikat Pos Umum, kemudian disebut Universal
Postal Union. Pada tahun 1948, Uni Pos Sedunia ini menjadi
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badan khusus PBB. Pekerjaan Uni Pos Sedunia tetap
menjadi sangat penting untuk komunikasi dan
perdagangan global, bahkan di era komunikasi digital, a.l.
untuk mendistribusikan barang-barang yang dibeli di toko
Internet. Sayangnya, sejak 2018 Pos Indonesia berhenti
bekerja sama dengan Uni Pos Sedunia, menggantinya
dengan ekspedisi DHL internasional.
https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-post-day

10/10 - Hari Sedunia Menentang Hukuman Mati
Hari Sedunia Menentang Hukuman Mati (World Day
Against the Death Penalty) pada setiap 10 Oktober adalah
hari advokasi untuk penghapusan hukuman mati karena
merampas manusia dari hak hidup. Hari tersebut pertama
kali diselenggarakan pada tahun 2003 atas prakarsa Koalisi
Dunia Melawan Hukuman Mati. Koalisi pelbagai LSM,
asosiasi pengacara, dan badan lokal, berupaya memperkuat
gerakan internasional anti-hukuman mati, dan kini sudah
didukung oleh lebih dari seratus negara (a.l. Uni Eropa),
juga oleh Amnesty International. Dari 195 negara anggota
PBB, 55 negara mempertahankan hukuman mati (sebagian
besar di Asia, dengan jumlah kasus sangat tinggi); 107
negara telah secara hukum menghapus hukum mati untuk
semua kejahatan; delapan mempertahankannya hanya
untuk kejahatan khusus seperti kejahatan perang; dan 28
akhir-akhir ini tidak menjalankannya dalam praktiknya.
Indonesia masih mempertahankannya untuk kejahatan
besar tertentu, yang mestinya dipertimbangkan kembali
satu demi satu.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Coalition_Against_the_Death_P
enalty
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10/10 - Hari Kesehatan Jiwa Sedunia
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (World Mental Health Day),
suatu program Federasi Kesehatan Jiwa Sedunia, diperingati
pertama kali pada 10 Oktober 1992. Sebelum COVID-19
mulai berdampak pada kesehatan jiwa jutaan orang,
masalah kesehatan jiwa sudah meningkat di seluruh dunia.
Hampir setengah miliar orang hidup dengan gangguan
mental (WHO), dan satu dari empat orang akan mengalami
gangguan mental pada salah satu tahap hidupnya. Setiap
tahun, lebih dari 800.000 orang meninggal karena bunuh
diri, dan masih banyak lagi orang yang mencoba bunuh diri
(WHO 2018). Kita dihadapkan pada krisis kesehatan mental
internasional. Sangat dibutuhkan peningkatan dukungan
psikososial dan bantuan kesehatan mental. Hal ini sangat
dibutuhkan juga di negara kita di mana masalah kesehatan
mental masih membawa stigma yang kuat, dan bantuan
hanya tersedia bagi mereka yang memiliki kemampuan
finansial. Untuk pasien miskin ada kalanya hanya ada
kurungan dan pasungan, meskipun sudah dilarang.
https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/

11/10 - Hari Internasional Anak Perempuan
Hari Internasional Anak Perempuan (International Day of
the Girl Child) setiap tanggal 11 Oktober ditetapkan oleh PBB
sejak 11 Oktober 2012. Perayaan ini bertujuan meningkatkan
kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang dihadapi oleh
anak perempuan di seluruh dunia.. Puluhan juta anak
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perempuan tidak memiliki akses ke pendidikan. Anak
perempuan di bawah 14 tahun menghabiskan banyak waktu
untuk kerja rumah tangga ketimbang anak laki-laki yang
sebaya. Satu dari empat gadis menikah sebelum usia 18
tahun. Banyak anak perempuan rentan terhadap kekerasan
seksual; dan pelakunya belum tentu dihukum. Hari Anak
Perempuan juga meningkatkan kesadaran tentang apa yang
terjadi ketika ketidaksetaraan itu diatasi. Misalnya,
pendidikan anak perempuan mengurangi jumlah
perkawinan anak, dan menambah akses perempuan ke
pekerjaan dengan gaji lebih tinggi hal mana memperkuat
ekonomi masyarakat dan keluarga.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_of_the_Girl_Child

12/10 - Hari Museum Nasional
Hari Museum Nasional yang diperingati setiap tanggal 12
Oktober sejak 2015, mengikuti tanggal Musyawarah
Museum se-Indonesia yang pertama pada 12-14 Oktober
1962. Museum Indonesia tertua adalah Museum Radya
Pustaka di Surakarta. Ada pula Museum Gajah (koleksinya
terlengkap), Museum Wayang, Museum Tekstil, Galeri
Nasional (koleksi seni rupa modern) yang semua di Jakarta,
dan Persada Soekarno di Kediri. Pada awalnya, museum
menyimpan koleksi milik individu, keluarga atau institusi
kaya. Paham sekarang tentang museum adalah institusi
nirlaba, terbuka untuk publik; melakukan pengoleksian,
mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan,
dan
memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk
kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Benda yang
disimpan bisa karya seni, benda langka, benda alam, artefak
arkeologi,
dll.
Museum
berkembang
seiring
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berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia
akan bukti-bukti otentik mengenai sejarah kebudayaan.
(Hari museum International diperingati setiap tanggal 18
Mei).
https://www.tagar.id/sejarah-hari-museum-nasional-12-oktoberterlengkap/?c=

13/10 - Hari Internasional Pengurangan Risiko
Bencana
Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (The
International Day for Disaster Risk Reduction) pada setiap 13
Oktober, sejak tahun 1989, diprakarsai Sidang Umum PBB
yang melihat perlunya waktu khusus untuk meningkatkan
kesadaran akan risiko bencana dan membangun budaya
mitigasi dampaknya. Masyarakat di seluruh dunia diundang
untuk
meningkatkan
kesiapsiagaan
agar
bisa
mengendalikan risiko yang mereka hadapi. Mengingat
tingginya angka kematian, terutama pada saat gempa bumi
dan tsunami, sangat penting untuk memastikan bahwa
fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan
sebagainya, dibangun secara tahan banting dengan
menetapkan dan menegakkan peraturan tentang lokasi dan
keamanan bangunan. Target pertama adalah mengurangi
kematian akibat bencana; dan juga mengurangi jumlah
orang yang bisa terkena bencana. Semua pihak, baik
pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dan sektor
swasta perlu menerapkan tindakan-tindakan terbaik di
semua sektor, untuk mengurangi risiko bencana dan
kerugian akibat bencana.
https://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
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13/10 - Hari Trombosis Sedunia
Hari Trombosis Sedunia (World Thrombosis Day) diadakan
setiap tahun pada tanggal 13 Oktober, HUT Rudolf Virchow
(13-10-1821)), seorang dokter, ahli patologi dan biologi
Jerman yang mengembangkan konsep "trombosis" dan
memajukan pemahaman kita tentang masalah kesehatan
ini. Hari Trombosis Sedunia memusatkan perhatian pada
kondisi
trombosis
yang sering
diabaikan
dan
disalahpahami. Dengan ribuan acara pendidikan di semua
negara di seluruh dunia, penyelenggara Hari Trombosis
Sedunia dan mitranya mengarahkan fokus global pada
trombosis sebagai masalah kesehatan yang mendesak dan
berkembang. Satu dari empat orang di seluruh dunia (di
Indonesia 1/5) meninggal karena kondisi yang disebabkan
oleh trombosis, terutama sebagai faktor utama stroke dan
serangan jantung.
https://www.worldthrombosisday.org/about/wtd/

14/10 - Hari Tolok Ukur Sedunia
Hari Tolok Ukur Sedunia (World Standards Day) diadakan
setiap tanggal 14 Oktober oleh para anggota International
Electrotechnics
Commission
(IEC),
International
Organization of Standardization (ISO) dan International
Telecommunication Union (ITU) untuk menghargai upaya
kolaboratif dari ribuan ahli di seluruh dunia yang
mengembangkan solusi-solusi teknis yang memenuhi
Standar Internasional untuk pelestarian lingkungan alam.
Untuk mengurangi dampak negatif manusia terhadap
planet, kita membutuhkan sarana-sarana yang tepat.
Standar-standar internasional yang diperjuangkan oleh IEC,
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ISO dan ITU mempertimbangkan solusi-solusi teknis yang
teruji dan tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan
saat ini. Standar-standar itu memperhitungkan kualitas air
dan udara, dan penghematan energi. Penerapannya
mengurangi dampak industri terhadap lingkungan hidup,
memfasilitasi penggunaan kembali sumber daya alam yang
terbatas, dan meningkatkan efisiensi energi.
https://www.iso.org/world-standards-day.html

15/10 - Hari Internasional Perempuan Pedesaan
Hari Internasional Perempuan Pedesaan (International Day
of Rural Women) setiap 15 Oktober bertujuan memberi
penghargaan pada peran penting perempuan dalam
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat
pedesaan. Bagian besar angkatan kerja pertanian adalah
perempuan; dan mereka melakukan bagian terbesar
pekerjaan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga.
Meski begitu, (anak) perempuan di daerah pedesaan paling
banyak menderita dari kemiskinan multi-dimensi. Petani
perempuan tak kalah produktif dan giat ketimbang laki-laki
tetapi kurang dapat mengakses tanah, kredit, daya dukung
pertanian, pasar, dan mendapatkan harga yang lebih rendah
untuk panenan mereka. Hambatan struktural dan norma
sosial yang diskriminatif terus membatasi partisipasi dan
kuasa politik perempuan di pedesaan.
https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

15/10 - Hari Kesejahteraan Binatang Sedunia
Hari Kesejahteraan Binatang Sedunia (World Day for
Animal Welfare) diperingati pada setiap tanggal 15 Oktober
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(sejak 2007) oleh jutaan orang perorangan, 330 kelompok
perlindungan hewan dan 40 pemerintah, yang bersamasama menyerukan agar sebuah Deklarasi Universal tentang
Kesejahteraan Binatang (Universal Declaration for Animal
Welfare) mendapat pengakuan oleh PBB. Kekejaman
terhadap binatang adalah masalah global yang mendesak.
Binatang mempunyai perasaan; merasakan kesakitan dan
perlu segera dilindungi. Sebuah Deklarasi Universal akan
menciptakan dasar untuk pemeliharaan dan perlindungan
binatang yang perlu diupayakan oleh setiap negara di dunia.
Ini akan menjadikan hak binatang menjadi suatu prioritas
global dan bagian dari usaha mencari solusi untuk masalahmasalah besar yang kita hadapi, seperti kemiskinan dan
perubahan iklim. Maka dukunglah Deklarasi Universal
tentang Kesejahteraan Binatang.
https://www.worldanimalprotection.org/take-action/back-universaldeclaration-animal-welfare;
https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca
_-_en_files/case_for_a_udaw_tcm22-8305.pdf

[Gerakan yang lebih radikal merayakan Hari Hak-Hak
Binatang Internasional (International Animal Rights Day)
pada setiap 10 Desember, yang juga Hari Hak-Hak Asasi
Manusia (!), sambil menyerukan agar PBB mengakui sebuah
Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan (Universal Declaration
of Animal Rights) sama seperti sudah mengakui Deklarasi
Hak-hak Asasi Manusia sejak 1948].
https://internationalanimalrightsday.org/
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15/10 - Hari Cuci Tangan Sedunia
Hari Cuci Tangan Sedunia (Global Handwashing Day) setiap
tanggal 15 Oktober diprakarsai oleh Global Handwashing
Partnership sejak 2008, yang kebetulan juga Tahun Sanitasi
Internasional. Hari Cuci Tangan yang dirayakan dengan
aksi-aksi cuci tangan dengan sabun secara masal, khususnya
di sekolah-sekolah di seluruh dunia, bermaksud
meningkatkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun
pada saat penting setiap hari, seperti sebelum makan dan
setelah menggunakan toilet. Kebiasaan mencuci tangan
dengan sabun adalah resep untuk kesehatan dan faktor
kunci dalam pencegahan penyakit. Kampanye ini dapat
mengurangi angka kematian (jutaan setiap tahun) yang
berhubungan dengan penyakit pernafasan dan diare. Covid19 pun penyakit pernafasan yang dalam dua tahun pertama
sudah membunuh jutaan manusia, dan juga sudah
mengajar kita untuk mencuci tangan secara benar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Handwashing_Day

16/10 - Hari Pangan Sedunia
Hari Pangan Sedunia (World Food Day) dirayakan setiap
tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal berdirinya
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), 16-10-1945.
Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan sebabsebabnya kemiskinan dan kelaparan, sejak tahun 1981, Hari
Pangan Sedunia membawa tema tahunan yang menyoroti
bidang-bidang yang memerlukan perhatian dan tindakan
bersama. Sebagian besar tema berkisar pada investasi di
bidang pertanian yang diharapkan akan membalikkan
situasi kemiskinan dan kelaparan. Tetapi kini makin
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disadari bahwa apa yang diperlukan bukanlah investasi
untuk menambah produksi pangan, tetapi diperlukan
produksi pangan yang kembali ke cara-cara seperti
permakultur, dll. yang menjaga kualitas tanah dan produk,
dan yang panenannya selanjutnya dirawat dengan lebih
baik dan adil dalam perjalanan panjang dari petani lewat
pasar dan industri pengolahan sampai ke meja konsumen.
Pengadaan bahan pangan di dunia sekarang sudah
berlebihan tetapi caranya tidak berkelanjutan dan ada
banyak pemborosan dan ketidakadilan.
http://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1314835/

16/10 - Hari Parlemen Indonesia
Hari Parlemen Indonesia dirayakan pada setiap tanggal 16
Oktober karena alasan sejarah. Ketika Indonesia menjadi
merdeka, ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP, 29
Agustus 1945). Anggota-anggotanya terdiri atas tokohtokoh masyarakat dari berbagai daerah dengan tugas utama
membantu presiden. Pada tanggal 16 Oktober 1945,
Mohammad Hatta mengubah tugas KNIP itu menjadi
bertugas menyusun Undang-Undang dan menetapkan
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan
demikian Indonesia bisa diakui secara internasional sebagai
negara demokratis yang sudah punya aparatur lengkap.
Maklumat Hatta menjadi tonggak sejarah lahirnya
parlemen Indonesia, yang kita rayakan pada setiap tanggal
16 Oktober sebagai Hari Parlemen.
https://www.tagar.id/sejarah-hari-parlemen-indonesia-16-oktober
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17/10 - Hari Internasional untuk Pengentasan
Kemiskinan
Sejak tahun 1992, PBB menggelarkan setiap 17 Oktober
sebagai Hari Internasional untuk Pengentasan Kemiskinan
(International Day for Eradication of Poverty), seraya
menghormati Seruan untuk Bertindak dari Pastor Joseph
Wresinski (Prancis), pekerja keras untuk dan bersama kaum
miskin, yang sejak 1987 telah memprakarsai 17 Oktober
sebagai Hari Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Sedunia. Dunia
sekarang ditandai tingkat perkembangan ekonomi,
teknologi, dan finansial seperti yang belum pernah ada, tapi
serentak ada skandal moral bahwa ratusan jutaan orang
hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mereka mengalami
banyak perampasan haknya yang melanggengkan
kemiskinan, seperti kondisi kerja yang tak menentu,
perumahan yang tidak aman, kurangnya makanan bergizi,
akses terbatas kepada keadilan, pendidikan, kesehatan, dst..
Hari Pengentasan Kemiskinan menjadi seruan kepada para
pemimpin negara untuk menjadikan pengentasan
kemiskinan bagian sentral dan nyata dari politik nasional
dan internasional.
https://www.timeanddate.com/holidays/un/international-day-forpoverty-eradication;
https://www.un.org/en/events/povertyday/

18/10 - Hari Internasional Perpustakaan Sekolah
Hari Internasional Perpustakaan Sekolah (International
School Library Day) setiap 18 Oktober adalah kesempatan
untuk merayakan perpustakaan sekolah kita! Selama
berabad-abad, perpustakaan dengan banyaknya buku dan
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sarana pendidikan lainnya telah menjadi sumber penting
untuk pembelajaran anak, remaja, guru dan mahasiswa. Di
perpustakaan sekolah anak-anak dibekali dengan
keterampilan pokok, seperti meminjam, memperbarui dan
mengembalikan buku, dan menjadi makin melek huruf dan
mampu meneliti. Membaca juga merupakan cara utama
untuk meningkatkan kosa kata dan tata bahasa anak-anak
serta memicu imajinasi mereka. Entah seorang pelajar lebih
berbakat literal, visual, kinestetik, atau auditif, masingmasing bisa didukung oleh aneka ragam bahan
perpustakaan sekolah, dari buku sampul tebal, buku audio,
dan video hingga komputer. Di saat teknologi serta materi
pembelajaran berkembang pesat, perpustakaan sekolah
dengan koleksi buku dan sumber daya lainnya dapat
membantu anak-anak dan guru tetap up-to-date.
https://www.twinkl.co.uk/event/international-school-library-monthscotland-2020
19/10

20/10 - Hari Osteoporosis Sedunia
Hari Osteoporosis Sedunia (World Osteoporosis Day) setiap
tanggal 20 Oktober, adalah saat untuk belajar tentang
osteoporosis. Organisasi-organisasi di seluruh dunia
bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan
kesehatan tulang dan akan sumber daya untuk menjaganya!
Di seluruh dunia, satu dari tiga perempuan dan satu dari
lima laki-laki berusia di atas 50 tahun mengalami patah
tulang karena osteoporosis. Tulang yang lemah dan rapuh
mudah patah - bahkan akibat jatuh biasa, benturan ringan,
atau gerakan tiba-tiba. Patah tulang bisa menjadi penyebab
cacat jangka panjang, bahkan mengancam nyawa.
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Osteoporosis dan patah tulang dapat dicegah, jika diambil
tindakan sejak dini! Langkah-langkahnya yang terpenting
adalah: 1. Olahraga secara teratur, termasuk latihan
keseimbangan. 2. Diet kaya nutrisi: kalsium, vitamin D
dengan paparan sinar matahari yang cukup, dan protein. 3.
Menghindari gaya hidup yang tak sehat: berat badan,
merokok, dan alkohol berlebihan.
http://worldosteoporosisday.org/events
21/10

22/10 - Hari Internasional Kesadaran Gagap
Tanggal 22 Oktober sejak 1998 ditetapkan sebagai Hari
Internasional Kesadaran Gagap (International Stuttering
Awareness Day). Hari ini bertujuan meningkatkan
kesadaran masyarakat akan keadaan orang yang
menggagap, suatu masalah yang digumuli satu persen
penduduk dunia, artinya hampir delapan puluhan juta (!)
orang. Pada Hari Kesadaran Gagap diberi pencerahan
tentang gangguan ini; diusahakan
untuk mencegah
terjadinya gagap pada anak-anak; diperkenalkan bantuan
yang tersedia; dan didorong penelitian untuk menemukan
penyebab bicara tersendat-sendat. The Stuttering
Foundation melakukan semuanya ini sejak 1947 dengan
memberi pencerahan seperti misalnya: Jangan mengatakan
kepada saudara yang gagap "tenang saja"; atau cepat-cepat
mengisi kata-kata untuk dia; atau memberi kesan bahwa
gagap memalukan. Semua orang — dan terutama mereka
yang gagap - merasa jauh lebih mudah untuk berbicara
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ketika mendapatkan perhatian penuh dan tak perlu takut
akan diinterupsi.
https://www.stutteringhelp.org
23/10

24/10 - Hari Dokter Nasional
Hari Dokter Nasional yang diperingati setiap tanggal 24
Oktober, memiliki sejarah prakemerdekaan dengan
dibentuknya Vereniging van Indische Artsen (1911). Pada
tahun 1926 VIA ini berani memperkenalkan diri sebagai
Vereniging van Indonesische Geneeskundigen (VIG) yang
berjuang untuk persamaan kedudukan dan hak dokter
Indonesia dengan dokter Belanda. Setelah VIG dibubarkan
Jepang di tahun 1943, pada tahun 1950 diadakanlah
Muktamar oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang
diresmikan dengan akta notaris tepatnya pada tanggal 24
Oktober 1950. Sejak saat itu tanggal 24 Oktober diperingati
sebagai Hari Dokter Nasional. Tujuannya ialah
membangkitkan semangat para dokter Indonesia agar
memberi masyarakat pencerahan terbaik mengenai cara
hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan terbaik kepada
seluruh pasien. Bentuk kegiatan yang sering dilakukan pada
hari peringatan ini ialah membuka pemeriksaan kesehatan
dan pengobatan secara gratis, atau kegiatan lain yang
bermanfaat untuk kesehatan masyarakat.
https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-hari-dokter-nasional
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24/10 - Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa
24 Oktober dirayakan sebagai Hari Perserikatan BangsaBangsa (United Nations Day, sejak 1948) untuk
memperingati terbentuknya PBB dengan ratifikasi Piagam
PBB pada 24 Oktober 1945. PBB terbentuk demi mendukung
aksi
kolektif
untuk
mewujudkan
perdamaian,
pembangunan, dan penegakan hak asasi manusia untuk
semua. Peringatan 75 tahun PBB pada tahun 2020 terjadi di
tengah banyak gangguan besar di dunia, diperparah oleh
krisis kesehatan global dengan dampak ekonomi dan sosial
yang parah. Akankah kita tumbuh lebih kuat dan lebih siap
untuk bekerja sama? Ataukah ketidakpercayaan dan isolasi
diri meluas lebih jauh? Dibutuhkan peningkatan dialog,
untuk membahas prioritas kita sebagai keluarga manusia,
dan bagaimana kita dapat membangun masa depan yang
lebih baik untuk semua. Pandemi menjadi peringatan kuat
tentang perlunya kerja sama lintas batas, sektor, dan
generasi. Tanggapan kita akan menentukan seberapa cepat
dunia pulih, apakah kita mencapai Tujuan-Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, dan bisa menangani krisis
iklim, ketidaksetaraan, bentuk-bentuk kekerasan baru, dll.
https://www.un.org/en/events/unday/;
https://www.un.org/en/un75

24-30/10 - Pekan Perlucutan Senjata
Peringatan Pekan Perlucutan Senjata (Disarmament Week,
24-30 October) yang dibuka pada Hari PBB, dideklarasikan
dalam Dokumen Akhir sesi khusus PBB tahun 1978 tentang
Perlucutan Senjata. Dokumen ini menyerukan agar
meninggalkan penggunaan kekuatan senjata dalam
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hubungan internasional dan mencari keamanan melalui
perlucutan senjata. Negara-negara diundang untuk
mengurangi bahaya perlombaan senjata. Pada tahun 1995,
PPB mengundang semua pemerintah serta LSM, untuk
terus berperan aktif dalam Pekan Perlucutan Senjata guna
mendorong pemahaman yang lebih baik di antara
masyarakat tentang perlunya perlucutan senjata. Karena itu
PBB memberi banyak perhatian pada Perjanjian
Perdagangan Senjata, yang mulai berlaku sejak 24
Desember 2014 dan mengatur perdagangan internasional
senjata konvensional - dari senjata kecil hingga tank baja,
pesawat tempur, dan kapal perang.
https://www.un.org/en/events/disarmamentweek/

24/10 - Hari Polio Sedunia
Hari Polio Sedunia (World Polio Day) diprakarsai oleh
Rotary International pada setiap 24 Oktober untuk
memperingati hari kelahiran Jonas Salk, yang pertama kali
mengembangkan
vaksin
melawan
poliomyelitis.
Penggunaan vaksin virus polio suntik yang kemudian
diganti dengan vaksin tetesan oral telah mendorong
pendirian Inisiatif Pemberantasan Polio Global (Rotary,
WHO, UNICEF) pada tahun 1988, yang 25 tahun kemudian
telah berhasil mengurangi polio di seluruh dunia sebesar
99%. Polio adalah penyakit menular yang melumpuhkan
dan berpotensi fatal. Tidak ada obatnya, tetapi ada vaksin
yang aman dan efektif. Polio bisa dicegah melalui imunisasi.
Vaksin polio, yang diberikan beberapa kali, hampir selalu
melindungi anak seumur hidup. Oleh karena itu, strategi
pemberantasan polio didasarkan pada pencegahan infeksi
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dengan mengimunisasi setiap anak hingga dunia bebas
polio dan penularannya berhenti.
https://www.who.int/life-course/news/events/world-polio-day2017/en/

24/10 - Hari Informasi Pembangunan Sedunia
Hari Informasi Pembangunan Sedunia (World Development
Information Day) ditetapkan oleh Sidang Umum PBB pada
tahun 1972 untuk menarik perhatian dunia pada masalah
pembangunan dan untuk mendorong kerja sama
internasional untuk menyelesaikannya. Tanggal untuk Hari
itu ditetapkan bertepatan dengan HUT PBB, 24 Oktober.
PBB menilai bahwa peningkatan penyebaran informasi dan
mobilisasi opini publik, khususnya di kalangan kaum muda,
akan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah
pembangunan dan akan mendorong upaya-upaya kerja
sama internasional untuk pembangunan.
https://www.un.org/en/events/devinfoday/
25/10
26/10

27/10 - Hari Listrik Nasional
Tanggal 27 Oktober dirayakan sebagai Hari Listrik Nasional,
untuk mensyukuri dan mendukung PLN dalam tugasnya
mengalirkan listrik kepada seluruh rakyat Indonesia.
Tanggal ini dipilih karena pada 27 Oktober 1945 sekelompok
pemuda Indonesia merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari
tangan Jepang. Pada tahun 1961 nama dan bentuknya
diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pada
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tahun 2020 Volume listrik PLN mencapai 63.300 MW
(Kompas 27 Oktober 2020). Perlu dicatat bahwa 87,5% dari
volume itu masih dibangkitkan dengan bahan bakar fosil
(batubara, gas, diesel) dan baru 12,5% berasal dari sumber
energi yang terbarukan (terutama tenaga air, lebih sedikit
geotermal, amat sedikit surya, dan hampir belum dari
bayu). Artinya, Listrik kita sama sekali belum bersih dan
ramah lingkungan. Pengadaannya mengakibatkan banyak
emisi gas rumah kaca, penyebab pemanasan bumi. Transisi
ke energi yang bersih dan terbarukan menjadi tantangan
terbesar bagi PLN di sepuluh tahun ke depan, agar
Kesepakatan COP 21 Paris 2015 dan Sustainable Development
Goals 2015-2030 yang ditandatangani RI, bisa dipenuhi.
https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/27/130015765/pering
ati-hari-listrik-nasional-sejarahnya-sejak-penjajahan-belanda;
https://gatrik.esdm.go.id//assets/uploads/download_index/files/7ff0
d-statistik-ketenagalistrikan-2015.pdf

27/10 - Hari Penerbangan Nasional
Hari Penerbangan Nasional diperingati setiap tanggal 27
Oktober, tanggalnya penerbangan pertama pada 27
Oktober 1945. Pada hari itu di Pangkalan Maguwo,
Yogyakarta, para teknisi mempersiapkan pesawat Curing
yang bertanda Merah Putih, untuk penerbangan
penyambutan HUT Sumpah Pemuda. Komodor Udara
Agustinus Adisutjipto. berhasil menerbangkan Pesawat
Curing Merah Putih berputar-putar di Angkasa Pangkalan
Maguwo. Saat itu tak ada yang dapat menduga bahwa 75
tahun
kemudian
penerbangan
nasional
akan
mengoperasikan 500-an pesawat untuk menghubungkan
pulau-pulau yang satu dengan yang lain. Tambah lagi
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penerbangan ke semua benua, mulai dari Bandar Udara
Kemayoran, bandara pertama untuk penerbangan
internasional, yang telah mulai beroperasi sejak tanggal 6
Juli 1940, dengan mendaratnya pesawat pertama jenis DC3 Dakota yang masih akan beroperasi di bandara Kemayoran
hingga akhir masa pengoperasian bandara itu dalam tahun
1983.
https://www.inews.id/finance/bisnis/daftar-maskapai-denganarmada-pesawat-terbanyak-di-indonesia
;
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Kemayor
an

27/10 - Hari Warisan Audio-visual Sedunia
Hari Warisan Audio-visual Sedunia (World Day for Audiovisual Heritage) pada setiap 27 Oktober adalah hari
peringatan akan PBB yang menerima Rekomendasi untuk
Pengamanan dan Pelestarian Gambar Bergerak (27-10-1980).
Hari ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan
kesadaran umum tentang pentingnya dan perlunya
menyimpan dokumen-dokumen audio-visual. Arsip audiovisual mengungkapkan kisah-kisah tentang kehidupan dan
budaya manusia dari seluruh dunia. Inilah warisan tak
ternilai yang menyimpan ingatan kolektif kita dan menjadi
sumber pengetahuan yang berharga karena mencerminkan
keragaman budaya, masyarakat dan bahasa dari dunia kita.
Kita dibantu olehnya untuk berkembang dalam memahami
dunia yang kita bagikan bersama. Melestarikan warisan ini
dan memastikan bahwa ia tetap dapat diakses oleh publik
dan generasi mendatang, adalah tugas penting bagi semua
lembaga dan juga masyarakat luas.
https://en.unesco.org/commemorations/worldaudiovisualday
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28/10 - Hari Sumpah Pemuda
Pada setiap 28 Oktober diperingati Sumpah Pemuda, buah
Kongres Pemuda II yang diadakan pada 27-28 Oktober 1928
di Batavia/Jakarta. Kongres ini dihadiri tujuh puluh satu
orang muda yang mewakili berbagai organisasi pemuda
yang ada pada masa itu. Pada pertemuan terakhir di
“Gedung Sumpah Pemuda” (namanya sekarang) di Jalan
Kramat Raya 106, dimainkan melodi “Indonesia Raya” karya
W. R. Soepratman, lalu dibacakan keputusan kongres yang
menegaskan cita-cita untuk menjadi “tanah air Indonesia”,
“rakyat Indonesia”, dan “Indonesia”. Lewat Sumpah Pemuda
ini para peserta menyatakan komitmen untuk menjadi satu
negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Momentum
kebangkitan nasionalisme ini tak terpadamkan lagi hingga
tercapai kemerdekaan. Hari Sumpah Pemuda diperingati di
semua sekolah, bukan hanya untuk mengenang peristiwa
menentukan di masa lampau tetapi juga untuk
meningkatkan semangat kesatuan yang sama pada
angkatan muda Indonesia dalam menghadapi tantangan
nusa dan bangsa sekarang.
https://www.dosenpendidikan.co.id/sejarah-sumpah-pemuda/

28/10 - Hari Animasi Internasional
Asosiasi Film Animasi Internasional (ASIFA) menciptakan
Hari Animasi Internasional (International Animation
Day) pada tahun 2002, untuk mengenang kelahiran
animasi, saatnya gambar-gambar bergerak pertama kalinya
ditayangkan di Paris, pada 28 Oktober 1892. Setiap hari kita
menyaksikan pentingnya dan keindahan animasi di
berbagai media, teater, TV, internet, dan perkembangannya
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sebagai bentuk seni, melalui film pendek, multimedia, dan
film layar lebar, buatan seniman dan siswa dari seluruh
dunia. Animasi mencakup berbagai pendekatan dan teknik;
bisa dibuat dengan menggambar, melukis, menghidupkan
boneka dan objek; dapat menggunakan tanah liat, pasir,
kertas dan komputer; dan bekerja dengan aneka narasi dan
keragaman tema. Semua ini menegaskan bahwa animasi
adalah media seni, ekspresi budaya, dan komunikasi yang
istimewa serta kuat. Dan sebagai cerita visual, animasi dapat
berkomunikasi lintas budaya tanpa bahasa verbal. Ini
benar-benar sarana untuk komunikasi antarbangsa.
http://www.asifa.net/international-animation-day

29/10 - Hari Serangan Otak Sedunia
Hari Serangan Otak Sedunia (World Stroke Day) diperingati
pada setiap 29 Oktober atas prakarsa Organisasi Serangan
Otak Sedunia, untuk meningkatkan kesadaran tentang
masalah-masalah utama menyangkut serangan otak dan
untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam
kerja sama demi mengambil tindakan yang paling perlu.
Saat ini serangan otak menimpa 1 dari 4 orang dewasa
berusia 25 ke atas (10 tahun lalu masih 1 dari 6) dan menjadi
penyebab utama invaliditas di seluruh dunia serta
penyebab kedua kematian (5-6 juta per tahun), padahal
hampir semua serangan otak dapat dicegah. Banyak
penderita serangan itu menghadapi tantangan berat yang
meliputi invaliditas fisik, kesulitan berkomunikasi,
perubahan cara berpikir dan perasaan, serta kehilangan
pekerjaan, pendapatan, dan jaringan sosial. Selain
peningkatan layanan untuk pasien serangan otak, sangat
diperlukan strategi pencegahannya via deteksi dan
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pengobatan
hipertensi,
pengurangan
penggunaan
tembakau dan alkohol, serta mendorong aktivitas fisik dan
pola makan yang sehat.
(https://www.world-stroke.org/)

30/10 - Hari Keuangan Nasional
Hari Keuangan Nasional diperingati setiap tanggal 30
Oktober yang menandakan mulainya rupiah digunakan
sebagai alat pembayaran yang sah dan Indonesia tidak
bergantung lagi pada mata uang asing. Oeang Repoeblik
Indonesia (ORI) berlaku secara sah mulai 30 Oktober 1946.
Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui RRI Yogyakarta
menggelorakan semangat bangsa sebagai negara berdaulat
dengan berkata: “Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah
suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita.
Besok mulai beredar Uang Republik Indonesia sebagai satusatunya alat pembayaran yang sah.” Sebelumnya
pemerintah telah menarik uang Jepang dan Hindia Belanda
dari peredaran.. Namun, peredaran ORI saat itu belum
mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia lantaran
faktor perhubungan dan masalah keamanan. Saat itu
sebagian wilayah RI masih diduduki Belanda. Alasan ini,
membuat pemerintah terpaksa memberikan otoritas
kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan
uangnya sendiri yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia
Daerah (ORIDA).
https://www.tagar.id/sejarah-hari-keuangan-nasional-30-oktober
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31/10 - Hari Kota Sedunia
Setiap bulan Oktober, PBB dan mitra-mitranya
menyelenggarakan satu bulan kegiatan, acara, dan diskusi
tentang keberlanjutan perkotaan yang dikenal sebagai
Urban October yang memuncak pada Hari Kota-kota
Sedunia (World Cities Day) pada tanggal 31 Oktober, sejak
tahun 2014. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan minat
masyarakat internasional terhadap urbanisasi global,
mendorong kerja sama antar negara dalam mengatasi
tantangan urbanisasi, dan memberi kontribusi pada
pembangunan perkotaan berkelanjutan di seluruh dunia.
Tema umum Hari Kota Sedunia adalah kota lebih baik untuk
kehidupan lebih baik, sementara setiap tahun dipilih subtema dan lokasi yang berbeda untuk perayaan globalnya.
Menciptakan masyarakat kota yang berkelanjutan dan
tangguh meminta penanganan berbagai masalah termasuk
pemberantasan kemiskinan, jaminan adanya layanan dasar,
penyediaan perumahan yang terjangkau dan memadai,
investasi dalam infrastruktur, pemugaran permukiman
kumuh dan pengelolaan ekosistem.
https://urbanoctober.unhabitat.org/wcd
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??/11- Hari Internasional Menentang Kekerasan
dan Perundungan di Sekolah (Hari Kamis
pertama)
Hari Internasional Menentang Kekerasan dan Perundungan
di Sekolah Termasuk Perundungan di Dunia Maya
(International Day against Violence and Bullying at School
Including Cyberbullying), atas prakarsa UNESCO
diselenggarakan pada setiap Kamis pertama bulan
November, mulai dari 2020. Kekerasan di sekolah adalah
pelanggaran hak anak dan remaja atas pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan. Hampir satu dari tiga siswa
dirundung oleh teman-teman sebayanya di sekolah
setidaknya sekali dalam sebulan dan jumlah pelajar yang
sama terkena kekerasan fisik. Kekerasan dan perundungan
di sekolah sebagian besar dilakukan oleh teman sebaya
tetapi, dalam beberapa kasus, oleh guru dan staf sekolah
lainnya. Hukuman fisik masih diperbolehkan di sekolahsekolah di puluhan negara. Ada banyak efek negatif dari
kekerasan, termasuk pada hasil pendidikan, absensi di
sekolah, kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas
hidup secara umum.
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolencean
dbullying

01/11 - Hari Inovasi Indonesia
Hari Inovasi yang diperingati setiap tanggal 1 November,
dilansir oleh Handi Irawan, Pendiri Frontier Group, sebuah
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perusahaan yang bergerak di bidang Riset, Pemasaran,
Teknologi dan Digital. Inovasi berarti kemampuan
mengambil hal lama yang dikemas dengan bentuk baru
yang mengagumkan. Hp adalah inovasi atau pengemasan
baru dari sebelumnya telepon kabel. Diharapkan
terciptanya budaya inovatif, produk inovatif dan layanan
inovatif. Perusahaan yang tidak inovatif ibarat tinggal
menunggu kematian. Kemajuan teknologi dan perubahan
pelanggan sudah pasti menuntun perusahaan untuk
melakukan perubahan melalui inovasi. Individu, pelaku
bisnis, dan perusahaan di Indonesia diharapkan
menciptakan budaya inovatif, demi terciptanya produk dan
layanan inovatif untuk kehidupan masyarakat yang lebih
baik lagi. Ada perusahaan yang memberikan reward kepada
“karyawan yang paling inovatif” di Hari Inovasi Indonesia.
https://www.tagar.id/hari-inovasi-indonesia-1-novemberpenjelasan-danpencetus#:~:text=Hari%20Inovasi%20Indonesia%20sendiri%2C%20di
resmikan,dikenal%20sebagai%20founder%20TERA%20Foundation.

02/11 - Hari Internasional untuk Mengakhiri
Impunitas atas Kejahatan terhadap
Jurnalis
Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas
Kejahatan terhadap Jurnalis (the International Day to end
impunity for crimes against journalists) menjadi peringatan
PBB pada setiap 2 November, sejak 2014. Di dunia saat ini
setiap tahun k.l. 100 jurnalis terbunuh karena membawa
berita dan informasi ke publik. Angka ini belum termasuk
lebih banyak lagi jurnalis, yang setiap hari menderita
penyiksaan,
penahanan,
dan
intimidasi.
Yang
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mencemaskan, hanya 10% kasus terhadap pekerja media
berujung pada hukuman. Bebasnya dari hukuman ini
memberanikan para pelaku kejahatan karena ternyata dapat
menyerang target mereka tanpa dihukum. Impunitas juga
mengirimkan pesan yang sangat negatif bahwa melaporkan
"kebenaran yang memalukan" atau "pendapat yang tidak
diinginkan" akan membawa kesusahan bagi pelapor. Lebih
jauh lagi, masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem
peradilan sendiri yang tidak melindungi hak-hak setiap
orang. Impunitas merusak seluruh masyarakat dengan
menutupi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan
kejahatan yang serius.
https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-againstjournalists
03/11
04/11

05/11 - Hari Nasional Cinta Puspa dan Satwa
Hari Nasional Cinta Puspa dan Satwa yang jatuh pada 5
November,
bertujuan
meningkatkan
kepedulian,
perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional. Hari
ini mengingatkan kita akan pentingnya puspa dan satwa
dalam kehidupan kita. Kawasan konservasi yang dikelola
oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas
27,14 juta hektar. Sebanyak 6.203 desa di 1.592 kecamatan
dan 355 kabupaten berada di dalam dan di sekitar kawasan
konservasi itu. Fakta ini mengharuskan adanya tindakan
perbaikan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi
melalui pemberian akses kelola bagi masyarakat, dan
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tindakan bersama yang melibatkan multi pihak (lintas
batas) sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
Pelibatan maksimal banyak pihak ini merupakan bentuk
kepedulian bersama dari semua pihak terhadap tanaman
dan satwa liar, terutama yang dilindungi, beserta
habitatnya, yang disebut Extended Family (EF).
https://banjarmasin.tribunnews.(co)m/2020/11/04/refleksi-haricinta-puspa-dan-satwa-nasional-keluarga-sebagai-solusi-konservasi.

05/11 - Hari Kesadaran Tsunami Sedunia
Pada tahun 2015, PBB atas prakarsa Jepang menetapkan 5
November sebagai Hari Kesadaran Tsunami Sedunia (World
Tsunami Awareness Day), dengan tujuan masyarakat dunia
meningkatkan kesadaran akan tsunami dan berbagi
pendekatan inovatif untuk mengurangi risiko bencana itu.
Dalam 100 tahun terakhir, 58 tsunami telah merenggut lebih
dari seperempat juta nyawa, sebagian besar di Sumatera
tahun 2014. Tsunami, serangkaian gelombang tinggi yang
datang setiap 5 hingga 60 menit, disebabkan oleh gangguan
di bawah
laut, biasanya gempa bumi tetapi bisa juga
letusan gunung api atau tanah longsor bawah laut, atau
asteroid besar yang menabrak laut. Diperkirakan, dalam
tahun 2030 kl. separuh populasi dunia akan tinggal di
daerah pesisir yang bisa terkena banjir, badai, dan tsunami.
Harus ada rencana dan kebijakan untuk melindungi
populasi yang berisiko. Karena pengalaman pahitnya yang
berulang Jepang telah membangun kebijakan di berbagai
bidang seperti peringatan dini tsunami, aksi masyarakat,
dan pembangunan kembali yang lebih baik setelah bencana.
https://www.un.org/en/observances/tsunami-awareness-day
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06/11 - Hari Internasional untuk Mencegah
Eksploitasi Lingkungan Hidup dalam
Perang dan Konflik Bersenjata
Sidang Umum PBB pada tahun 2001 mendeklarasikan setiap
6 November sebagai Hari Internasional untuk Mencegah
Eksploitasi Lingkungan Hidup dalam Perang dan Konflik
Bersenjata ( International Day for Preventing the
Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict).
Ada kaitan ganda antara peperangan dan krisis lingkungan
hidup. Pertama, biasanya hanya di hitung korban tentara
dan warga sipil, dan lingkungan hidup menjadi korban
perang yang tidak dipublikasikan. Sumber air dicemarkan,
tanaman dibakar, hutan ditebang, tanah diracuni, dll. untuk
mendapatkan keuntungan militer.
Kedua, Program
Lingkungan Hidup PBB (UNEP) telah menemukan bahwa
selama 60 tahun terakhir, 40 persen dari semua konflik
berkaitan erat dengan sumber daya alam, seperti minyak,
air, dan tanah subur, kayu, berlian, emas. Maka pelestarian
lingkungan hidup harus menjadi bagian dari strategi
pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian, karena
tidak akan ada perdamaian yang tahan lama jika sumber
daya alam yang menopang mata pencaharian dan ekosistem
dihancurkan.
https://www.un.org/en/observances/environment-in-warprotection-day
07/11
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??/11 - Hari Sedunia untuk Teknologi Yang Mudah
Dipakai (Hari Kamis kedua)
Hari Sedunia untuk Teknologi Yang Mudah Dipakai (World
Usability Day; Make Things Easier Day) sejak 2005 diadakan
pada setiap Kamis kedua bulan November oleh the User
Experience Professionals Association (UEPA, Asosiasi Kaum
Profesional di Bidang Pengalaman Pengguna). Teknologi
harus meningkatkan kehidupan kita, dan tidak menambah
stres atau menimbulkan risiko karena desain atau kualitas
yang buruk. Merupakan tugas UEPA untuk memastikan
bahwa teknologi itu efektif, efisien, memuaskan, dan andal,
serta dapat digunakan oleh semua orang. Ini lebih penting
lagi bagi para penyandang disabilitas, karena teknologi
dapat meningkatkan kehidupan mereka, memungkinkan
mereka berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat,
dunia kerja, dan urusan kewarganegaraan.
https://worldusabilityday.org/about-us/

08/11 - Hari Tata Ruang Nasional
Hari Tata Ruang Nasional diperingati setiap tanggal 8
November, sejak tahun 2008, dengan tujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di
bidang penataan ruang dan untuk mensosialisasikan
berbagai kebijakan Pemerintah di bidang penataan ruang,
baik di pusat maupun di daerah. Pegangan kunci adalah
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, yang mengamanatkan pentingnya keterpaduan
antarwilayah,
antarsektor,
dan
antarpemangku
kepentingan, serta peran aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan penataan ruang di masyarakat.
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Penyelenggaraan penataan ruang sangat diperlukan untuk
mewujudkan ruang Nusantara yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan.
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3610/8+November+
Ditetapkan+Sebagai+Hari+Tata+Ruang+Nasional/0/berita

08/11 - Hari Urbanisme Sedunia (Hari
Perencanaan Kota Sedunia)
Organisasi internasional untuk Hari Urbanisme Sedunia
(World Urbanism Day), juga dikenal sebagai Hari
Perencanaan Kota Sedunia (World Town Planning Day),
diadakan setiap tanggal 8 November sejak tahun 1949 atas
prakarsa mendiang Profesor Carlos Maria della Paolera dari
Universitas Buenos Aires, lulusan Institut d'urbanisme di
Paris, dengan maksud untuk memajukan kepentingan
publik dan profesional dalam perencanaan kota. Hari yang
diadakan di lebih dari 30 negara di empat benua ini
mempromosikan peran perencanaan dalam menciptakan
pemukiman yang layak huni. Hari Urbanisme Sedunia yang
menjadi kesempatan untuk melihat perencanaan dari
perspektif global saat ini, menjadi evenemen yang semakin
mengarahkan perhatian warga dan pemerintah pada
dampak pembangunan kota dan wilayah-wilayahnya
terhadap lingkungan hidup.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Urbanism_Day
09/11
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10/11 - Hari Pahlawan
10 November yang sejak 1959 diperingatinya sebagai Hari
Pahlawan, adalah salah satu hari bersejarah bagi bangsa
Indonesia. Di bulan November 1945, Pasukan Sekutu datang
ke Surabaya dengan dalih melucuti senjata tentara Jepang.
Namun, dibalik itu ada niat untuk menjadikan kembali
Indonesia sebagai Negara jajahan Hindia Belanda. Ketika
bendera Belanda dikibarkan di menara Hotel Yamato, tanda
tidak mengakui Kemerdekaan Indonesia pasca Proklamasi
17 Agustus 1945, Bung Tomo berhasil menumbuhkan
semangat Tentara Indonesia dan rakyat Surabaya untuk
melakukan perlawanan sengit yang dimulai sejak 10
November 1945. Surabaya dihujani serangan membabi buta
dari berbagai penjuru, dari darat, laut dan udara, yang
menimbulkan korban yang sangat besar. Namun
perlawanan Tentara Indonesia dan rakyat di Surabaya
menghasilkan kemenangan pasca terbunuhnya pimpinan
tertinggi Pasukan Sekutu, Jenderal Mallaby, pada 18
November 1945. Warna biru pada bendera Belanda pada
menara Hotel Yamato dirobek sehingga berkibar bendera
Merah Putih.
https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/sejarah-singkat-haripahlawan-10-november-8128/

10/11 - Hari Sains Sedunia untuk Perdamaian dan
Pembangunan
Hari Sains Sedunia untuk Perdamaian dan Pembangunan
(World Science Day for Peace and Development) pertama kali
dirayakan pada 10 November 2002, di bawah naungan
UNESCO, untuk menindaklanjuti Deklarasi 1999 tentang
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Sains dan Penggunaan Pengetahuan Ilmiah. Tujuan Hari ini
adalah untuk menyoroti peran penting sains dalam
masyarakat dan relevansinya dalam kehidupan kita seharihari; dan memastikan bahwa masyarakat luas terus
mendapat informasi tentang perkembangan ilmu
pengetahuan dan dilibatkan dalam perdebatan tentang isuisu ilmiah yang muncul. Hari ini juga menggarisbawahi
peran para ilmuwan dalam memperluas pemahaman kita
tentang planet kita yang terancam dan dalam menjadikan
lingkungan hidup kita lebih berkelanjutan. Contoh kritis
lainnya adalah peran sains dalam pandemi yang menuntut
hubungan kerja sama antara ilmuwan dan pembuat
kebijakan; dan meminta solidaritas nasional dan
internasional dalam ilmu pengetahuan sehingga hasil
penelitian ilmiah, a.l. tentang vaksin, dibagikan secara
universal.
https://www.un.org/en/observances/world-science-day

11/11 - Hari Bangunan Indonesia
Bermula pada tanggal 11 November 2014, sejumlah tokoh
konstruksi Indonesia mendeklarasikan 11 November
menjadi Hari Bangunan Indonesia. Dipilihnya tanggal 11-11
karena dua pasangan angka ini melambangkan pilar-pilar
bagunan yang kokoh. Hari Bangunan ini menjadi
momentum untuk mengajak seluruh pelaku konstruksi
untuk bersama-sama menjaga komitmen terhadap standar
bangunan berkualitas dan memberikan edukasi kepada
masyarakat luas.Ini merupakan momentum tepat bagi
perusahaan-perusahaan konstruksi untuk melakukan
evaluasi dan membuat rencana kerja membangun proyek
baru dengan kualitas lebih baik, dengan material bermutu
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tinggi, ramah anggaran, ramah lingkungan hidup, hemat
energi, berkelanjutan, sehat, dan bermanfaat untuk
masyarakat.
https://www.betantt.com/hari-bangunan-indonesia/

12/11 - Hari kesehatan nasional
Hari kesehatan nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12
November. Hari itu merupakan momentum bangsa
Indonesia untuk menyadari akan pentingnya bersama-sama
membangun kesehatan. Pada era Presiden Soekarno terjadi
wabah penyakit malaria di Indonesia. Oleh sebab itu,
pemerintah melakukan upaya pembasmian malaria di
seluruh Tanah Air. Presiden melakukan penyemprotan
DDT secara simbolis pada tanggal 12 November 1959 di Desa
Kalasan, yang dibarengi dengan kegiatan pendidikan
kesehatan atau penyuluhan kepada masyarakat. Lima tahun
kemudian (12-11-1964) keberhasilan pemerintah dalam
membasmi malaria tersebut mulai diperingati sebagai Hari
Kesehatan Nasional. Tujuan peringatan ini adalah untuk
mengajak masyarakat agar memiliki budaya hidup sehat,
dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang
sehat. Semua berperan dalam upaya kesehatan dan turut
mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4781106/sejarah-harikesehatan-nasional-yang-diperingati-setiap-12-november

12/11 - Hari Ayah
Di Indonesia, Hari Ayah diperingati setiap tanggal 12
November, diprakarsai paguyuban lintas agama dan budaya
yang bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP). Ketika
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pada tahun 2014 PPIP mengadakan peringatan Hari Ibu di
Solo, para peserta bertanya kapan diselenggarakan acara
serupa untuk ayah. Setelah melalui kajian ternyata belum
ada Hari Ayah, PPIP akhirnya menggelar deklarasi Hari
Ayah untuk Indonesia di Surakarta pada tanggal 12
November, digabungkan dengan Hari Kesehatan Nasional
dengan mengambil semboyan "Semoga Bapak Bijak, Ayah
Sehat, Papa Jaya”. Pada deklarasi tersebut diluncurkan Buku
Kenangan yang berisikan seleksi 100 surat anak untuk ayah.
Setelah deklarasi, buku tersebut beserta Piagam Deklarasi
Hari Ayah dikirim kepada Presiden SBY serta Bupati di
empat penjuru Indonesia, yakni Sabang, Merauke, Sanger
Talaud, dan Pulau Rote. Sejak saat itu, setiap tanggal 12
November dirayakan sebagai Hari Ayah Nasional (yang ada
di setiap negara tapi pada tanggal-tanggal yang berbeda).
https://nationalgeographic.grid.id/read/13996356/hari-ayahnasional-bagaimana-sejarah-hari-ayah-di-indonesia
13/11

14/11 - Hari Diabetes Sedunia
Pada tahun 2007 PBB menetapkan 14 November sebagai
Hari Diabetes Sedunia (World Diabetes Day). Diabetes
merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas
tidak menghasilkan cukup insulin (tipe 1), atau ketika tubuh
tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang
dihasilkannya (tipe 2). Hal ini menyebabkan peningkatan
konsentrasi glukosa dalam darah (hiperglikemia). Secara
global, diperkirakan 400 juta orang dewasa hidup dengan
diabetes pada tahun 2014 (pada tahun 1980 hanya 100 juta).
Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal,
serangan jantung, stroke, dan amputasi. Setiap lima detik
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satu orang terkena diabetes ... setiap 10 detik satu orang
meninggal karena diabetes ... setiap 30 detik satu anggota
tubuh diamputasi karena diabetes. Cara untuk mencegah
atau menunda timbulnya diabetes tipe 2 adalah menjaga
pola makan yang sehat, aktivitas fisik yang teratur, menjaga
berat badan normal, dan menghindari penggunaan
tembakau. Selain itu, diabetes dapat diobati dan
konsekuensinya dikurangi dengan pengobatan rutin.
https://www.un.org/en/observances/diabetes-day

14/11 - Hari Internasional Melawan Perdagangan
Ilegal Harta Budaya
Pada 14 November 2020, HUT ke-50 Kesepakatan tentang
Cara Mencegah Impor, Ekspor, dan Pemindahtanganan
Ilegal Harta Budaya (1970), UNESCO telah mengadopsi
setiap 14 November sebagai Hari Internasional Melawan
Perdagangan Ilegal Harta Budaya (International Day against
Illicit Trafficking in Cultural Property). Kesepakatan tersebut
di atas menyediakan kerangka kerja internasional untuk
mencegah pencurian atau penjarahan harta budaya dan
untuk mengembalikannya. Hari Internasional ini
mengingatkan dunia bahwa pencurian, penjarahan, dan
perdagangan gelap harta budaya yang terjadi di setiap
negara, merampasi masyarakat dari budaya, identitas, dan
sejarahnya. Harta milik budaya yang diperdagangkan secara
ilegal sering kali pindah tangan melalui pasar ilegal global
ataupun melalui pasar legal seperti lelang, termasuk
melalui Internet. Setiap orang, lembaga dan pasar seni
dapat melawan kejahatan ini dengan mencari informasi dan
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berpegang pada etika saat membeli dan menjual benda seni
dan budaya.
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstIllicit

hh/11 - Hari Peringatan Korban Lalu Lintas Jalan
Sedunia (Hari Minggu Ketiga)
Pada setiap Hari Minggu ketiga November diadakan Hari
Peringatan Sedunia Korban Lalu Lintas Jalan (World Day of
Remembrance for Road Traffic Victims). Dimulai di Eropa
sejak 1995, menjadi hari peringatan sedunia sejak mendapat
dukungan dari PBB pada tahun 2005. Hari ini diadakan
untuk mengenang mereka yang kehilangan nyawa dalam
kecelakaan lalulintas, hampir 1,5 juta setiap tahun (puluhan
ribu di Indonesia). Dalam angka itu belum terhitung
mereka yang terluka akibat kecelakaan di jalan dan
mungkin tak pernah akan sembuh total. Akibat-akibat itu
menjadi pembelajaran bagi para pengguna jalan agar
berperilaku tertib, sebab 2/3 kecelakaan adalah karena
faktor manusia, lebih sedikit karena keadaan fisik jalan, dan
paling sedikit karena faktor kendaraan. Setiap lima detik
seseorang mati atau terluka berat di jalan-jalan dunia, baik
pengemudi maupun penumpang, paling banyak
pengendara sepeda dan motor, dan pejalan kaki.
https://www.un.org/en/observances/road-traffic-victims-day

??/11 - Hari Filsafat Sedunia (Hari Kamis Ketiga)
Dengan merayakan Hari Filsafat Sedunia (World Philosophy
Day, sejak 2005) pada setiap Hari Kamis Ketiga bulan
November, UNESCO menggarisbawahi nilai abadi filsafat
bagi pengembangan pemikiran manusia, bagi setiap budaya
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dan setiap individu. Filsafat memungkinkan untuk
mengenal keragaman arus intelektual di dunia, dan
merangsang dialog antar budaya. Dengan latihan berpikir
dan menukar pendapat yang beralasan, filsafat membantu
membangun masyarakat yang lebih toleran, apresiatif, dan
inklusif. Pada hari latihan bersama dalam pemikiran bebas,
beralasan, dan terinformasi ini tentang tantangan utama
zaman kita, semua mitra UNESCO didorong untuk
menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan filosofis - dialog,
debat, konferensi, lokakarya, acara budaya, dan presentasi seputar tema Hari Filsafat tahun yang bersangkutan,
dengan partisipasi filsuf dan ilmuwan, pendidik, mahasiswa,
jurnalis, dan masyarakat umum.
https://en.unesco.org/commemorations/philosophyday
15/11

16/11 - Hari Toleransi Internasional
Sejak tahun 1996, PBB mengundang negara-negara
anggotanya
untuk
memperingati
Hari
Toleransi
Internasional (International Day for Tolerance) pada setiap
16 November, untuk menindaklanjuti Tahun Toleransi PBB
1995 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi yang diadopsi
pada 16 November 1995. Deklarasi ini menegaskan bahwa
toleransi berarti penghormatan dan penghargaan terhadap
keragaman budaya dunia kita. Toleransi mengakui hak asasi
manusia dan kebebasan fundamental orang lain. Orangorang secara alami beragam; maka hanya toleransi yang
dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat
campuran. Negara harus menyusun undang-undang untuk
memastikan kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi
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semua kelompok dan individu dalam masyarakat.
Pendidikan toleransi mau membantu kaum muda untuk
menolak pengucilan orang lain dan mengembangkan
kemampuan mengadakan penilaian independen, pemikiran
kritis dan penalaran etis. Keanekaragaman agama, bahasa,
budaya, dan suku bangsa di dunia kita bukanlah dalih untuk
konflik, tetapi merupakan harta yang memperkaya kita
semua.
https://www.un.org/en/observances/tolerance-day

17/11 - Hari Pelajar Internasional
Tanggal 17 November adalah Hari Pelajar Internasional
(International Students Day), suatu penghargaan
internasional akan aksi-aksi mahasiswa. Tanggal tersebut
memperingati ulang tahun penyerbuan Nazi terhadap
Universitas Praha di tahun 1939, saat adanya demonstrasi
mahasiswa melawan pendudukan Cekoslowakia. Hari ini
memperingati sembilan pemimpin mahasiswa yan
dieksekusi tanpa pengadilan pada 17 November 1939, dan
juga lebih dari 1200 mahasiswa yang dikirim ke kamp
konsentrasi. Hari Pelajar ini pertama kali di peringati pada
17 November 1941 di London oleh Dewan Mahasiswa
Internasional. Selalu ketika negara berada dalam krisis, para
pelajar dan mahasiswa menunjukkan pendapat mereka,
biarpun bertentangan dengan pandangan pemerintah saat
itu, seperti juga terjadi di Indonesia, misalnya pada bulan
Mei 1998.
https://www.obessu.org/site/assets/files/1373/history_of_the_inter
national_students_day.pdf
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17/11 - Hari Kanker Paru-Paru Sedunia
Hari Kanker Paru-Paru Sedunia (World Lung Cancer Day,
sejak 2012) diprakarsai oleh Forum Ikatan-Ikatan Ahli
Pernafasan Internasional dengan tujuan mendorong semua
orang untuk belajar tentang risiko penyakit ini dan
menyoroti pentingnya deteksi dini melalui skrining kanker
paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyebab utama
kematian akibat kanker pada perempuan dan laki-laki.
Penting untuk diingat bahwa siapa pun bisa terkena kanker
paru-paru. Oleh karena itu setiap orang harus menghindari
paparan asap rokok, gas radioaktif, dan polusi udara. CT
scan dosis rendah yang direkomendasi untuk setiap orang
yang berisiko tinggi terkena kanker paru-paru; akan bisa
menyelamatkan banyak nyawa. Seseorang dianggap
berisiko tinggi jika berusia antara 55-80 tahun, memiliki
riwayat merokok 1 bungkus sehari selama 30 tahun, 2
bungkus sehari selama 15 tahun, dan masih perokok aktif
atau baru berhenti dalam 15 tahun terakhir.
https://www.lung.org/lung-force/about-lung-force/featuredcampaigns/world-lung-cancer-day

18/11 - Hari Internasional Seni Islam
Hari Internasional Seni Islam (The International Day of Islamic Art)
diadopsi oleh UNESCO pada tahun 2019 dan berlangsung setiap tahun
pada tanggal 18 November. Tujuannya adalah meningkatkan apresiasi
terhadap seni Islam masa lalu dan kontemporer, dan kontribusi
budaya yang diberikan oleh Seni Islam kepada peradaban. Perayaan
Hari Seni Islam di seluruh dunia tidak hanya mendorong apresiasi seni
Islam, tetapi juga memberikan kontribusi pada keragaman budaya,
kebebasan berekspresi, perlindungan warisan budaya dan dialog antar
budaya. Perayaan ini juga merupakan cara untuk menumbuhkan
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toleransi antar masyarakat dan mendukung pemulihan hubungan
budaya melalui dinamika seni. Ada banyak hal yang dapat dipelajari,
dibagikan, dan dirayakan pada Hari Seni Islam, dan UNESCO
mendorong semua orang untuk bergabung dalam berbagai kegiatan
lokakarya, acara budaya, dan presentasi atau pameran.
https://en.unesco.org/commemorations/islamicartday

18/11 - HUT Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan di kampung Kauman Yogyakarta,
pada 18 November 1912 oleh Muhmmad Darwis, yang
kemudian dikenal sebagai Kyai Haji Ahmad Dahlan.
https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/164408569/sejar
ah-singkat-berdirinya-muhammadiyah

19/11 - Hari Sedunia Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak
Hari Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (World Day for
the Prevention of Child Abuse, sejak tahun 2000) diperingati
pada setiap 19 November, mengikuti tanggal HUT Konvensi
Hak-Hak Anak (19 November 1989). Tujuannya adalah
mengadakan kampanye penyadaran global tahunan untuk
membangun budaya mencegah pelecehan dan eksploitasi
anak-anak, terutama pelecehan dan eksploitasi seksual.
Pada tahun 2001 diluncurkan suatu koalisi internasional
dengan tujuan meningkatkan usaha ini. Koalisi yang
dipimpin oleh Women's World Summit Foundation,
menyatukan hampir seribu organisasi pemerintah dan nonpemerintah dari hampir 150 negara, yang semuanya mengisi
19 November dengan kegiatan dan acara lokal dan nasional.
Tekanan ada pada hal mencegahkan kekerasan,
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mengkomunikasikan
keterampilan
dan
pedoman
perlindungan; dan memberikan lingkungan alternatif bagi
anak-anak dalam situasi rentan.
https://www.comminit.com/unicef/content/world-day-preventionchild-abuse

19/11 - Hari Pria Internasional
Hari Pria Internasional (International Men’s Day) pada
setiap 19 November dimulai pada tahun 1999 oleh Dr Jerome
Teelucksingh, seorang dosen sejarah di Universitas Hindia
Barat di Trinidad Tobago. Ia melihat bahwa sudah ada hari
untuk Perempuan (8 Maret), untuk anak-anak (besok) dan
juga untuk ayah (di Indonesia setiap 12 November), tetapi
belum ada hari yang merayakan pria, termasuk mereka yang
tidak punya anak, dan yang masih muda dan remaja. Pada
hari Pria Internasional, yang sekarang sudah didukung oleh
UNESCO, di seluruh dunia dirayakan nilai-nilai positif yang
dibawa oleh laki-laki ke dunia, keluarga, dan masyarakat
mereka untuk kebaikan semua. Hari ini menyoroti peran
positif laki-laki dan menumbuhkan perhatian untuk
kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental mereka. Salah
satu dari enam pilar Hari Pria Internasional adalah
meningkatkan hubungan gender dan mempromosikan
kesetaraan gender tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga
untuk perempuan.
https://internationalmensday.com/

19/11 - Hari Toilet Sedunia
Hari Toilet Sedunia (World Toilet Day) ditetapkan PBB pada
tahun 2013, atas prakarsa Singapura. Hari Toilet Sedunia
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mensyukuri adanya toilet dan mengingatkan kita bahwa 4,2
miliar manusia hidup tanpa akses ke sanitasi yang memadai.
Ada krisis sanitasi global. Setiap orang harus memiliki selain
air bersih dan fasilitas mandi juga sanitasi yang aman, untuk
menjaga kesehatan kita dan menghentikan penyebaran
penyakit menular seperti kolera dan tipus. Sanitasi
berkelanjutan berawal dari toilet yang secara efektif
melenyapkan kotoran manusia ke septik tank yang aman,
yang pada saatnya dapat dikosongkan oleh layanan terkait,
atau disalurkan lewat pipa. Air limbah dari toilet
mengandung air, nutrisi, dan energi yang berharga.
Penggunaan kembali hajat manusia secara aman membantu
menyediakan gas untuk produksi energi, dan dapat
menyediakan sumber air dan nutrisi yang andal untuk
pertanian.
https://www.un.org/en/observances/toilet-day

20/11 - Hari Anak Sedunia
Hari Anak Sedunia (World Children’ Day) adalah hari aksi
tahunan UNICEF untuk anak-anak dan oleh anak-anak.
Krisis COVID-19 telah mengakibatkan krisis hak-hak anak.
Dampak pandemi untuk anak-anak terasa langsung dan,
jika tidak ditangani, dapat berlangsung seumur hidup.
Sudah waktunya untuk berkumpul bersama untuk menata
kembali jenis dunia yang ingin kita ciptakan. Setiap 20
November, anak-anak membayangkan dunia yang lebih
baik. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan
bahwa semua anak bisa belajar dan mendapat akses ke
layanan kesehatan dan gizi; untuk melindungi kesehatan
mental anak-anak dan mengakhiri pelecehan, kekerasan
berbasis gender, dan membalikkan peningkatan
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kemiskinan anak dan memastikan pemulihan yang inklusif
untuk semua?
https://www.unicef.org/world-childrens-day

21/11 - Hari Televisi Sedunia
PBB mencanangkan 21 November sebagai Hari Televisi
Sedunia (World Television Day , sejak 1996) untuk mengakui
dampak televisi terhadap kehidupan masyarakat dunia. TV
mengarahkan perhatian dunia pada konflik dan ancaman
terhadap perdamaian dan mempertajam fokus pada isu-isu
utama lainnya, termasuk masalah ekonomi dan sosial, dan
dengan demikian sangat mempengaruhi pengambilan
keputusan. Jadi Hari ini bukan perayaan alat TV, melainkan
Televisi sebagai lambang komunikasi di dunia sekarang. TV
memiliki arti yang terus berkembang di dunia yang berubah
dan membutuhkan kerja sama timbal balik. Televisi diakui
sebagai sarana utama dalam menyalurkan informasi dan
mempengaruhi opini publik. Dampak kehadirannya serta
pengaruhnya terhadap politik dunia tidak dapat disangkal.
Penemuan televisi telah mengubah lanskap saran
komunikasi kita selamanya. Tetapi di dunia yang makin
terhubung secara daring, apa TV akan tetap berarti? Apakah
televisi masih televisi pada layar gadjet?
https://www.un.org/en/observances/world-television-day

21/11 - Hari Halo Sedunia
Hari Halo Sedunia (World Hello Day) dimulai sebagai
tanggapan atas konflik antara Mesir dan Israel pada tahun
1973. Sejak itu, Hari Halo Sedunia diperingati oleh orangorang di seluruh dunia. Siapa pun dapat berpartisipasi
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dalam Hari Halo Sedunia hanya dengan menyapa sepuluh
orang sebagai tanda pentingnya komunikasi pribadi untuk
menjaga perdamaian. Orang-orang di seluruh dunia
menggunakan Hari Halo Sedunia sebagai kesempatan
untuk mengungkapkan kepedulian mereka terhadap
perdamaian dunia. Sapaan sederhana pada Hari Halo
Sedunia mengirim pesan kepada para pemimpin,
mendorong mereka untuk menggunakan komunikasi
daripada kekerasan untuk menyelesaikan konflik-konflik.
http://www.worldhelloday.org/

21/11 - Hari Perikanan Sedunia
Hari Perikanan Sedunia (World Fisheries Day) diperingati
setiap tanggal 21 November sejak tahun 1997, ketika World
Fisheries Forum (WFF) resmi didirikan di New Delhi, India.
Perikanan-perikanan, para nelayan, pengolah, dan
pedagang yang memanen makanan dari kolam, sungai,
danau, dan lautan sangat penting bagi mata pencaharian
dan makanan miliaran orang di seluruh dunia. Mereka
memainkan peran penting dalam sistem pangan lokal dan
global. Beragam makanan akuatik, dari rumput laut dan
teripang hingga seafood dan ikan, berkontribusi pada mata
pencaharian yang berkelanjutan. Secara global, sektor ini
mempekerjakan 120 juta orang. Dari jumlah tersebut, 97
persen tinggal di negara berkembang, dan 90 persen bekerja
di perikanan skala kecil. Namun, sifat pekerjaan mereka
yang beragam, tersebar, dan seringkali informal sehingga
pengukuran kontribusi mereka tak mudah dilakukan. Perlu
dijamin bahwa suara para nelayan didengar dan diakui ,
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khususnya ketika mereka sedang menghadapi dampak
krisis ekonomi dan ekologi.
https://www.worldfishcenter.org/world-fisheries-day-2020/

21/11 - Catatan: Tak ada “Hari Pohon Sedunia” pada tanggal
21 November. Hari menanam pohon (arbor day) diadakan di
masing-masing negara sesuai dengan musim lokal.
Misalnya, Hari Menanam Pohon Indonesia diadakan pada
28 November, di awal musim hujan. Arbor Day yang pada
tahun 1872 dilansir oleh J. Sterling Morton di Nebraska,
USA, diadakan di situ pada tanggal 10 April, musim semi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbor_Day.

22/11 - Hari Perhubungan Darat Nasional
Tanggal 22 November
diperingati sebagai Hari
Perhubungan Darat Nasional, hari yang seyogianya menjadi
momentum dan tantangan bagi pemerintah untuk terus
membenahi transportasi umum darat guna mendukung
mobilitas
masyarakat.
Masih
belum
optimalnya
infrastruktur transportasi umum darat tersebut, tidak
terlepas dari rendahnya anggaran untuk mendukung
pembangunan dan pelayanan. Perhubungan darat agak
termarjinalkan dibandingkan dengan perhubungan laut
atau udara. Anggaran kecil belum cukup untuk membangun
dan merawat jalan. Kita membutuhkan jaringan jalan.
Tetapi Pemerintah dinantikan juga meningkatkan layanan
angkutan umum, juga angkutan pedesaan sampai pelosok
pegunungan. Malah, sebagian yang pernah ada sekarang
hilang karena banyaknya penggunaan sepeda motor. (Bdk.
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Juga Hari Perhubungan Nasional (HarHubNas) pada setiap
17 September)
https://www.antaranews.com/berita/1852248/hari-perhubungandarat-momentum-dorong-transportasi-umum
23/11

24/11 - Hari Evolusi
Hari Evolusi (Evolution Day) pada setiap 24 November
memperingati HUT terbitan pertama On the Origin of
Species oleh Charles Darwin (24 November 1859).
Peringatan telah diadakan selama lebih dari satu abad,
tetapi istilah "Hari Evolusi" tampak baru dipakai sejak tahun
1997. Dengan menyoroti kontribusi Darwin pada sains,
acara-acara hari ini biasanya digunakan untuk pendidikan
tentang biologi evolusioner. Pada saat yang sama, ilmu
biologi evolusioner itu memberikan kepada umat yang
percaya kepada Allah yang Esa suatu bentuk narasi
penciptaan langit dan bumi yang baru, sangat kaya, dan
mengagumkan. Allah menciptakan jagat raya dan segala
yang hidup di bumi melalui proses evolusi bermiliaran
tahun. Keanekaragaman hayati hasil karya Tuhan perlu kita
tanggapi dengan karya pelestarian dan pengembangan yang
berkelanjutan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_Day

25/11 - Hari Internasional Penghapusan
Kekerasan Terhadap Perempuan
Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan (International Day for the Elimination of
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Violence Against Women) atas prakarsa Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa diperingati pada setiap tanggal
25 November, sejak tahun 2000. Tanggal tersebut dipilih
karena pada hari itu (25 November 1960) tiga saudari
Mirabal, aktivis politik di Republik Dominika, dibunuh atas
perintah diktator Rafael Trujillo (1930–1961). Tujuan hari ini
adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menghapus
kenyataan bahwa perempuan di seluruh dunia menjadi
korban pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan
aneka bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, salah satu
tujuan hari ini adalah juga menyoroti bahwa ukuran dan
sifat yang sebenarnya dari masalah kekerasan terhadap
perempuan sering kali tinggal tersembunyi.
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-againstwomen-day/background

25/11 - Hari Guru Nasional
Pada tahun 1994 Presiden Soeharto menetapkan Hari Lahir
PGRI (25 November 1945) menjadi Hari Guru Nasional,
suatu hari untuk memberi penghargaan dan dukungan
kepada guru-guru. Seratus hari setelah Proklamasi
Kemerdekaan diadakan Kongres Guru Indonesia yang
membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
dengan tiga tujuan, yaitu untuk mempertahankan dan
menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi
tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dasar-dasar
kerakyatan, dan membela hak dan nasib semua buruh,
khususnya para guru. Sejak saat itu, para guru berjuang luar
biasa, tetapi sesungguhnya masih banyak dikekang oleh
sistem pendidikan yang memberi mereka banyak peraturan
dan tugas-tugas administratif lebih daripada dukungan.
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Kurikulum yang dikeluhkan terlalu padat mengakibatkan
minimnya eksplorasi dan inovasi guru dalam proses
mengajar. Perbaikan masih tetap dinantikan.
https://tirto.id/emgq

??/11 - Hari Tanpa Belanja (Sabtu Terakhir
November)
Hari Tanpa Belanja (Buy Nothing Day) adalah sebutan akhir
pekan tak resmi untuk melawan budaya konsumerisme;
pertama kali dicetuskan oleh seorang seniman di
Vancouver, Ted Dave, pada tahun 1993. Orang-orang yang
merayakannya tidak akan melakukan transaksi jual-beli
selama hari itu, dan melakukan kampanye untuk
menyadarkan publik akan bahaya konsumerisme, dan
mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam Hari Tanpa
Belanja yang bertujuan menyadarkan publik agar lebih peka
terhadap apa yang mereka beli, dan kritis terhadap produk
dan perusahaan-perusahaan yang membuatnya. Hari tanpa
belanja ini juga membuat orang berpikir tentang seberapa
banyak pengaruhnya dari apa yang mereka beli terhadap
lingkungan hidup. Di Amerika Serikat biasanya dirayakan
sehari setelah hari perayaan Thanksgiving. Namun di
Indonesia, pada hari Sabtu pada minggu terakhir bulan
November.
http://buynothingday.org/;
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Tanpa_Belanja
26/11
27/11
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28/11 - Hari Menanam Pohon Indonesia
Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) diperingati setiap
tanggal 28 November, berdasarkan keputusan presiden RI
tahun 2008. Bukan hanya tanggal 28 November, tetapi juga
seluruh bulan Desember ditetapkan sebagai masa
menanam. Masyarakat diminta agar menanam minimal
satu pohon per orang, One Man One Tree (OMOT), agar
sesuai dengan jumlah warga Indonesia ditanam minimal
beberapa ratus juta batang pohon. Gerakan menanam
secara massal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap
kerusakan sumber daya hutan dan lahan. Global Forest
Watch mencatat bahwa Indonesia yang setiap tahun
kehilangan antara 1-2 juta Ha hutan, adalah juara pembabat
kelima setelah Rusia, Brasil, Kanada, dan AS. HMPI menjadi
salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon
dan mengendalikan perubahan iklim, sejalan dengan
Kesepakatan COP 21 Paris (2015) untuk menahan laju
kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,50 Celsius. Menanam
pohon berarti menanam harapan untuk generasi yang akan
datang, dan juga dapat memberikan manfaat langsung
untuk kesejahteraan masyarakat sekarang.
https://tirto.id/sejarah-hari-menanam-pohon-indonesia-diperingati28-november-emsh

28/11 -Hari Dongeng Nasional
Setiap 28 November diperingati sebagai Hari Dongeng
Nasional sejak tahun 2015, diprakarsai oleh Perpustakaan
Kemendikbud. Pilihan 28 November berhubungan dengan
hari kelahiran Drs. Suyadi, “Pak Raden”, yang telah berjasa
menghidupkan dunia dongeng. Pentingnya dongeng bagi
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anak bukan hanya sebagai sarana tidur tetapi dongeng
dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan emosional
serta imajinasi pada anak. Kemampuan berpikir dan
membayangkan aneka hal menjadi kunci kesuksesan di
masa depan. Melalui cerita dongeng, anak akan belajar
mengenai kehidupan, dunia, diri sendiri maupun orang lain.
Dongeng merupakan bagian penting dari pengasuhan anak.
Menceritakan atau membacakan dongeng bagi anak
membuat anak merasa disayangi dan diperhatikan oleh
orang tua. Maka penting sekali orang tua menceritakan
dongeng kepada anaknya setiap malam.
https://tirto.id/hari-dongeng-nasional-28-november-pentingnyacerita-untuk-anak-emr9

29/11 - Hari Korps Pegawai Republik Indonesia
Setiap 29 November menjadi peringatan Hari Korps
Pegawai Republik Indonesia. KORPRI terbentuk pada 29
November 1971 sebagai organisasi beranggotakan Aparat
Sipil Negara, BUMN, BUMD serta anak perusahaan yang
kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari
kedinasan. Tujuannya KORPRI ialah agar “Pegawai Negeri
RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan
sosial yang dinamis dalam negara RI” (Di awal era
kemerdekaan, loyalitas pegawai negeri kepada pimpinan
partai politiknya sering lebih menentukan daripada kepada
negara). KORPRI memiliki lima butir komitmen kepada
Republik Indonesia yang termuat dalam Panca Prasetya
Korps Pegawai Republik Indonesia. Janji yang perlu dipegang
teguh oleh setiap abdi negara adalah setia dan taat kepada
negara kesatuan, menghormati bangsa dan negara,
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat,
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memelihara persatuan bangsa, dan menegakkan kejujuran,
keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan
dan profesionalisme.
https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-hari-korps-pegawairepublik-indonesia-korpri-29-november-1ufTod0UXiW/full

29/11 - Hari Solidaritas Internasional dengan
Rakyat Palestina
Tanggal 29 November (sejak 1977) oleh PBB ditetapkan
sebagai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat
Palestina (the International Day of Solidarity with the
Palestinian People). Pada tanggal itu, 29 November 1947,
PBB mengadopsi resolusi tentang pembagian tanah
Palestina dan Israel. Komite untuk Perwujudan Hak-hak
Rakyat Palestina a.l. menyelenggarakan pameran tahunan
tentang
hak-hak
orang
Palestina.
Komite
itu
mempromosikan juga hak rakyat Palestina untuk
menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang
merdeka. Negara-negara Anggota PBB didorong untuk
terus memberikan dukungan dan publisitas seluas-luasnya
pada hak-hak itu di Hari Solidaritas ini. Namun dalam
kenyataannya dari tahun ke tahun bangsa Palestina makin
kehilangan haknya, baik hak atas tanahnya di Tepi Barat
maupun hak atas keamanannya di Jalur Gaza.
https://www.un.org/en/observances/International-day-of-solidaritywith-the-palestinian-people
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30/11 - Hari Peringatan Akan Semua Korban
Perang Kimia
PBB menetapkan setiap 30 November sebagai Hari
Peringatan Akan Semua Korban Perang Kimia (Day of
Remembrance for all Victims of Chemical Warfare, sejak
2005) untuk memberikan penghormatan kepada banyaknya
korban perang kimia, sekaligus menegaskan kembali
komitmen Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW)
pada penghapusan senjata kimia. Senjata kimia yang
digunakan dalam skala besar selama Perang Dunia I, telah
mengakibatkan lebih dari 100.000 korban jiwa dan sejuta
orang cedera. Senjata kimia tidak lagi digunakan di medan
pertempuran Eropa pada Perang Dunia II. Berangsurangsur disadari bahwa ketersediaan dan proliferasi senjata
semacam itu sangat mengancam dan menuntut suatu
pelarangan komprehensif. Konvensi Senjata Kimia yang
mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997, menetapkan,
"demi seluruh umat manusia, untuk sepenuhnya
menghapus kemungkinan penggunaan senjata kimia."
https://www.un.org/en/observances/chemical-warfare-victims-day
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01/12 - Hari AIDS Sedunia
Hari AIDS Sedunia(World AIDS Day)diperingati pada setiap
tanggal 1 Desember dengan tujuan untuk menumbuhkan
kesadaran terhadap wabah AIDS yang disebabkan oleh
penyebaran virus HIV di seluruh dunia. Hari peringatan ini
digagas pada Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia
mengenai Program-program untuk Pencegahan AIDS pada
tahun 1988. Sejak saat itu, hari itu mulai diperingati oleh
pihak pemerintah, organisasi dan yayasan amal
internasional dan nasional di seluruh dunia. Karena HIV
dan AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem
kekebalan tubuh, para penderita HIV AIDS menjadi salah
satu target yang rentan dan paling berisiko apabila tertular
Covid-19. Mereka sangat khawatir dan kini takut untuk
mengakses layanan kesehatan karena takut terinfeksi oleh
Covid-19. Semoga mereka ekstra dilindungi.
https://www.worldaidsday.org/about/

02/12 - Hari Internasional Penghapusan
Perbudakan
Hari Internasional Penghapusan Perbudakan (The
International Day for the Abolition of Slavery, sejak 1986)
diperingati pada setiap tanggal 2 Desember, mengikuti
tanggal Kesepakatan PBB tentang Pemberantasan
Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Manusia untuk
Prostitusi (2 Desember 1949). Hari internasional ini
berfokus pada pemberantasan bentuk-bentuk perbudakan
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masa kini. Disamping beberapa bentuk perbudakan
tradisional seperti diskriminasi terhadap mereka yang
dianggap sebagai kasta rendah, suku minoritas, dan
masyarakat adat, kini terdapat bentuk-bentuk kerja paksa
baru, seperti pekerja migran yang diperdagangkan untuk
eksploitasi ekonomi: sebagai pembantu rumah tangga,
tenaga murah di sektor industri dan pertanian; kerja paksa,
kawin paksa, dan paksaan pelacuran. Secara global, sepuluh
persen anak yang bekerja, sebagian besar dieksploitasi
secara ekonomis, dan terburuk, ada yang direkrut secara
paksa untuk konflik bersenjata dan untuk eksploitasi
seksual. Semuanya itu tak hanya sangat mengganggu
pendidikan anak, tetapi lebih lagi merusakkan kesehatan
fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak-anak.
https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day

03/12 - Hari Internasional Para Penyandang
Disabilitas
Hari Internasional Para Penyandang Disabilitas (the
International Day of Disabled Persons) pada setiap 3
Desember dicanangkan oleh PBB sejak tahun 1992.
Tujuannya adalah mempromosikan hak-hak dan
kesejahteraan orang difabel di semua bidang masyarakat,
serta meningkatkan kesadaran akan situasi mereka di setiap
aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Realisasi penuh hak-hak asasi manusia kaum difabel
merupakan bagian integral dari hak-hak asasi dan
kebebasan mendasar manusia. PBB berusaha memberi
contoh dengan meningkatkan standar dan kinerja PBB pada
inklusi disabilitas — dari kantor pusat hingga ke lapangan.
Sadarkah Anda bahwa satu dari setiap sepuluh anak di bumi
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adalah penyandang salah satu disabilitas; bahwa
diperkirakan 46% manusia berusia 60 tahun ke atas adalah
penyandang disabilitas; bahwa dari satu miliar orang difabel
di bumi, 80% tinggal di negara berkembang. Meski
jumlahnya sangat banyak, penyandang disabilitas masih
sangat diabaikan terutama di saat-saat krisis.
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities

04/12 - Hari Konservasi Makhluk Hidup Liar
Sedunia
Hari Konservasi Makhluk Hidup Liar Sedunia (World
Wildlife Conservation Day) diperingati setiap 4 Desember
sejak tahun 2012. Makhluk hidup liar meliputi semua jenis
binatang yang tidak didomestikasi, dan segala jenis
tumbuhan, jamuran, dan organisme lain yang tumbuh
secara liar. Semuanya memegang peran penting dalam
menjaga keseimbangan ekosistem. Akan tetapi, selama
bertahun-tahun keanekaragaman hayati liar ini dirusakkan
oleh peningkatan pemburuan dan pembantaian banyak
spesies liar untuk tujuan kuliner dan komersial, hal mana
diperparah lagi oleh penghancuran habitatnya. Berbeda
dengan tanaman dan hewan piaraan, satwa dan flora liar
tidak dapat diproduksi tetapi dapat hanya dikonservasi.
Diperlukan penyadaran akan akibat buruk pemburuan dan
perdagangan liar untuk ekosistem; dan akan cara
melindungi keanekaragaman hayati liar ini bersama
habitatnya agar terus ada untuk generasi mendatang.
https://www.worldwildlife.org/stories/wildlife-conservation-day
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04/12 -Hari Bank-Bank Internasional
Pada tahun 2019, PBB menetapkan 4 Desember sebagai Hari
Bank-Bank Internasional (International Day of Banks)
sebagai pengakuan atas potensi bank-bank pembangunan
multilateral dan internasional dalam membiayai
pembangunan berkelanjutan; dan juga sebagai pengakuan
atas peran vital sistem perbankan di Negara-negara Anggota
demi meningkatkan standar hidup bangsanya. Mencapai
pembangunan berkelanjutan — khususnya memberantas
kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memerangi
perubahan iklim — membutuhkan perspektif jangka
panjang dan kerja sama antara Pemerintah dan sektor
swasta. Ini membutuhkan dana yang berkomitmen pada
proyek-proyek investasi jangka panjang, dengan melihat
lebih jauh daripada fokus para politisi yang sering hanya
mau menjawab kebutuhan mendesak dalam siklus politik
jangka pendek. Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan
tak akan bisa dicapai tanpa kerja sama internasional dari
perbankan nasional dan internasional yang kuat dan berani
berinvestasi untuk jangka panjang.
https://www.un.org/en/observances/international-day-of-banks

05/12 - Hari Tanah Sedunia
Pada setiap tanggal 5 Desember diadakan Hari Tanah
Sedunia (World Soil Day, sejak 2013) dengan tujuan untuk
menarik perhatian pada pentingnya tanah yang sehat dan
untuk mendorong pengelolaan sumber daya tanah secara
berkelanjutan. Tanggal 5 Desember dipilih PBB, karena
bertepatan dengan hari lahir alm. Raja Bhumibol, Raja
Thailand, yang merupakan salah seorang pendukung utama
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prakarsa ini. Dunia tumbuhan memberi nutrisi kepada
banyak sekali makhluk kecil di dalam tanah, yang pada
gilirannya menyediakan nutrisi dan perlindungan bagi flora
itu. Komunitas organisme-organisme hidup yang beragam
itu menjaga agar tanah tetap sehat dan subur; dan
memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Dengan
menggerakkan orang banyak untuk proaktif dalam
memelihara dan memulihkan kesehatan tanah, kita
mencegah hilangnya biodiversitas tanah. Jika kita tidak
bertindak cepat, kesuburan tanah akan terus berkurang dan
mengancam bukan hanya keanekaragaman hayati tetapi
juga keamanan pangan.
https://www.un.org/en/observances/world-soil-day

05/12 -Hari Internasional Relawan Pembangunan
Ekonomi dan Sosial
Hari Relawan Pembangunan Ekonomi dan Sosial
(International Volunteer Day for Economic and Social
Development) atas prakarsa PBB diadakan pada setiap 5
Desember, sejak 1985. Hari ini menjadi kesempatan unik
bagi para sukarelawan untuk merayakan usaha-usaha
mereka, berbagi nilai-nilai mereka, dan mempromosikan
pekerjaannya dalam lingkungan mereka. PBB sendiri setiap
tahun memobilisasi hampir sepuluh ribu relawan yang
bekerja untuk perdamaian dan pembangunan di puluhan
negara di seluruh dunia, di antaranya banyak perempuan
dan orang muda. Dengan demikian, PBB memperjuangkan
integrasi sukarelawan dan kesukarelaan ke dalam programprogram pembangunan. "Bersama-sama Kita Bisa Melalui
Kesukarelawanan." Misalnya, selama pandemi COVID-19,
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para sukarelawan telah menjadi yang terdepan dalam
pelayanan medis dan pengamanan masyarakat.
https://www.un.org/en/observances/volunteer-day
06/12

07/12 - Hari Penerbangan Sipil Internasional
Hari Penerbangan Sipil Internasional (International Civil
Aviation Day) oleh International Civil Aviation Organisation
(ICAO) diadakan pada setiap tanggal 7 Desember (sejak
1994, tahun peringatan 50 tahun ICAO); dan kini diadopsi
juga oleh PBB. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran
akan pentingnya penerbangan sipil internasional bagi
perkembangan setiap negara, dan akan peran unik ICAO
dalam membantu negara-negara untuk mewujudkan
jaringan angkutan global yang cepat dan aman bagi semua.
Penerbangan menjadi mesin konektivitas global dan
penggerak bagi perdamaian dan kemakmuran. Sebelum
pandemi Covid-19 penerbangan sipil global sudah
mengadakan 120.000 penerbangan setiap hari untuk
mengangkut 12 juta orang sehari (4 miliar setahun). Dalam
pekerjaan besar itu penerbangan sipil global menghadapi
tantangan inovasi urgen, a.l. mengurangi jejak karbonnya
yang sangat buruk; dan mengembangkan sistem-sistem
baru untuk melancarkan dan mengamankan penerbangan
yang semakin padat dan variatif.
https://www.icao.int/secretariat/secretarygeneral/aviationday/page
s/default.aspx
08/12
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09/12 - Hari Antikorupsi Internasional
Setiap 9 Desember menjadi Hari Antikorupsi Internasional
(International Anti-Corruption Day, sejak 2003). Hari AntiKorupsi yang diprakarsai PBB berkaitan dengan Konvensi
PBB Melawan Korupsi, bermaksud untuk meningkatkan
kesadaran akan korupsi yang terdapat dalam pemerintahan
dan masyarakat di seluruh dunia, di tingkat internasional,
nasional, dan lokal. Perhatian ditarik pada efek negatif
korupsi terhadap masyarakat dan kesejahteraan manusia.
Dengan sekitar satu triliun dolar yang setiap tahun
dibayarkan untuk memberi suap di seluruh dunia, dan
bahkan lebih banyak lagi yang dicuri pejabat-pejabat,
sekitar lima persen dari PDB global hilang lenyap. Tambah
lagi kejahatan terorganisir, terorisme, dan kekuatan korup
lainnya yang mengganggu penegakan hukum dan
perdamaian
masyarakat.
Pada
Hari
Antikorupsi
Internasional, diadakan kampanye-kampanye media dan
upaya khusus lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan
terhadap praktik korupsi dan membantu memberantasnya.
https://www.un.org/en/observances/anti-corruption-day

09/12 -Hari Internasional Kenangan dan Martabat
Korban Kejahatan Genosida dan
Pencegahan Kejahatan itu
Setiap tanggal 9 Desember menjadi Hari Internasional
Kenangan dan Martabat Korban Kejahatan Genosida dan
Pencegahan Kejahatan itu (International Day of
Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of
Genocide and of the Prevention of this Crime), juga
peringatan akan Konvensi tentang Pencegahan dan
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Penghukuman Kejahatan Genosida (PBB 1948) yang
menandakan komitmen “never again” dari komunitas
internasional setelah holocaust. Genosida adalah “setiap
tindakan yang bermaksud menghancurkan kehidupan
orang sebagai anggota kelompok nasional, etnis, ras, atau
agama”. Konvensi Genosida menetapkan kewajiban Negara
Anggota PBB untuk mencegah dan menghukum kejahatan
genosida. Pencegahan mulai dari mengidentifikasi akar
penyebabnya (konflik terkait identitas, diskriminasi, dll.)
dan mencari jalan untuk mengurangi penyebab kekerasan
genosida itu. Ketika suatu negara anggota PBB gagal
melindungi penduduknya dari kejahatan genosida,
komunitas internasional harus siap mengambil tindakan
secara kolektif.
https://www.un.org/en/observances/genocide-prevention-day

10/12 - Hari Hak-Hak Asasi Manusia
Hari Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Day)
diperingati setiap tahun pada 10 Desember, tanggal PBB
mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
(1948), dokumen dasar yang menyatakan apa yang menjadi
hak-hak yang tak tercabut dari setiap manusia sebagai
manusia, terlepas dari ras, warna kulit, asal kebangsaan,
agama, jenis kelamin, golongan sosial, pendapat politik,
atau status lainnya. Upaya menjamin hak-hak asasi manusia
adalah sentral untuk membangun dunia yang solider.
Seruan PBB "Belalah Hak-Hak Asasi Manusia" bertujuan
untuk melibatkan semua negara dan masyarakat umum
untuk menciptakan contoh-contoh praktis dan inspiratif
yang mengembangkan masyarakat yang lebih adil. Di mata
amnesty internasional, Pemerintah Indonesia masih terlalu
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membatasi hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan
berserikat secara damai; dan sering gagal melindungi para
pembela hak asasi manusia. Bila pasukan keamanan
melakukan pelanggaran HAM, mereka sebagian besar tidak
dihukum; khususnya bila menyangkut
pelanggaran
terhadap HAM orang Papua.
https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

11/12 - Hari Gunung Internasional
Hari Gunung Internasional (International Mountain Day)
dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2003, untuk dirayakan
pada setiap 11 Desember. Wilayah gunung merupakan
tempat tinggal 15% penduduk dunia dan menampung
separuh habitat keanekaragaman hayati yang terkaya di
dunia. Pegunungan menyediakan air tawar untuk hidup
sehari-hari separuh umat manusia. Namun, pegunungan
kini terancam oleh perubahan iklim dan eksploitasi
berlebihan. Saat bumi terus menghangat, penduduk
wilayah pegunungan – di antaranya orang-orang termiskin
di dunia - menghadapi perjuangan yang makin berat untuk
bertahan hidup. Kenaikan suhu di bumi mengakibatkan
bahwa gunung-gunung salju mencair dengan kecepatan
seperti yang belum pernah terjadi, dan itu mempengaruhi
pasokan air tawar bagi jutaan orang di hilir. Sangat
mendesak kita mengurangi jejak karbon kita dan mengubah
pola pertanian dan pertambangan kita demi menjaga
kekayaan alam dan hidup masyarakat di pegunungan.
https://www.un.org/en/observances/mountain-day
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12/12 - Hari Belanja Online
Hari Belanja Online (Harbolnas) pertama kali dihelat di
Indonesia pada 12/12/12, diprakarsai oleh beberapa retail
online
seperti
Lazada,
Traveloka,
dll.
Mereka
mengkampanyekan belanja secara daring kepada
masyarakat luas. Penyelenggaraan Harbolnas bertujuan
untuk mengedukasi masyarakat tentang kemudahan
belanja online yang aman dan nyaman serta bisa dilakukan
kapan dan di mana saja, bila beruntung. Selain itu,
penyelenggaraan Harbolnas tentu juga dilakukan dalam
upaya mempromosikan industri e-commerce di Indonesia.
Dan tentu saja, sejak awal juga pelbagai bank di Indonesia
turut serta dalam pesta Harbolnas dengan menyediakan
cashback dan promo fantastis pada hari itu. Mengikuti
contoh-contoh di negara lain, pesta belanja online besarbesaran menjadi menarik mengingat potensi pasar
Indonesia yang sangat besar. Seiring dengan meluasnya
penggunaan internet, pertumbuhan e-commerce maju
cukup pesat dan akhirnya meledak pada masa krisis
pandemi Covid-19.
https://tirto.id/sejarah-harbolnas-dan-perayaan-belanja-online-didunia-dbG8

12/12 - Hari Transmigrasi Nasional
Setiap 12 Desember, Indonesia merayakan bukan hanya
Harbolnas yang kini populer, tetapi juga Hari Transmigrasi
Nasional yang sudah lama (1950). Pencetus istilah
transmigrasi adalah Ir. Soekarno dalam harian Soeloeh
Indonesia tahun 1927. Transmigrasi dimulai sejak masa
penjajahan, ketika Lampung menjadi wilayah destinasi
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hampir 50 ribu kepala keluarga (KK). Tanggal 12 Desember
dipilih untuk Hari Transmigrasi karena Pemerintah RI yang
merdeka meneruskan program transmigrasi sejak 12
Desember 1950, ketika 25 KK diberangkatkan ke Lampung
dan Lubuk Linggau. Sejak itu program transmigrasi
ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di
luar pulau Jawa. Transmigran tersebar di belasan provinsi,
paling banyak di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Saat
ini Pemerintah sendiri pun siap bertransmigrasi ke
Kalimantan. Kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan
ekologi kepulauan Nusantara menuntut redistribusi dan
pemerataan agar dapat bertumbuh secara berkelanjutan.
https://www.idntimes.com/life/education/dewa-putuardita/diperingati-setiap-12-desember-ini-sejarah-hari-transmigrasinasional

12/12 - Hari Asuransi Kesehatan Universal
Pada 12 Desember 2017, PBB menetapkan 12 Desember
sebagai Hari Asuransi Kesehatan Universal (Universal Health
Coverage Day). Tanggal tersebut mengikuti tanggal 12
Desember 2012, ketika PBB mengesahkan resolusi yang
mendesak negara-negara untuk mempercepat gerak
menuju asuransi kesehatan universal – gagasan bahwa
setiap orang di mana pun berada harus memiliki akses ke
perawatan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau –
sebagai prioritas penting pembangunan internasional . Hari
peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
akan perlunya sistem kesehatan yang kuat, tangguh dan
didukung asuransi kesehatan universal. Setiap tahun pada
tanggal 12 Desember, advokasi UHC mengangkat suara
mereka untuk berbagi cerita tentang jutaan orang yang
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masih menunggu perawatan, dan menyerukan kepada para
pemimpin untuk melakukan investasi kesehatan yang lebih
besar. Krisis Covid-19 telah memicu urgensi baru bagi
sistem kesehatan dan asuransi kesehatan universal.
https://www.un.org/en/observances/universal-health-coverage-day

12/12 - Hari Netralitas Internasional
Pada tahun 2017, PBB mendeklarasikan 12 Desember sebagai
Hari Netralitas Internasional (International Day of
Neutrality), suatu hari dengan acara-acara yang
meningkatkan kesadaran publik akan nilai netralitas dalam
hubungan antarbangsa. Negara-negara netral yang tidak
memihak, dan menahan diri dari partisipasi dalam perang
antara suku-suku bangsa lain, dapat berkontribusi pada
konsolidasi perdamaian dan keamanan internasional dan
juga memainkan peran penting dalam penyediaan bantuan
kemanusiaan dalam situasi darurat. Politik netralitas juga
erat kaitannya dengan diplomasi preventif yang berupa misi
pencarian fakta, misi diplomatik, utusan khusus, negosiasi
dan mediasi yang bisa membantu mencegah agar
perselisihan tidak meningkat menjadi konflik yang makin
menyebar. Bersama negara-negara netral, termasuk
Indonesia, PBB mampu memainkan peran penting dalam
membantu menengahi konflik-konflik antar- dan intranegara.
https://www.un.org/en/observances/neutrality-day

13/12 - Hari Nusantara
Tanggal 13 Desember oleh Presiden Abdurrahman Wahid
dicanangkan sebagai Hari Nusantara (sejak 1999),
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meminjam tanggal deklarasi PM Djuanda mengenai batas
laut Indonesia (13 Desember 1957). Mula-mula batas
teritorial laut Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai.
Perairan internasional di antara pulau-pulau memisahkan
wilayah Indonesia dan mengancam keutuhan dan
keamanan negara. Karena itu Deklarasi Djuanda
menetapkan bahwa luasnya wilayah laut teritorial Indonesia
adalah 3,1 juta km2. Baru 25 tahun kemudian klaim ini diakui
dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Luasnya malah
menjadi 5,1 km2 dengan ditetapkannya Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE), sehingga akhirnya Indonesia diakui sebagai
satu wilayah yang bersambung dan utuh. Tujuan Hari
Nusantara adalah: (1) Mengubah mindset bangsa mengenai
ruang juang dari matra darat menjadi diimbangi matra laut;
(2) Memasukkan bidang kelautan dalam arus utama
pembangunan nasional; (3) Membangun kepulauan terluar
atau terpencil secara terintegrasi; (4) Meningkatkan
kemampuan untuk mengelola potensi sumber daya alam
laut untuk kesejahteraan masyarakat.
https://tirto.id/f73V
14/12

15/12 - Hari Juang TNI Angkatan Darat
Hari Juang TNI Angkatan Darat, juga pernah dikenal
sebagai Hari Infanteri, dan Hari Juang Kartika, diperingati
TNI AD setiap tanggal 15 Desember untuk mengenang
Pertempuran Ambarawa. Di situ menjelang pertengahan
Desember 1945, Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin
Jenderal Soedirman mengepung tentara sekutu yang
berkekuatan persenjataan modern, membuatnya terjepit
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dan mundur kembali ke Semarang pada 15 Desember,
sehingga tentara sekutu kehilangan basis kekuatannya
untuk merebut Jawa Tengah. Keberhasilan Panglima Besar
Jenderal Soedirman ini diabadikan dalam monumen
Palagan Ambarawa. Hari Juang TNI AD (yang berbeda
dengan Peringatan HUT TNI, hari lahir TNI AD-AL-AU
pada 5 Oktober 1945), mengenang kembali sejarah
perjuangan TNI AD yang bahu-membahu dengan rakyat
berhasil mengusir penjajah dalam pertempuran bersejarah.
Dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara,
kemanunggalan TNI-Rakyat tidak terpisahkan.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Juang_Kartika
16/12
17/12

18/12 - Hari Migran Internasional
Hari Internasional Para Migran (International Migrants
Day) digelar setiap 18 Desember. Sepanjang sejarah, migrasi
menjadi ungkapan keberanian manusia untuk mencari
kehidupan yang lebih baik. Saat ini, globalisasi bersama
dengan kemajuan komunikasi dan transportasi, sangat
meningkatkan jumlah orang yang berupaya pindah ke
tempat lain. Ada yang bermigrasi karena pilihan, banyak
lainnya karena desakan. Pada 2019, jumlah migran secara
global diperkirakan mencapai 272 juta, 51 juta lebih banyak
daripada tahun 2010. Gelombang besar migrasi saat ini
menciptakan tantangan dan peluang bagi masyarakat di
seluruh dunia. Para migran menyumbangkan pengetahuan
dan keterampilan mereka untuk membangun masyarakat
yang lebih tangguh. Pekerjaan mereka di bidang kesehatan,
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transportasi, dan layanan makanan misalnya membuat
hidup di bawah lock down lebih tertanggung. Namun,
banyak dari mereka hidup terpinggirkan, tanpa pekerjaan,
rentan terhadap penggusuran dan diskriminasi, bahkan
menghadapi risiko perdagangan dan eksploitasi.
https://www.un.org/en/observances/migrants-day

18/12 - Hari Bahasa Arab
Hari Bahasa Arab Sedunia (World Arabic Language Day)
diperingati setiap tahun pada tanggal 18 Desember, sejak
2012, untuk merayakan kekayaan dan peran penting bahasa
Arab di seluruh dunia. Bahasa Arab, salah satu pilar
keragaman budaya umat manusia, adalah salah satu bahasa
dunia yang paling banyak digunakan dalam hidup seharihari oleh lebih dari 400 juta orang. Pada tanggal 18
Desember 1973 PBB mengadopsi bahasa Arab sebagai
bahasa resmi keenam Organisasi PBB. Dalam keragaman
bentuknya, klasik dan dialek-dialek, dari ekspresi lisan
hingga kaligrafi puitis, bahasa Arab telah memunculkan
estetika yang mempesona, di berbagai bidang seperti
arsitektur, puisi, filsafat, dan lagu. Bahasa Arab telah
memungkinkan dialog budaya di sepanjang jalan sutra, dari
pantai India sampai ke Tanduk Afrika. Bahasa Arab klasik
semakin jarang digunakan karena kebanyakan orang
memilih penggunaan dialek Arab lokal atau bahasa-bahasa
asing. Pergeseran ini telah membangkitkan kebutuhan
untuk memelihara integritas bahasa Arab Klasik.
https://en.unesco.org/commemorations/worldarabiclanguageday
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19/12 - Hari Bela Negara
Hari Bela Negara ( HBN) diperingati setiap tanggal 19
Desember (sejak 2006), sesuai dengan tanggal deklarasi
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr.
Sharfuddin Prawinegara di Sumatera Barat pada 19
Desember 1948. Ketika Belanda menyangkal adanya Negara
Indonesia dan melakukan Agresi Militer Ke II yang mulai
dengan upaya menguasai Yogyakarta yang saat itu Ibu Kota
Republik Indonesia, Presiden Soekarno langsung
menugaskan Menteri Sharfuddin Prawinegara untuk
membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI) sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah lain.
PDRI dibentuk oleh Sharfuddin Prawinegara pada 19
Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang
dinyatakan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia setelah
Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Untuk mengenang
sejarah perjuangan ini, dibangun Monumen Nasional Bela
Negara di kawasan basis PDRI seluas 40 hektar di Nagari
Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
https://www.suara.com/news/2020/12/18/190842/sejarah-haribela-negara-19-desember-dipicu-agresi-militer-belanda?page=all

20/12 - Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional &
Hari Internasional Solidaritas Manusia
Pada setiap 20 Desember diadakan Hari Kesetiakawanan
Sosial Nasional (HKSN) dan sekaligus Hari Internasional
Solidaritas Manusia (International Human Solidarity Day).
Esensi HKSN adalah mendorong tumbuhnya sikap dan
tindakan saling peduli serta berbagi yang dilandasi oleh
kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, tanpa
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diskriminasi, seperti yang diusahakan di masa pandemi
Covid-19. Menjaga jarak bukan menjadi halangan untuk
saling peduli. Hari Internasional Solidaritas Manusia adalah
hari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya solidaritas yang merupakan salah satu nilai
dasar untuk hubungan internasional, nasional, dan lokal.
Sesama yang menderita paling banyak atau mendapat
manfaat paling sedikit, layak menerima bantuan dari kita
yang lebih diuntungkan.
https://satria.kemsos.go.id/?p=1191&https://www.un.org/en/obser
vances/human-solidarity-day

21/12 - Hari Trikora
Hari Trikora diperingati setiap tanggal 19 Desember, untuk
memperingati pengumuman Operasi Tri Komando Rakyat
(Trikora) oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961.
Operasi Trikora adalah operasi dua tahun yang dilancarkan
Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat
(Papua). Trikora diumumkan pas pada tanggal 19 Desember
dan tempat Alun-alun Yogyakarta, karena pada tanggal itu
13 tahun sebelumnya Yogyakarta diinjak-injak tentara
Belanda yang menahan Soekarno serta pejabat lainnya.
Dalam pidato 19 Desember 1961 Soekarno membakar
semangat rakyat dengan pesan pokok: kibarkan bendera
merah putih di Irian Barat. Setelah konflik berakhir,
diadakan New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Pada
tanggal 1 Mei 1963 dilakukan aneksasi tanah dan bangsa
Papua yang diharuskan bergabung dengan Indonesia. Saat
itu lahirlah Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk tetap
berjuang bagi hak dan kedaulatan bangsa Papua Barat.
https://www.tagar.id/sejarah-hari-trikora-19-desember
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22/12 - Hari Ibu Nasional
Hari Ibu Nasional yang dirayakan pada setiap 22 Desember,
pada tahun 1959 ditetapkan oleh Presiden Soekarno dengan
memilih tanggal HUT pembukaan Kongres Perempuan
Indonesia Pertama yang dibuka pada 22 Desember 1928 di
Yogyakarta. Tanggal tersebut mengundang untuk
mengenang semangat perjuangan para perempuan
Indonesia, seperti Kartini, Cut Meutia. Maria Maramis,
Dewi Sartika, Rasuna Said, dll. Saat ini makna Hari Ibu telah
mengalami banyak perubahan. Dari peringatan perjuangan
para perempuan pahlawan nasional, Hari Ibu sekarang ini
telah menjadi hari untuk menyatakan rasa cinta dan
penghargaan terhadap ibu di dalam keluarga, seperti yang
dikenal di banyak negara lain, pada tanggalnya masingmasing.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Ibu
23/12
24/12
25/12

26/12 - Hari Kenangan Gempa Bumi dan Tsunami
Samudra Hindia 2004
Setiap tanggal 26 Desember menjadi Hari Kenangan akan
Gempa Bumi dan Tsunami Samudra Hindia yang terjadi
sekitar pukul 07.00 pagi tanggal 26 Desember 2004, dengan
pusat gempa di antara pulau Simeulue (sebelah utara pulau
Nias) dan pantai barat Aceh. Gempa bumi di bawah laut
yang berkekuatan 9,1–9,3 Mw dan berlangsung selama 8-10
menit ini disebabkan oleh retakan di sepanjang patahan
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antara Lempeng Burma dan Lempeng India. Serangkaian
gelombang tsunami besar tercipta dari dasar laut dan naik
setinggi 30 m saat mencapai pantai. Tsunami dahsyat yang
menewaskan sekitar 228.000 orang di 14 negara di sekitar
Samudra Hindia, adalah salah satu bencana alam paling
mematikan dalam sejarah dan membawa gangguan serta
kehancuran sangat besar bagi masyarakat pesisir Aceh
(dengan jumlah kematian terbesar), Sri Lanka, Tamil Nadu
(India) dan Khao Lak (Thailand). Penderitaan masyarakat di
negara-negara yang terkena mendorong tanggapan
kemanusiaan di seluruh dunia, dengan total sumbangan
melebihi US$ 14 miliar atau kl. Rp 200 trilyun.
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_
tsunami
27/12
28/12
29/12 –Catatan: Hari Internasional Keanekaragaman Hayati
(International Day for Biodiversity) sejak tahun 2000 telah dipindahkan
dari 29 Desember ke 22 Mei.
30/12

31/12 - Malam Tahun Baru / Hari Tahun Lama
Dalam kalender umum (Gregorian), Hari Tahun Lama atau
Malam Tahun Baru jatuh pada tanggal 31 Desember. Di
banyak negara, malam itu dirayakan menjadi pesta malam,
di mana orang makan, minum, bermain, menonton, dan
menyalakan kembang api. Ada orang yang menghadiri
kebaktian jaga malam. Sebab bagi banyak orang, malam ini
suatu lambang peralihan untuk mulai lagi dari awal, suatu
kesempatan untuk mensyukuri hal-hal positif dari tahun
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lama dan meninggalkan hal-hal yang buruk di tahun
lampau, sambil merangkul perubahan dan tantangan baru.
Pergantian tahun memungkinkan pengaturan ulang
mental. Perayaan berlangsung melewati tengah malam
untuk menyambut Hari Tahun Baru, 1 Januari. Kepulauan
Tonga di Pasifik 3000 km sebelah barat PNG, termasuk
wilayah pertama yang menyambut Tahun Baru, 3 jam
sebelum WITT, 5 jam sebelum WIB; sedangkan Pulau
Samoa juga di Pasifik termasuk di antara yang terakhir, 21
jam setelah WIB.
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Year%27s_Eve

Selamat Tahun Baru!
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