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Benarkah nasionalisme meluntur bersama arus deras globalisasi yang mengaburkan 
batas-batas satuan kebudayaan dalam sebuah Negara-bangsa? Benarkah sentimen 
nasionalisme tidak lagi relevan dengan konteks modernisasi yang meniscayakan 
kepentingan individu? Perubahan social telah terjadi, dan sebaiknya disikapi secara 
tepat. Pelestarian nasionalisme, memerlukan formula tepat pula. 
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Nasionalisme, Negara, dan Jati Diri Bangsa 

 

 

 

Idea tentang nation adalah sebuah realitas yang dibayangkan. Demikian seorang ahli 
sejarah dan ilmuwan politik menyatakan. Dengan demikian, batas-batas nominal dan 
kultural sebuah bangsa memang telah diciptakan, sejalan dengan cita-cita, imajinasi, 
dan discourse yang hidup di antara para tokoh pergerakan nasional yang 
mengusungnya. Dalam konteks sejarah Indonesia, tokoh-tokoh pergerakan nasional 
adalah para pendiri bangsa (the founding fathers) yang berjasa karena visi, artikulasi, 
dan aksi-aksi kemanusiaannya yang secara strategis telah meletakkan dasar-dasar, 
tidak hanya apa makna dan substansi dari nasionalisme itu sendiri, tetapi juga 
bagaimana sebuah negara bangsa (nation state) yang berdasarkan nasionalisme itu 
dibangun, ditegakkan, dan diisi dengan kreasi-kreasi inovatif tanpa harus kehilangan 
identitas dan jati dirinya sebagai bangsa. 

Sebuah bangsa, dan pada akhirnya negara, sejatinya juga adalah proses menjadi. Ia 
lahir, tumbuh, dan berkembang karena faktor-faktor sejarah yang menyertainya, dan 
ia menjadi negara-bangsa yang unik dan khas serta menjadi berbeda dengan negara-
bangsa lain di dunia karena faktor genetis dan prosesual tadi. Dengan begini kita bisa 
memahami bahwa sebuah negara-bangsa jelas memiliki dasar filosofis dalam 
kehidupan bernegara yang berbeda-beda. Ia juga memiliki peraturan-perundangan 
yang beragam, struktur sosial dan kultur birokrasi yang partikular, bahkan juga cara 
berpikir dan mentalitas yang khas. Kekhasan dan keunikan yang dimiliki oleh negara-
bangsa tersebut merupakan ciri dari kepribadian dan jati diri bangsa, yang hanya bisa 
bertahan dan berkembang dalam konteks interaksi dan proses kompetisi dalam 
tamansari bangsa-bangsa lain di era global. Inilah esensi dari dinamika sosial bahwa 
sebuah negara-bangsa hanya bisa hidup dan berkembang dalam konteks tatanan 
dunia yang bersifat global dan universal. 

Negara kita, Indonesia , adalah sebuah realitas sosial yang dibayangkan dan dicita-
citakan. Sebagai sebuah negara-bangsa yang memiliki akar nasionalisme yang 
mendalam dan sejarah yang panjang, serta memperoleh kemerdekaan dengan cara-
cara terhormat dan membanggakan. Sudah selayaknya kita tetap mempertahankan 
identitas dan jati diri sebagai modal sosial dalam berinteraksi, baik kompetitif maupun 
kolaboratif, dengan bangsa-bangsa lain di era global. (AS) 
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IDENTITAS NASIONAL INDONESIA 

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara 
Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh 
para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam 
konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas 
nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut: 

� Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia 
� Bendera negara yaitu Sang Merah Putih 
� Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya 
� Lambang Negara yaitu Pancasila 
� Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika 
� Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila 
� Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945 
� Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
� Konsepsi Wawasan Nusantara 
� Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional 

Penjelasan dari identitas nasional Indonesia akan dijabarkan dalam paragraf dibawah 
ini. 

1) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia. 

Bahasa merupakan unsur pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahasa 
dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-
unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar 
manusia. Dan di Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional. Karena di Indonesia ada berbagai macam bahasa daerah dan memiliki 
ragam bahasa yang unik sebagai bagian dari khas daerah masing-masing.M  

2) Bendera negara yaitu Sang Merah Putih 

Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan 
simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera 
dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa “ Bendera Negara Indonesia 
adalah Sang Merah Putih”. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai 
berikut, merah yang artinya berani dan putih artinya suci. 

3) Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya 

Lagu Indonesia Raya (diciptakan tahun 1924) pertama kali dimainkan pada 
kongres pemuda (Sumpah pemuda) tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh 
Wage Rudolf Soepratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan 
Indonesia Raya tahun 1928, wage Rudolf Soepratman dengan jelas menuliskan 
“lagu kebangsaan” di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya 
dipublikasikan pertama kali oleh surat kabar Sin Po. Setelah dikumandangkan 
tahun 1928, pemerintah colonial Hindia Belanda segera melarang penyebutkan 
lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Meskipun demikian, para pemuda tidak 
gentar. Mereka ganti lagu itu dengan mengucapkan “Mulai, Mulai !, bukan 
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“Merdeka, Merdeka!” pada refrain. Akan tetapi, tetap saja mereka menganggap 
lagu itu sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya lagu Indonesia Raya selalu 
dinyanyikan pada setiap rapat partai-partai politik. Setelah indeonesia merdeka, 
lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan perlambang persatuan bangsa. Namun 
pada saat menjelaskan hasil Festival Film Indonesia (FFI) 2006 yang 
kontroversional pada kompas tahun 1990-an, Remy sylado, seorang budayawan 
dan seniman senior Indonesia mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya merupakan 
jiplakan dari sebuah lagu yang diciptakan tahun 1600-an berjudul Lekka Lekka 
panda panda, Kaye A. Solapung seorang pengamat musik, menanggapi tulisan remi 
dalam kompas tahun 1991. Ia mengatakan bahwa Remy hanya sekedar mengulang 
tuduhan Amir Pasaribu pada tahun 1950-an. Ia juga mengatakan dengan mengutip 
Amir Pasaribu bahwa dalam literature music, ada lagu Lekka Lekka Pinda Pinda 
Belanda, begitu pula Boola-Boola dan Lekka Lekka tidak sama persis dengan 
Indonesia Raya, dengan hanya delapan ketuk yang sama. Begitu juga dengan 
penggunaan chord yang jelas berbeda. Sehingga, ia menyimpulkan bahwa 
Indonesia Raya tidak menjiplak. Dari susunan liriknya, merupakan soneta atau 
sajak 14 baris yang terdiri dari satu oktaf (atau dua kuatren) dan satu sekstet. 
Penggunaan bentuk ini dilihat sebagai mendahului zaman” (avant gerde), 
meskipun soneta sendiri sudah popular di eropa semenjak era renaisans. Rupanya 
penggunaan soneta tersebut mengilhami karena lima tahun setelah dia 
dikumandangkan, para seniman Angkatan Pujangga Baru mulai banyak 
menggunakan  soneta sebagai bentuk ekspresi puitis. Lirik Indonesia Raya 
merupakan saloka atau pantun berangkai, merupakan cara empu Walmiki ketika 
menulis epic Ramayana. Dengan kekuatan liriknya itulah Indonesia Raya segera 
menjadi saloka sakti pemersatu bangsa, dan dengan semakin dilarang oleh 
belanda, semakin kuatlah ia menjadi penyemangat dan perekat bangsa Indonesia. 
Cornel Simanjutak dalam majalah Arena telah menulis bahwa ada tekanan kata 
dan tekanan music yang bertentangan dalam kata berseru dalam kalimat Marilah 
kita berseru. Seharusnya kata ini diucapkan berseru (tekanan pada suku ru). Tetapi 
karena tekanan melodinya, kata itu terpaksa dinyanyikan berseru (tekanan pada 
se). Selain itu, rentang nada pada Indonesia Raya secara umum terlalu besar untuk 
lagu yang ditujukan bagi banyak orang. Dibandingkan sengan lagu-lagu 
kebangsaan lain yang umumnya berdurasi setengah menit bahkan ada yang hanya 
19 detik, Indonesia Raya memang jauh lebih panjang. Secara musical, lagu ini telah 
dimuliakan-justru-oleh orang Belanda (atau Belgia) bernama jos Cleber yang tutup 
usia tahun 1999. Setelah menerima permintaan kepada studio RRI Jakarta Jusuf 
Rono dipuro pada tahun 1950, Jos Cleber pun menyusun arasemen baru, yang 
menyempurnakannya ia lakukan setelah juga menerima masukan dari presiden 
Soekarno. Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan yang agung, namun gagah 
berani (maestoso can bravura). 

4) Lambang Negara yaitu Pancasila 

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa 
lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. garuda Pancasila disini yang 
dimaksud adalah burung garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. 
Burung garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang 
melambangkan kejayaan Indonesia. sedangkan perisai di tengah melambangkan 
pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing 
melambangkan sila-sila dalam pancasila,yaitu: 
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� Bintang melambangkan sila ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke-1) 
� Rantai melmbangkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (sila ke-2) 
� Pohon Beringin melambangkan Sila Persatuan Indonesia (Sila ke-3) 
� Kepala Banteng melambangkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila ke-4) 
� Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia (sila ke-5) 
� Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah 

berarti berani dan Putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di 
dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis 
Khatulistiwa.  

� Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 
Agustus 1945), antara lain: 

− Jumlah Bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 

− Jumlah Bulu pada ekor berjumlah 8 

− Jumlah Bulu pada di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 

− Jumlah bulu di leher berjumlah 45 
� Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan Negara 

Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda, tetapi tetap 
satu jua”. 

5) Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika 

Bhineka Tnggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam 
kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu 
paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham 
pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubtitusi keanekaragaman 
demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Bhineka Tunggal Ika tidak 
bersifat sektarian dan eksklusif, hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, 
paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan 
sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya kekakuan yang berlebihan 
dengan tidak atau kurang memperhatikan pihak lain, memupuk kecurigaan, 
kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhineka Tunggal Ika bersifat 
inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak 
memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas. Bhineka Tunggal Ika tidak 
bersifat eormalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhineka Tunggal Ika 
dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling  hormat menghormati, 
saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka 
keanekaragaman ini dapat dipersatukan. Bhineka Tunggal Ika bersifat konvergen  
tidak divergen, yang bermakna pebedaan yang terjadi dalam keanekaragaman 
tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan 
bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, 
inklusif, dan rukun. Dalam menerapkan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga 
mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus 
dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus  Bhineka Tunggal Ika. 

6) Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila 
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Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila 
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alenia IV yang telah 
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya pengertian Pancasila 
dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan 
hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sering disebut juga dengan 
way of life, welstanshauung, wereldbershouwing, wereld en levens beschouwing 
(pandangangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup). Dalam 
hal ini Pancasila digunakan sebagai pancaran dari sila Pancasila karena Pancasila 
sebagai weltanschauung merupakan kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan, 
keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila 
sebagai norma fundamental sehingga berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Oleh 
karena itu, dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang 
merupakan pandangan hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak 
boleh bertentangan denagn norma-norma agama, norma-norma sopan santun, dan 
tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai 
Dasar Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Pancasila mempunyai kedudukan 
istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. fungsi pokok 
Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945,, 
sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, 
sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XX/-MPRS/1966 (Darji, 1991) 
Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa 
Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sejatinya 
sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Sehingga Pancasila mampu menjadi 
wadah bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan adanaya nilai-nilai 
dalam Pancasila tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di Indonesia 
berbeda dengan nilai-nilai yang ada di negara lain. Dengan kata lain, Pancasila 
menunjukkan identitas nasional Indonesia. 

7) Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945 

Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tetinggi 
dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan 
yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem 
ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan 
mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis. Oleh karena itu, UUD 
menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan 
tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut, UUD menentukan cara-cara 
bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama 
lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. 
Undang-Undang Dasar nmerupakan suatu hal yang sangat penting dan vital dalam 
suatu pemerintahan yang telah merdeka. Dengan adanya konstitusi dalam suatu 
negara yang merdeka menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional 
yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri. 
Sebagai bangsa Indonesia Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk 
membentuk pemerintah sendiri ynag sah serta usahamenjamin hak-haknya 
disertai menentang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini hanya dapat dilakukan 
dalam kerangka negara konstitusional, pembentukan negara konstitusional 
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merupakan bagian dari upaya mencapai kemerdekaan, karena hanya dalam 
kerangka kelembagaan ini dapat dibangun masyarakat yang demokratis. 

8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

9) Konsepsi Wawasan Nusantara 

Wawasan artinya pandanagan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain 
menunjukkan kegiatan untuk mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan juga mempunyai pengertian 
menggambarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tangggap 
indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup. Bentuk kata 
yang berasal dari istilah nation itu berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan 
diri ke dalam kehidupan berneegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai 
bangsa yang telah menegara. Nusantara perairan dan gugusan pulau-pulau yang 
terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara Benua 
Asia dan Benua Australia. Wawasan nasional merupakan “cara pandang” suatu 
bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari 
filsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta 
sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya, ialah bagaimana bangsa itu 
memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam 
mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara 
dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 
lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 
1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, berrmartabat, 
serta menjiwai tata  hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan 
nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara 
menghayati, cara bersikap, cara bersikap, cara berpikir, cara bertingkah laku 
bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek 
astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan alam serta 
ipoleksosbud hankam) 

10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional 

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya 
adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif 
digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami 
lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk 
bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan 
lingkungan yang dihadapi. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai suatu budi dan 
daya manusia yang tidak ternilai harganya dan mempunyai manfaat bagi 
kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau, masa kini, maupun pada masa 
yang akan datang. Kebudayaan dapat pula berbentuk kebudayaan daerah dan 
kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yaitu suatu budaya asli setiap suku atau 
daerah yang diwarisi dari nenek moyang secara turun-temurun. Kebudayaan 
daerah kita pelihara dan kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang 
dinikmati oleh seluruh bangsa. Jadi, kebudayaan nasional yaitu suatu perpaduan 
dan pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus menerus 
dibina dan dilestarikan keberadaannya, sehingga menjadi milik bersama. 
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Nasionalisme Indonesia:  
“Proyek Bersama” yang Belum Selesai 

NASIONALISME, bagi generasi Indonesia ’hare gene’, mungkin bukan termasuk 
barang asyik ditimbang, dibedah atau dipikirkan kembali. Banyak orang 
menyimpulkan, kita berada pada senjakala nasionalisme. Fajar baru dunia adalah 
globalisasi, yang telah menggerus tapal batas teritorial, dan mengaburkan persepsi 
atas ”borders’, sesuatu yang justru sangat esensial dalam doktrin nasionalisme. Karena 
itu, berbicara soal nasionalisme akan kedengaran ’katrok’, dan mereka yang berapi-api 
membelanya terancam dicap pendekar kesiangan.  

Nasionalisme kita hari-hari ini memang terasa menjadi sesuatu yang ”banal”, atau 
sesuatu yang mengalami pendangkalan makna. Lebih sedih lagi, dia hanya berarti 
sejenak saja, pada upacara bendera, atau saat bendera merah putih dikibarkan pada 
acara olahraga. Saya pikir, banalitas itu terjadi karena ’state’ yang tak begitu berhasil 
memberi arah bagi ’nation’, atau gagal melakukan konstruksi nasionalisme sebagai 
’proyek bersama’ (common project) bagi seluruh warga. Dalam konteks Indonesia, 
mengutip sejarawan sosial Charles Tilly, nasionalisme kita adalah ’state-led 
nationalism’.3 Semacam nasionalisme yang dibangun dari atas, dan lalu meluncur ke 
bawah.  

Sebelum membahas lebih jauh, agaknya penting menjernihkan lebih dulu salah 
kaprah yang kerap muncul dalam membicarakan nasionalisme. Adalah benar wilayah 
perbincangan nasionalisme tak bisa dipisahkan dari soal ’nation-state’. Tetapi, 
hubungan keduanya (’nation’ dan ’state’), tidaklah selalu identik. ’State’ pada banyak 
kasus dalam sejarah, lebih dulu muncul daripada ’nation’. Dan sejarah membuktikan, 
perkawinan keduanya menjadi ’nation-state’, mengutip Ben Anderson, tidaklah selalu 
bahagia4.  

Saya mengikuti terminologi neo-Weberian yang mengartikan ’State’ sebagai ”satu 
komunitas manusia yang berhasil mengklaim legitimasi penggunaan kekerasan fisik 
dalam satu wilayah tertentu”5. Asal usul ’negara’ Indonesia, misalnya, bisa ditarik 
pada abad ke-17, saat Belanda dengan VoC-nya di Batavia menaklukan Jawa dan 
beberapa daerah lain di nusantara. Penaklukan itu berpuncak lewat perang brutal di 
berbagai wilayah nusantara sepanjang abad 19. Selama tigaratus limapuluh tahun, 
dimensi wilayah dari ’negara kolonial’ itu berubah-ubah. Ketika merdeka, teritori 
bekas jajahan itu menjadi semacam patokan batas dari apa yang kita kenal sebagai 
’Indonesia’. 

Jadi, dasar teritorial ’state’ kita saat ini adalah ’warisan kolonial’. Dia lahir dari proses 
pemutusan sejarah kolonialisme pada 1945, dengan upaya ”pemindahan kekuasaan 
(dari negara kolonial) dan sebagainya”, yang ”dilakukan dalam tempo sesingkat-
singkatnya”. Meski Sukarno dan Hatta melakukan klaim ”atas nama bangsa 
Indonesia”, tetapi ’nation’ yang dimaksud masih berada dalam wilayah imajiner.6
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Batasnya adalah ”sentiment of belonging to a community”, rasa memiliki kepada suatu 
komunitas yang sama-sama tertindas (oleh kolonial Belanda), dan berkeinginan 
memutuskan nasib politik mereka bersama.  

Maka, jika ”nation” diartikan sebagai suatu proyek bersama untuk sekarang dan masa 
depan, Indonesia sesungguhnya adalah proyek yang belum final. Dia dalam proses 
”menjadi”, dan pemenuhannya sebagai ’bangsa’ harus terus diisi oleh berbagai 
generasi. Orientasi ke masa depan inilah—dan bukan pada masa lalu, yang menjadi 
’common platform’ pada gerakan kaum muda 1920an, seperti ditunjukkan oleh 
kebangkitan organisasi yang lintas batas lokalitas, seperti Jong Java, Indonesia Muda, 
Jong Islamienten Bond, Jong Minahasa dan lain-lain.  

Satu cara pandang revolusioner tentang ’nation’ telah terjadi pada saat itu, ketika 
kaum muda 1920an tidak lagi melihat masa lalu, mengesampingkan kenyataan bahwa 
sebetulnya kerajaan-kerajaan di nusantara pernah saling berperang dan menaklukan. 
Perjuangan melawan sesuatu yang ’asing’ atau ’Barat’ yang dulu dilakukan para elite 
lokal, tidak pernah merujuk pada bayangan tentang ’Indonesia’. Misalnya, sejarah 
mencatat Pangeran Diponegoro yang angkat senjata melawan Belanda, sebetulnya 
bukan didorong oleh kesadaran ’nasional’, tetapi suatu perang yang awal mulanya 
dipicu pergulatan kekuasan di dalam kraton Yogyakarta, tentang ekonomi kaum 
aristokrat di Jawa yang tergerus oleh proyek ’Jalan Raya Pos’ Belanda di bawah 
Gubernur Jenderal Daendels, yang membentang dari Jawa bagian barat sampai ke 
timur. Tetapi, lebih seabad kemudian, kaum muda yang berkumpul pada Kongres 
Pemuda 1928, bergerak dengan kesadaran lebih maju dari Diponegoro, membangun 
satu komitmen politik Indonesia modern, suatu benih konsep tentang apa yang 
disebut ’bangsa’.  

Itu sebabnya, pada awal kemerdekaan, obsesi terbesar Sukarno adalah apa yang 
disebutnya sebagai ’nation character building’. Dalam pikiran Bung Karno, karakter 
politik nasionalisme Indonesia adalah anti imperialisme, anti kolonialisme, sekaligus 
pro perdamaian. Sukarno menolak nasionalisme ”gontok-gontokkan”. Tujuan 
nasionalisme ala Sukarno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa 
besar, yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri, dan rela berkorban untuk 
kepentingan bersama.  

Semangat berkorban (will to sacrifice) adalah aspek penting dari nasionalisme. Dalam 
konteks Indonesia, semangat berkorban ini sebetulnya sudah muncul dalam bentuk 
perlawanan daerah pada masa kolonial, tetapi belum mendapat apa yang disebut 
Anderson sebagai ‘horizontal comradeship’7. Dalam soal ini, saya berpendapat, 
‘horizontal comradeship’ atas nama ‘Indonesia’ mengalami intensifikasi makna pada era 
1945-1949, saat perang mempertahankan kemerdekaan telah memperluas dan 
memperkuat rasa kebersamaan.8 

 
Pada saat itulah, bagaimana laskar rakyat bersatu, 

melintas batas, seperti yang ditunjukkan oleh perlawanan ”10 November” di Surabaya, 
Krawang-Bekasi, atau Medan Area di Sumatera Timur. Bagaimana Daud Beureueh, 
tokoh revolusioner di Aceh, mengirimkan pasukan ke Medan Area, untuk 
mempertahankan ’proyek bersama’ dari ’nation’ yang muda itu, melawan agresi 
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Belanda. Atau, para laskar rakyat di Jawa Barat dan Jawa tengah yang terlibat di 
pertempuran ’Krawang dan Bekasi’.  

Tentu, kita terhenyak ketika pada masa rezim orde baru justru kekuatan militer yang 
lahir dari revolusi kemerdekaan itu, seperti dicatat Anderson, malah mengalami 
distorsi fungsi yang sangat serius, dimana tentara republik ”tidak lagi berperang 
melawan kekuatan eksternal tetapi menindas rakyatnya sendiri, yang tak lain diambil 
dari tradisi militer kolonial”.9 Jika nasionalisme adalah ”sentiment of belonging”, suatu 
proses psikologis, dan “State” adalah sesuatu yang instrumental sebagai “alat legitimasi 
penggunaan kekerasan”, atau lebih tajam lagi dalam pendekatan Marxian sebagai ”alat 
dari kelas yang berkuasa”, maka kekerasan yang terjadi pada ”Negara Orde Baru” 
tampaknya harus dipahami sebagai ekspresi dari kepentingan kelas tertentu.  

Dan inilah yang terjadi pada masa sebelumnya, dimana ”state” ternyata tak cukup 
mengakomodasi spektrum politik yang muncul. Bung Karno mencoba 
mempersatukan semua aliran politik yang saling bergulat menentukan arah ”state” 
Indonesia yang baru terbentuk itu. Tetapi seperti dicatat sejarah, usaha ini hanya 
separuh berhasil. Dia sukses dalam pengertian merumuskan satu dasar nilai bangsa 
yang kita kenal sebagai Pancasila, yang bukan saja dijadikan sebagai ”proyek bersama”, 
tapi juga nilai itu difiksasikan sebagai ideologi nasional.  

Pada dasarnya, revolusi Indonesia berwatak nasionalis. Sukarno mencoba 
mendamaikan nasionalis sekuler, yang diwakili kaum nasionalis dan komunis, serta 
nasionalis-religius diwakili kelompok agama. Tetapi, gesekan politik kaum nasionalis, 
agama dan komunis, yang oleh Sukarno dianggap pemilik saham sah dari revolusi 
Indonesia itu, gagal dipersatukan di bawah proyek ’Nasakom’. Obsesi persatuan ini 
sudah dirintisnya sebelum Indonesia merdeka, lewat tulisan ”Nasionalisme, Islam dan 
Marxisme” pada 1926. Tetapi, pada akhirnya konflik itu berujung dengan tragedi 
nasional, pembantaian anak bangsa sendiri pada 1965.  

Sejak awal perjalanan Indonesia sebagai bangsa, membangun ’nation’ sebagai proyek 
bersama bukanlah mudah. Meski Sukarno sukses mempersatukan wilayah yang 
terpecah-pecah itu, tetapi, di era 1950an, dia tergoda meningkatkan peran ’state’ 
sebagai alat untuk menjaga apa yang disebut ”mitos pengalaman perang ”,10  yang dalam 
konteks ini saya kira merujuk pada perang revolusi melawan agresi kolonial 1945-
1949. Bahwa ”revolusi belum selesai” dan harus terus berlanjut dalam upaya menahan 
laju agresi dari ’proyek neo-kolonialisme dan imperialisme’. Dengan bahasa lain, 
upaya perayaan atas ’mitos pengalaman perang revolusi kemerdekaan’ itu sebetulnya 
adalah usaha melegitimasi mobilisasi dukungan bagi program Demokrasi Terpimpin 
pasca Dekrit 5 Juli 1959.  

Sampai disini, sejarah nasionalisme kita terseret dalam arus Perang Dingin, dimana 
”Indonesia-nya Sukarno” tampak ”kekiri-kirian” di mata Amerika Serikat. Indonesia 
lalu menjadi ancaman bagi hegemoni sekutu di kawasan Asia Pasifik. Atau, 
setidaknya menganggu ”Doktrin Truman” yang sedang menjalankan strategi 
’containment’ atas pengaruh komunisme Soviet dan China di Asia. Terlebih lagi, Bung 
Karno merumuskan politiknya sebagai ”anti nekolim”, yang membuatnya dekat 
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dengan blok Timur dan sejalan dengan PKI. Kita ingat slogan nasional waktu itu 
adalah ”Inggris kita Linggis, Amerika kita Setrika”.  

Sekali lagi, ’mitos pengalaman perang’ pada masa sebelumnya dipakai kembali untuk 
mobilisasi militer, dengan mencanangkan program konfrontasi dengan Malaysia dan 
Pembebasan Irian Barat. Di luar kontroversi politik saat itu, harus diakui ’perang 
melawan nekolim’ itu telah memberi kontribusi bagi pembentukan nasionalisme 
Indonesia. Sukarelawan mengalir dari berbagai penjuru untuk berkorban bagi ’proyek 
bersama’ melawan nekolim, dan untuk sejenak melupakan perkara Demokrasi 
Terpimpin.  

Tetapi, seperti halnya takdir nasionalisme yang memiliki ”wajah Janus’, nasionalisme 
saat itu juga mempunyai watak ganda. Ke arah luar, nasionalisme Indonesia tampak 
progresif, namun menghadapi urusan politik domestik dia menjadi konservatif. 
Pemberontakan daerah selama dasawarsa 1950an, telah membuat ’proyek bersama’ itu 
semakin terpecah, antara Indonesia yang ’kiri’, dan kekuatan anti-Sukarno. Dia 
berlangsung di tengah ketidakpuasan daerah atas politik pusat, dan ekonomi nasional 
yang morat-marit. Tentu, dalam pendulum politik masa itu, semua kritik atas 
perjuangan nasional anti-nekolim, dengan sendirinya menjadi ’kanan’.  

Kegagalan ’Nasakom’, dan berakhirnya rezim Sukarno dengan tragedi nasional 
berdarah 1965, telah memberi jalan bagi Jenderal Suharto memulai apa yang 
disebutnya sebagai ”Orde Baru”, dan menafsirkan nasionalisme dengan corak 
sentralisme birokratik yang jauh lebih ekstrim dari masa sebelumnya. Dengan 
legitimasi memulihkan stabilitas nasional, orde itu mempunyai dua ciri pokok, yaitu 
secara ekonomi membuka kran modal asing, dan secara politik menjalankan 
otoritarianisme yang militeristik.  

Pengendalian politik sipil oleh militer, pemasungan kebebasan berorganisasi dan 
berekspresi, dan sentralisme pemerintahan yang luar biasa mengendalikan politik 
daerah telah mengkorup Indonesia sebagai ’proyek bersama’. Nasionalisme orde baru 
adalah sesuatu yang anti dialog dan anti demokrasi. Kendali politik birokratis-
militeristik ini telah menempatkan ’State’ menjadi apa yang dalam istilah Hobbesian 
sebagai Leviathan, sesuatu yang besar dan menakutkan. Orde ini juga telah 
menciptakan militer sebagai kasta politik terpenting dan mengecilkan peran 
masyarakat sipil.  

Peran dominan ’state’ pada rezim orde baru itu berdampak amat buruk pada 
perkembangan ’nation’ selanjutnya. Dengan sentralisme rezim otoriter militeristik itu, 
maka perjumpaan Negara Orde Baru dengan pergolakan daerah seperti Aceh, Timor 
Timur dan Papua menjadi sangat gelap, berdarah-darah, dan menyisakan trauma 
politik yang panjang. Jika Soekarno menggelorakan sentimen nasionalisme dengan 
sesatu yang ”mengangkat” martabat bangsa, dan dengan progresif mengisi karakter 
nasionalisme Indonesia, maka strategi integrasi nasional gaya Soeharto adalah 
mengencangkan kendali birokrasi dan militer sebagai agen nasionalisme.  

Bahkan jauh lebih buruk. Sengaja atau tidak, orde baru melakukan politik 
homogenisasi dengan Jawa sebagai pusat. Sekali lagi, upaya itu mengkhianati 
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nasionalisme sebagai ’proyek bersama’. Ketidakpuasan atas elit politik non-Jawa di 
daerah-daerah mencapai puncaknya pada era kediktatoran ini. Misalnya, pada 1980 
dari seluruh 12 Kodam yang ada pada waktu di luar Jawa, semua berada di tangan 
komandan militer dari Jawa. Dominasi etnik Jawa bahkan terlihat dari komposisi 
kepemimpinan tentara, 89 persen dari petinggi militer saat itu, jika bukan Jawa (80 
persen) adalah Sunda (9 persen). Selain menggunakan Golkar sebagai alat politik orde 
baru, militer juga mendominasi parlemen yang memiliki 100 kursi di DPR (dari 460 
kursi), yang dipilih tanpa pemilu tapi ditunjuk langsung oleh presiden11. 

Dengan begitu, nasionalisme orde baru yang militeristik adalah sesuatu yang 
diabdikan untuk mengamankan teritorial, yang mengambil klaim kebenarannya lewat 
mistifikasi UUD 1945, dengan asumsi batas wilayah adalah ’suci’. Teritorialisme itu 
lalu meminggirkan semua urusan tentang ’hak demokratis warga’, dan 
mementingkan ’tanah’ dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukan 
’manusia’ atau ’warga’ di atasnya. Struktur teritorial itu membayangi struktur politik 
sipil sampai di tingkat pedesaan. Termasuk juga fungsi militer memeriksa orientasi 
politik dan mengendalikan organisasi sosial, seperti pers, lembaga agama dan badan 
pendidikan.12 Sekelompok orang yang menentang rezim dengan sendirinya dianggap 
”tidak nasionalis”, atau lebih parah lagi ”komunis” atau ”separatis”. Kedua kata itu 
adalah juga berarti bukan bagian warga ’nation’ dalam versi rezim orde baru. Para 
keluarga eks-PKI, misalnya, telah dikeluarkan dari ’proyek bersama’, dan 
menempatkan mereka sebagai warga pariah tanpa hak politik.  

Kegilaan tasfir nasionalisme seperti itu bahkan tidak terjadi pada orde sebelumnya. 
Misalkan Aceh, pergolakan Daud Beureueh dengan DI/TII di tahun 1953-1960 masih 
membuka kesempatan memperbincangkan kembali ’proyek bersama’ itu. Tetapi, 
ruang itu tertutup pada masa orde baru, ketika Hasan di Tiro menggugat dengan 
Gerakan Aceh Merdeka pada 1976, maka daerah itu pun menjadi ajang operasi militer 
yang masif dan represif, yang menggasak warga sipil tak berdosa dengan membabi-
buta. Sama halnya dengan Timor Timur yang dalam rekaman lembaga hak asasi 
manusia internasional, telah kehilangan 200 ribu warga selama militer rezim orde 
baru ’menertibkan’ daerah itu pada 1970an. Tak kurang kisah yang sama tragisnya 
terjadi di Papua.  

Maka, ketika rezim orde baru dijatuhkan gerakan pro demokrasi, kepercayaan daerah-
daerah bergolak itu atas ’proyek bersama’ yang bernama Indonesia sudah pupus lebih 
awal sebagai reaksi atas politik kekerasan orde baru. Lepasnya Timor Timur, yang 
kini menjadi Timor Leste mungkin satu perkecualian, karena aneksasi yang dilakukan 
rezim orde baru ke wilayah itu adalah satu kecelakaan sejarah dari skenario Perang 
Dingin. Tetapi, gejolak di Aceh dan Papua, adalah ujian berat pada masa reformasi.  

Setidaknya, untuk menutup perbincangan ini, ada tiga hal pokok, yang bisa dipetik 
untuk mempertimbangkan nasionalisme Indonesia ke depan. Pertama, pengalaman 
nasionalisme dan kemunculan negara baru di Eropa selama lima abad terakhir, seperti 
yang dikutip dari Tilly di awal tulisan ini, menunjukkan gejala munculnya ’state’ 
selalu diawali oleh reaksi atas homogenisasi yang dilakukan oleh model state-led 
nationalism. Kecenderungan meningkatnya tuntutan otonomi politik atas nama 
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perbedaan kultural, sebetulnya terjadi dalam dua kondisi tertentu. Pertama, ketika 
sebuah rezim memaksakan agama resmi atau kultur etnis dominan atas warga 
minoritas.  

Kedua, ketika empire (rezim) mengencangkan kendali politik atas rakyat yang 
sebelumnya menikmati otonomi yang longgar. Kemunculan negara-negara baru yang 
homogen di Eropa kerap dimotori oleh state-seeking nationalism, suatu klaim dari 
perwakilan politik yang tidak mendapat akses kontrol atas suatu ’state’, lalu 
mengklaim otonomi politik, atau bahkan memisahkan diri, atas dasar perbedaan 
identitas budaya. Tilly menulis, sebelum tahun 1800, rata-rata corak nasionalisme 
adalah state-led, tetapi setelah tahun itu, state-seeking nationalism menjadi motor dari 
revolusi di Eropa13.

 
Belajar pada kenyataan sejarah itu, format nasionalisme kita harus 

memberi tempat kepada kebaruan, dalam hal ini mendemokratiskan hubungan pusat 
dan daerah, termasuk keberanian menguji bentuk federalisme.  

Kedua, dengan munculnya kekerasan komunal yang dipicu oleh konflik agama atau 
etnis di berbagai wilayah nusantara, atau dalam derajat lebih kualitatif adalah 
mengerasnya ethno-nationalism, maka nasionalisme Indonesia harus dikembalikan 
menjadi ’proyek bersama’. Pemberian otonomi yang luas atau bahkan ’self-government’ 
kepada wilayah bergolak itu adalah cara untuk tetap membuat warga daerah tetap 
ambil bagian dari ’proyek bersama’ Indonesia. Selain itu, arah pembangunan ekonomi 
yang berkeadilan menjadi prioritas, karena federalisme atau otonomi yang miskin, 
sama saja dengan perubahan yang nihil.  

Ketiga, nasionalisme baru Indonesia harus mampu menghadapi kecenderungan 
global. Karena itu ”civic nationalism” atau nasionalisme kewargaan harus menjadi 
agenda dari ’proyek bersama’. Nasionalisme ini disebut ’civic’ karena dia adalah 
antitesa dari nasionalisme berbasiskan etnik. Nasionalisme yang ’civic’ mampu 
menempatkan segenap elemen bangsa melampaui agama, ras dan suku sebagai 
komunitas setara, dan mendapatkan hak-hak penuh. Dengan begitu, nasionalisme ini 
secara inheren berciri demokratik karena dia dibangun beralaskan prinsip kedaulatan 
rakyat. Nasionalisme yang ’civic’ juga menjadi semacam ”etik” dalam menjaga 
martabat bangsa, dimana perilaku buruk seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi 
manusia adalah cacat politik yang mempermalukan bangsa secara keseluruhan.  

Nasionalisme Indonesia menghadapi problem yang tak mudah dalam mengawinkan 
’nation-state’ sebagai sebuah institusi politik solid. Nasionalisme adalah fenomena 
psikologis yang membutuhkan perasaan keterlibatan, dan disposisi yang berbeda 
dengan ’nation-state’ sebagai institusi. Realitas sosial politik menunjukkan hadirnya 
’sentimen nasionalisme’ pada bangsa-bangsa yang tidak mempunyai ’State’. Dari 
perspektif ini, menarik menyimak pertanyaan Guibernau:  

”Apa yang terjadi jika sebuah ’bangsa’ dimasukkan atau diserap oleh satu 
’nation-state’, dan lalu menjadi sebuah ’bangsa’ tanpa ’negara’? Ini yang terjadi 
di Eropa Barat seperti Catalonia, Basque dan Irlandia Utara, dan ini pula yang 
terjadi di Eropa Timur, manakala ’old nationalities’ muncul mengklaim hak 
untuk merdeka. Seberapa jauh sebuah ’nation’ tanpa ’state’ itu bisa bertahan 
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atau berkembang dalam ’alien state’? Lalu seberapa jauh sebuah ’state’ bisa 
mengakui dan memajukan bangsa-bangsa lain yang hidup di dalamnya tanpa 
mencapai titik konfrontasi?14 

Kita lalu teringat Indonesia sebagai ’proyek bersama’ yang belum selesai. Suatu 
’nation’ yang melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, dan mencoba menyatukan 
’old nations’ yang ada di nusantara. Karena itulah, pengalaman ”menjadi” bangsa 
adalah juga bergerak dalam logika Kantian, yaitu meningkatkan kesadaran fenomena 
kesukuan yang in-it-self dan partikular itu, menjadi for-it-self, yang lebih menasional 
dan universal. Lalu, bagaimana membuat ’State’ yang bisa mengakomodasi variasi 
spektrum agama dan suku, dan bahkan menampung revivalisme ’old nationalities’ di 
sejumlah daerah saat ini. Mungkin ’civic nationalism’ yang dipraktikan di Inggris sejak 
pertengahan abad 18 bisa menjadi inspirasi, bagaimana Great Britain bisa berhasil 
menjadi satu ’negara-bangsa’, yang sebenarnya terdiri dari empat bangsa berbeda: 
Irish, Scots, Welsh dan English.15 

Nezar Patria 
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Nasionalisme Di Tengah Globalisasi 

dan Modernisasi 
Benarkah nasionalisme meluntur bersama arus deras globalisasi yang mengaburkan 
batas-batas satuan kebudayaan dalam sebuah Negara-bangsa? Benarkah sentimen 
nasionalisme tidak lagi relevan dengan konteks modernisasi yang meniscayakan 
kepentingan individu?Perubahan social telah terjadi, dan sebaiknya disikapi secara 
tepat. Pelestarian nasionalisme, memerlukan formula tepat pula. 

Banyak pihak pesimis dan mengkhawatirkan kelanjutan nasionalisme warga negeri 
Indonesia ini terutama di kalangan generasi muda. Memang perlu dibuktikan dengan 
parameter jelas, akan tetapi jika dianggap sebagai warning system bagi kelanjutan 
NKRI, ada baiknya kitamenengok kembali kabar nasionalisme dan integritas yang kini 
agaknya telah menjadi topik yang kurang menarik untuk dibicarakan, kalah populer 
dengan isu-isu politik praktis, pemilukada, korupsi, kasus hukum, dsb. Topik 
nasionalisme sama redupnya dengan topik-topik integritas, juga Pancasila. Padahal, 
isu nasionalisme amat penting bagi kelangsungan hidup negara dan rakyat. 
Melestarikan ajaran nasionalisme dari masyarakat multikultur dengan sentimen 
etnisitas dan ikatan primordial yang masih cukup kuat memang tidak mudah. 
Ditambah isu kedaerahan yang makin menguat bersamaan derasnya gerakan 
desentralisasi berbalut jargon kemandirian daerah, pemilukada, makin mendekatkan 
pada isu kelokalan dan menjauhkan pada isu yang dipandang sebagai “urusan 
nasional”. Nasionalisme, mau tidak mau dipandang sebagai isu berlevel nasional, 
berurusan dengan keutuhan dan ketahanan negara, dan itu domain pemerintah pusat. 
Orang semakin enggan bicara isu ini ketika mereka pada saat yang sama juga 
merasakan kekecewaan ketika menyaksikan kasus-kasus hukum yang melibatkan 
pejabat pemerintah. 

Dalam pengertian masyarakat umum, para pelaku korupsi, dipandang sebagai orang 
yang tidak cinta Negara, tidak punya jiwa nasionalisme! Lha kalau pejabat saja tidak 
berjiwa nasionalis, buat apa rakyat biasa harus berjiwa nasionalis? Asumsi di atas 
memang perlu dibuktikan, namun ada gejala alienasi (keterasingan) terhadap isu 
nasionalisme terutama di kalangan generasi muda. Saya tidak yakin jika jiwa 
nasionalisme telah luntur, hanya terasing dan kurang terstruktur saja, karena 
perubahan social dan budaya yang terbawa arus globalisasi dan modernisasi. 

Nasionalisme Prosedural vs Substansial 

Mari kita tengok beberapa fenomena yang berada di atmosfer nasionalisme, sebelum 
kita menjustifikasi sebagai gejala eksistensi atau kelunturan nasionalisme. Baiknya kita 
kenali symptom (gejala) yang terjadi di masyarakat. Apakah sebenarnya nasionalisme 
itu? Apakah seperti selalu menyukai dan menyanyikan lagu-lagu nasional, hafal 
nama-nama pahlawan, hafal teks Proklamasi, selalu menggunakan istilah dan bahasa 
Indonesia, suka lagu Indonesia, anti lagu asing, dsb? Dalam konteks yang agak 
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“modern”, apakah yang selalu bercita rasa Indonesia mulai dari penggunaan nama-
nama orang yang dirasa mengindonesia, memakai barang buatan Indonesia, makan 
makanan asli Indonesia, selalu berada di tanah Indonesia, selalu menyanyikan lagu 
Indonesia Raya pada setiap acara resmi, gemar membawa-bawa bendera Merah Putih 
ke mana-mana termasuk ketika menjadi supporter sepak bola, mengenakan kaos 
“Garuda di Dadaku” dan selalu berharap tim Indonesia menang serta marah besar 
ketika timnas kalah, bahkan sangat marah ketika membaca berita wilayah Indonesia 
masuk peta negara lain kemudian ramai-ramai membuat dukungan di situs jejaring 
social untuk mencaci-maki negara tetangga? 

Semangat pembelaan terhadap Indonesia memang kentara pada aksi tersebut. Lantas 
coba kita tengok, pada saat yang bersamaan, kita menyaksikan konflik dan kekerasan 
social melanda antar kelompok, golongan dan etnis, di antara orang Indonesia yang 
tadi dibela-bela tersebut! Sebut saja misalnya konflik Priok, Ambon, Poso hingga 
kekerasan pasca pemilukada di berbagai daerah. Jika nasionalisme dimaknai sebagai 
“solidaritas sebangsa”, maka nasionalisme hanya muncul ketika menghadapi “common 
enemy” (“musuh bersama”) seperti dalam kasus klaim produk budaya dan wilayah 
antara Indonesia-Malaysia, atau “nasionalisme bola”, setia pada tim kesayangan karena 
ada “musuh bersama” yakni kesebelasan lawan. Ketika tidak ada “musuh bersama”, 
nasionalisme tak tampak batang hidungnya, justru yang mengemuka adalah 
sentiment kelompok. Aksi-aksi yang sepintas tampak seperti aksi nasionalisme, saya 
namai “nasionalisme procedural”, bersifat mekanis, berbasis satuan kebudayaan (etnis, 
besar atau kecil), homogenitas, munculnya temporal, cenderung tidak stabil, dasar 
gerakannya adalah stimulus, menunggu perkara. Nasionalisme substansial, muncul dari 
sentiment kebersamaan yang melihat substansi solidaritas yang tidak selalu melihat 
homogenitas sebagai perekat. 

Globalisasi dan Modernisasi 

Pandangan klasik antropologi sosial mengaitkan nasionalisme dengan dualitas: 
nasional – lokal, bangsa – etnis, sehingga memunculkan paham-paham negara-bangsa 
(nation state) dan etnis dalam bahasan nasionalisme. Konsep bangsa digunakan untuk 
mrenggambarkan kategorikategori besar masyarakat (Lewis, 1985). Identitas nasional 
dihadapkan dengan identitas etnik. Mengikuti pandangan ini, nasionalisme 
diasumsikan berkembang ketika nasional, yang dipandang sebagai satuan 
kebudayaan yang lebih besar, maka harus diberi porsi lebih ketimbang etnis, satuan 
kebudayaan yang lebih kecil. Pandangan ini sulit menggambarkan keadaan di mana 
homogenitas menjadi langka, Negara modern yang tidak hanya berisi satu kategori 
etnik, batasbatas satuan kebudayaan (bangsa, nation) menjadi kabur, dinamika dan 
mobilitas orang sangat cepat bahkan menembus batas “territorial” satuan kebudayaan 
kecil (etnis) dan besar (nation). 

Seringkali orang juga tidak saling mengenal. Masyarakat yang multicultural juga 
mengaburkan makna identitas yang sering disanjung sebagai perekat nasionalisme. 
Lantas, akankah nasionalisme menjadi lekang oleh jaman, tergerus arus globalisasi? 
Dan bagaimanakah menumbuhkan nasionalisme di kalangan generasi muda ketika 
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mereka menyaksikan generasi (yang lebih) tua berulah secara negatif dan dipandang 
anti-nasionalis? 

Bahasan nasionalisme dalam konteks modernisasi dan perubahan social dalam 
pusaran arus globalisasi menjadi lebih berarti ketimbang konteks identitas social. 
Dalam batas satuan kebudayaan yang makin maya, maka nasionalisme lebih tepat 
dipandang sebagai sebuah sentimen atau gerakan. Sejalan dengan Ernest Gellner 
(1983), bahwa nasionalisme adalah prinsip politik, maka satuan nasion, harus sejalan 
dengan satuan politik. Maka, sentiment nasionalis  adalah rasa marah yang timbul 
akibat pelanggaran terhadap prinsip ini. Dan, menurut Gellner,nasionalisme adalah 
suatu legitimasi politik. Sejalan dengan konteks globalisasi, agaknya gagasan 
Bennedict Anderson tentang nasionalisme lebih relevan. Anderson mendefiniskan 
nasion sebagai “an imagined political community” (komunitas politik terbayang). 
Imagined (terbayang) di sini lebih berarti “orang-orang yang mendefinisikan dirinya 
sebagai anggota suatu nasion meskipun mereka tidak pernah bertemu dan mengenal 
bahkan mendengar warga lain, namun dalam pikiran mereka hidup sebuah citra 
(image) mengenai kesatuan komuni bersama. 

Jika Gellner memusatkan perhatian pada politik, Anderson memperhatikan sentimen 
nasional. Ketika nasionalisme dipandang sebagai “kesetiaan primordial dan solidaritas 
berbasis asal-usul” (berakhir pada pengertian ‘negara’), masih harus berhadapan 
dengan “anomali nasionalisme” yakni ketika berhadapan dengan modernisasi yang 
membuat orang cenderung berperilaku individualis, lebih mementingkan diri sendiri 
sebagai pilihan rasional ketimbang negara. 

Bermanfaat Bagi Kepentingan Negara 

Kiranya, menyimak perubahan social dan budaya yang telah terjadi, pemahaman 
nasionalisme tidak lagi relevan jika hanya dikaitkan dengan mendikotomikan nation 
dan etnis, di mana kedekatan dengan terminologi nation (lingkup lebih besar) 
ketimbang etnis (lebih kecil) selalu disebut nasionalisme. Yang disebut lingkup kecil, 
dalam konteks Negara modern, termasuk pula daerah, lokal. Maka, mengikuti 
pandangan ini, mendahulukan kepentingan lokal (yang lebih dekat) adalah tindakan 
tidak nasionalis. Ini justru tidak masuk akal. Tanpameributkan batas-batas satuan 
kebudayaan, nation – etnis, maka yang lebih bermakna bagi pelestarian nasionalisme 
di kalangan generasi muda adalah “berbuat demi dan bermanfaat bagi kepentingan 
negara”, di manapun berada, baik di “satuan kebudayaan” yang kecil, besar bahkan di 
luar wilayah Negara sekalipun. Inilah nasionalisme substansial, lebih relevan, ketika 
globalisasi meniadakan batas dan modernisasi mempersempit arena Negara. 
Selebihnya, biarkan Negara yang mendefinisikan posisinya, masih layakkah dibela, 
masih bisa memberikan rasa bangga, membuat nyaman, menciptakan rasa memiliki 
seperti sinyalemen Greenfield (Nationalism: Five Roads to Modernity) sehingga masih 
bisa dirasakan (imagined) keberadaannya.** 
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Indonesia dalam Perspektif Regional dan Global 

Kekuatan Regional dan Aktor Global 

Keanggotaan Indonesia dalam G20 telah membuka berbagai peluang baru untuk ikut 
mempengaruhi proses dan perkembangan dunia internasional. Setelah presiden 
Yudhoyono dalam berbagai pertemuan puncak pada tahun 2009 di London dan 
Pittsburgh menarik perhatian dunia internasional melalui beberapa usulannya, seperti 
reformasi lembaga keuangan internasional, Indonesia kini  berupaya untuk menjadi 
juru bicara negara-negara ASEAN dan sekaligusmemosisikan diri sebagai wakil para 
negara berkembang di dalam kelompok G20. Pada saat yang bersamaan, Indonesia 
telah menjadi tuan rumah berbagai perhelatan akbar internasional, seperti UNFCCC 
pada tahun 2008 di Bali dan World Ocean Conference di Manado/Sulawesi 2009 dan 
akan menjadi penyelenggara pertemuan puncak APEC 2013 nanti. Atas dasar ini 
Indonesia memegang kepemimpinan ASEAN lebih dini sejak 2011 dan menjadi tuan 
rumah KTT pada akhir 2011.1 

Namun bagaimana sebenarnya letak prioritas politik luar negeri Indonesia? Akankah 
konsentrasi lebih dipusatkan pada ASEAN, dengan sebuah Piagam ASEAN2 yang 
akhirnya rampung pada 2008 silam dan sejak 2015 akan mengambil langkah yang 
lebih signifikan menuju sebuah kesatuan negarabangsa yang bukan hanya bertujuan 
untuk menghindari konflik dengan sesamanya? Atau justru keterlibatan dan kerja 
sama dalam G20 menandakan sebuah alternatif yang lebih baik atas ASEAN yang 
kerap bimbang dalam mengambil keputusan? Mungkinkah politik luar negeri 
Indonesia ini dipandang serius oleh masyarakatnya, dan jika iya, seperti apa? 
Mungkinkah kesadaran akan identitas nasional rakyat Indonesia yang tinggi, dan juga 
rakyat di berbagai negara ASEAN lainnya, justru menjadi penghambat dalam 
pembentukan sebuah masyarakat ASEAN? Apa yang sebenarnya diperoleh dari kerja 
sama regional dalam ASEAN? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kunci dalam 
pembahasan politik luar negeri Indonesia, yang tidak hanya menarik minat para 
pengamat, tetapi juga relatif diikuti oleh masyarakat secara umum. 

ASEAN – Jalan Terjal dari Gang Otokrasi Menuju Komunitas Negara yang Efisien 

Untuk dapat memahami politik pemerintah Indonesia, dan negara anggota ASEAN 
lainnya, dalam kerangka ASEAN, diperlukan pengamatan yang lebih mendalam 
tentang seluk beluk di dalam tubuh ASEAN itu sendiri. Dalam konteks internasional, 
ASEAN kerap kali dibandingkan dengan Uni Eropa. Tidak jarang, perbandingan ini 
dibuat sendiri oleh UE maupun ASEAN sendiri. Padahal dari sisi prinsip 
pendiriannya, ASEAN sama sekali tidak bisa disamakan dengan proses penyatuan 
Eropa. Membangun kesejahteraan dan perdamaian melalui proses penyatuan dan 
penanggalan sebagian dari aspek kedaulatan nasional sebelum beberapa saat terakhir 
ini tidak pernah menjadi topik pembahasan! 

Pendirian ASEAN terjadi pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, 
Singapura dan Filipina. Tujuan dari beberapa negara yang baru mencapai 
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kemerdekaan ini adalah untuk membentuk sebuah jaringan yang longgar tanpa 
keterikatan hukum untuk peningkatan kerja sama ekonomi, pencegahan konflik 
antara para anggota dan pengembangan strategi untuk menangkal ancaman dari luar 
melalui wadah ASEAN. Sejak awal, ASEAN memainkan peranan sentral terhadap 
politik luar negeri Indonesia yang pada saat itu dipimpin Suharto muda, yang sangat 
berupaya untuk mengambil jarak dari politik dan retorika anti barat terjemahan 
pendahulunya, Sukarno. Selain perang Vietnam, pengaruh Indonesia juga berperan 
dalam menentukan haluan ASEAN yang sejak pendiriannya menunjukkan garis anti-
komunisme dan berperan sebagai „pelindung“ terhadap kekuatan RRC pada saat itu.3 
Bisa dikatakan bahwa pada awal pendiriannya, 

ASEAN tidaklah lebih dari sekedar „cozy club of authoritarian regimes“4, yang tidak 
berkepentingan atas penyelesaian konflik, tetapi maksimal hanya berusaha untuk 
menghindarinya. Hal ini juga sudah terlihat dari kenyataan bahwa KTT perdana 
ASEAN pada Februari 1976 berlangsung di Bali5, dan baru diadakan sembilan tahun 
setelah pendiriannya, dan dalam kurun waktu dua puluh tujuh tahun setelahnya 
hanya diadakan delapan KTT lanjutan. Keikutsertaan Brunei pada 1984, Vietnam 1995, 
Myanmar dan Laos 1997 serta Kamboja 1999 juga tidak berdampak pada perubahan 
yang bersifat substantif dalam pemahaman sesama anggota ASEAN . 

Adapun bentuk kerja sama yang tidak memaksa dan mengikat ini bukan dampak dari 
kompromi masing-masing, melainkan memang diinginkan oleh semua perwakilan 
sedari awal. Pemerintah Indonesia misalnya, mengkhawatirkan adanya berbagai 
macam keharusan dan keterikatan yang muncul sebagai akibat proses kerja sama 
dalam ASEAN yang mengharuskan pembentukan berbagai lembaga baru atau 
penyatuan dalam bentuk lainnya. Indonesia terutama menolak tiap usaha sekecil 
apapun yang bertujuan untuk menciptakan suatu pasar bersama. Hingga hari ini 
masih terdapat kekhawatiran bahwa produk impor murah dari para negara tetangga 
di ASEAN akan membanjiri pasar lokal.6 

Walau peran Indonesia sendiri kerap menghambat dan memperlambat proses 
pemanfaatan potensi ekonomi di ASEAN, Indonesia sendiri memandang baik 
keberadaan ASEAN sebagai instrumen untuk membentuk suatu identitas politik 
bersama. Setelah berbagai upaya untuk menyatukan politik pertahanan dan luar 
negara di Asia Tenggara gagal7, ASEAN membentuk Southeast Asian Zone for Peace, 
Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN, dengan Indonesia sebagai pendorong utamanya 
pada tahun 1971, yakni pada saat perang Vietnam sedang berlangsung sengit. 
Kepentingan Indonesia yang memang sangat kuat untuk membentuk sebuah zona 
netral di wilayah tersebut, didasari oleh beberapa faktor. Faktor yang paling penting 
mengemuka kemungkinan besar adalah sejarah kolonialisasi oleh Belanda sehingga 
Indonesia tidak memiliki pertalian pada negara kolonial seperti Britania Raya dan 
Prancis, berbeda dengan Negara Asia Tenggara daratan lainnya, kecuali Thailand. 
Semenjak pendiriannya, kedaulatan wilayah menjadi prinsip dasar dan ciri khas yang 
melekat pada bangsa ini dan sekaligus menjadi tujuan tertinggi dari Republik 
Indonesia. 
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Instrumen terpenting dalam mempertahankan hal ini adalah kemandirian politik yang 
diterjemahkan sebagai politik bebas aktif oleh para pemimpin Indonesia.8 Dengan 
demikian, selalu terdapat sebuah kehati-hatian untuk tidak tunduk pada kekuatan 
Uni Soviet dan Amerika Serikat9. Hal ini ditambah dengan sebuah kecemasan 
terhadap negara adidaya RRC, yang semenjak revolusi budaya berubah menjadi 
sebuah kekuatan regional. Namun selama 20 tahun pertama, ZOPFAN tidak memiliki 
sebuah strategi politik bersama. Beberapa Negara anggota seperti Filipina dan 
Singapura juga memiliki hubungan yang terlalu erat dengan negara „induk“ mereka, 
sehingga netralitas yang dibayangkan oleh pihak Indonesia sulit dapat terwujud. 
Nada-nada kompromistis ini dinyatakan dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang 
muncul dari semangat untuk menjadikan ZOPFAN sebagai landasan atas wilayah 
yang damai, bebas dan netral secara keseluruhan, tetapi tidak dalam tingkatan tiap-
tiap negara. 

Hanya akhir dari perang dingin dan harapan akan sebuah tatanan dunia baru pada 
awal dekade 1990 yang berhasil membawa sebuah semangat baru ke dalam 
kemandegan ASEAN. Namun, proses yang sudah dapat diduga dalam dinamika 
ASEAN ini adalah karakternya yang tidak pro aktif melainkan hanya reaktif. 
Tindakan tidak didasari atas keinganan, melainkan lebih karena keterpaksaan atas 
faktor-faktor eksternal! Angin segar yang dibawa oleh anggota baru seperti Vietnam, 
Myanmar, Laos dan Kamboja juga tidak membawa perubahan dalam minimnya 
keaktifan para anggota, terutama Indonesia. Dibutuhkan sebuah peristiwa seperti 
krisis moneter dan financial seperti pada 1997, untuk menggugah kesadaran akan 
pentingnya sebuah kerja sama yang lebih erat dan percepatan pembentukan sebuah 
pasar bebas AFTA, yang awalnya direncanakan siap dalam waktu 15 tahun.10 

Peristiwa bersejarah yang sangat menentukan untuk perkembangan ASEAN terjadi 
pada KTT ASEAN ke- 13 pada November 2007 di Singapura. Pada pertemuan 
tersebut, para negara anggota menandatangani Piagam yang telah dipersiapkan 
selama dua tahun, dan menjadikan ASEAN sebagai obyek hukum yang mengikat bagi 
para negara anggotanya11. Piagam ini berlaku aktif sejak 15 Desember 2008, setelah 
Indonesia sebagai anggota ASEAN terakhir meratifikasinya pada 21 Oktober 2008. 
Piagam ini menjadi dasar hukum dalam bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi 
dan sosial budaya untuk Masyarakat ASEAN12, yang direncanakan dapat terwujud 
sampai dengan tahun 2015.  

Komunitas ini menjunjung demokrasi, negara yang berlandaskan pada hukum, good 
governance serta hak asasi manusia dan warga negara, dan menolak pergantian 
pemerintahan yang inkonstitusional dan merencanakan sebuah Badan Hak Asasi 
Manusia ASEAN13. Tak pelak, Piagam ini mengandung sebuah makna simbolis yang 
tinggi, dan mewakili sebuah rasa percaya diri ASEAN yang baru saja diperoleh 
kembali. Namun jika ditanya soal implementasi Piagam tersebut, akan muncul 
keraguan besar yang hanya bisa dijawab oleh kemauan yang kuat oleh masing-masing 
negara anggota. Karena instrumen yang dimiliki ASEAN untuk mencapai tujuan 
mereka tidak dikembangkan lagi dan hingga saat ini masih lemah14. Kenyataan ini 
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membawa kita pada pertanyaan akn relevansi perbandingan ASEAN dengan Uni 
Eropa. 

Membandingkan ASEAN dengan Uni Eropa: Perbenturan Dua Gagasan 

Terlebih dahulu, perlu ditekankan bahwa hal yang lebih mencolok adalah perbedaan 
yang terdapat antara UE dan ASEAN, ketimbang persamaannya. Sedari awal, Uni 
Eropa dikonsepsikan sebagai sebuah komunitas yang berbasis pada nilai-nilai 
bersama, sementara ASEAN selama puluhan tahun justru berusaha untuk 
menghindari pembahasan, dan bahkan mengimplementasikan, sebuah nilai bersama. 
Hal ini juga tidak menjadi sebuah pilihan: Sementara Uni Eropa memiliki haluan jelas 
dengan menandingi blok Timur dan memihak pada masyarakat barat-transatlantik, 
ASEAN justru memiliki tujuan utama untuk sebisa mungkin membendung kekuatan 
kedua blok (Barat – AS dan Timur – Uni Sovyet) dan juga RRC terhadap wilayah 
negara Asia Tenggara. 

Ketiadaan nilai bersama ini merupakan hasil dari kemajemukan bentuk pemerintahan 
para negara anggota kedua organisasi: Uni Eropa merupakan perkumpulan negara 
demokratis. Pemerintahan yang demokratis, berlandaskan hukum dan pluralis 
merupakan syarat utama keanggotaan dalam Uni Eropa yang tidak bisa diganggu 
gugat. Bentuk atau sistem pemerintahan yang menganut asas demokrasi ini kemudian 
dibebaskan kepada masing-masing Negara (representative atau langsung, parlementer 
atau presidial, federasi atau terpusat, proporsi dan seterusnya). Sejak awal ASEAN 
terdiri atas negara-negara non demokratis, dan hingga kini bertahan dengan keadaan 
tersebut: Termasuk di dalamnya adalah negara komunis seperti Vietnam, Laos dan 
Kamboja, Myanmar yang dikenal dengan rezim militernya, pemerintahan otoriter 
dengan sistem uni atau multipartai seperti di Singapura dan Malaysia, Thailand yang 
rentan dengan krisis pemerintahan dan kudeta militer, dan sebagai pelengkapnya, 
Kesultanan Brunei Darussalam yang absolut. Dalam hiruk-pikuk politik ini, mungkin 
hanya Indonesia dan dengan perbedaan yang relatif jauh- Filipina yang memiliki 
sistem demokrasi yang berkembang baik dari segi besaran dan arti. 

Konstelasi negara anggota yang sangat berbeda ini mendasari perbedaan yang 
fundamental dalam pola interaksi antara sesama negara anggota di masingmasing 
organisasi. Sementara Eropa memiliki mekanisme dalam penyelesaian sengketa, 
sering kali bersifat konfrontatif, tetapi dengan hasil yang konstruktif di antara sesama 
dengan membangun sebuah hubungan yang saling membutuhkan secara sistematis di 
dalam hampir semua aspek kehidupan berpolitik (Kata kunci: integrasi Eropa), negara 
anggota ASEAN justru mengacu pada aturan main atau kodex, yang sering disebut 
dengan Asian way15, yang terutama terdiri atas tiga prinsip: 

� Ketegasan politik non-intervensi untuk urusan dalam negeri yang berlaku untuk 
semua negara anggota ; 

� Kewajiban untuk saling menghormati dalam hal kedaulatan nasional, identitas 
dan kedaulatan wilayah; 

� Pengabaian atau keengganan untuk membentuk lembaga perpanjangan ASEAN, 
yang sejatinya menjadi landasan untuk transformasi nilai nasionalisme ke dalam 
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komunitas bersama tersebut. Dengan demikian, seluruh proses kerja sama di 
dalam ASEAN tidak bersifat mengikat. 

Aspek penutup dalam perbandingan ini dapat berdampak secara jangka panjang bagi 
kerja sama di wilayah ASEAN dan sekitarnya, dan membutuhkan telaah yang lebih 
mendalam: Jika kondisi geografis tiap negara menjadi pertimbangan, dengan melihat 
pada jumlah populasi, dan juga pengaruh ekonomi maupun politik tiap negara, maka 
sejarah Uni Eropa dapat dikatakan merupakan upaya berkesinambungan untuk 
mencari titik keseimbangan antara negara-negara yang relatif berukuran lebih besar. 
Pada awalnya komunitas eropa terdiri atas tiga negara yang kurang lebih sama besar 
(Itali, Perancis dan RFJ) serta tiga negara yang lebih kecil (BeNeLux). Keikutsertaan 
Britania Raya ke dalam Uni Eropa menjadikan keanggotan „Klub 3“ menjadi empat 
negara, dimana keseimbangan antara negara tersebut memiliki makna yang sangat 
mendasarbagi perkembangan kehidupan bersama komunitas tersebut. Semenjak 
reunifikasi Jerman, konstelasi ini kehilangan keseimbangan tersebut. Dalam sekejap, 
satu negara anggota (yang secara ekonomi merupakan terkuat) dari empat serangkai 
memperoleh tambahan wilayah dan populasi sebanyak kurang lebih 20 juta 
penduduk. Dibandingkan Britania Raya, Perancis dan Itali yang masing-masing 
memiliki 50-60 juta penduduk, Jerman dengan 80 juta penduduknya menjadi sebuah 
kekuatan utama yang otomatis merubah kedudukan di  antara negara tersebut, dan 
juga susah diterima oleh negara sahabat Jerman seperti Perancis.Pengembalian 
keseimbangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan membawa pada langkah 
untuk memperdalam serta memperluas proses penyatuan melebihi Masyarakat 
Ekonomi Eropa (Kata kunci: pilar kedua dan ketiga Uni Eropa). Semakin kuat 
integrasi dan penanggalan identitas nasional, semakin tinggi kontrol dan kepercayaan 
terhadap sesama. Inilah pembelajaran sejarah yang bisa diangkat dari perjanjian 
Maastricht. 

Jika ASEAN ditilik dari sudut pandang seperti di atas, akan diketahui dengan mudah, 
bahwa dari sekitar 575 juta jiwa penduduk ASEAN, sekitar 240 juta saja berasal dari 
Indonesia, yang merupakan kurang lebih dua per lima dari jumlah penduduk secara 
keseluruhan. Setelah itu baru diikuti oleh Filipina dan Vietnam (masing-masing 
sekitar 90-95 juta penduduk) dan Thailand (70 juta). Selama ini masalah seperti jumlah 
serta luas wilayah, terutama untuk kasus Indonesia, tidak memainkan peranan yang 
cukup besar dalam proses kerja ASEAN. Namun hal ini dapat berubah dengan cepat 
di bawah kriteria Piagam yang baru. Jika para anggota ASEAN benar-benar berniat 
untuk membentuk komunitas bersama mengikuti model Uni Eropa, akan terlihat 
dalam waktu singkat, siapa yang menjadi motor pendorong dan siapa yang akan 
cenderung menjadi penghambat. Secara bijak, dengan melihat dua langkah ke depan, 
piagam ini menyiapkan satu langkah khusus dengan pemberian standar yang berbeda 
bagi negara yang lebih maju, yang memungkinkan percepatan proses integrasi. 

Termasuk dalam kelompok manakah Indonesia? Wacana pemerintahan yang muncul 
adalah sebuah kepemimpian alami Indonesia, sebagai konsekuensi logis atas luas 
wilayah Indonesia dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Namun, bagaimana 
jika ternyata para negara tetangga tidak mau dipimpin oleh Indonesia? Bagaimanapun 



 

PANCASILA DAN JATI DIRI BANGSA | 233  
 

juga terdapat beberapa konflik perbatasan di dalam wilayah ASEAN yang sejak 
puluhan tahun tidak terselesaikan. Indonesia juga masih kerap bermasalah dengan 
Singapura dan Malaysia, dalam masalah penanganan pekerja migran asal Indonesia. 
Dan pertengkaran Malaysia – Indonesia tentang otensitas kebudayaan sangat mirip 
dengan yang dikenal antara (Indonesia dan Malaysia memiliki kebudayaan yang 
sangat identik) 

Bayern dan Preussen, akan tetapi konflik emosional senantiasa muncul jika 
permasalahannya menyangkut identitas sosial-budaya kedua negara. Rasa 
nasionalisme Indonesia yang cukup tinggi ini memang disadari di wilayah tersebut. 
Kecemasan akan hegemoni Indonesia memang terjadi pada bebarapa negara anggota 
ASEAN yang relatif lebih kecil. Kekurangan ASEAN persis terletak pada ketiadaan 
elemen dan mekanisme ini, yang dalam Uni Eropa juga sempat dicemaskan oleh 
beberapa negara yang lebih kecil dan mempertanyakan keseimbangan antar negara: 
Kelompok yang terdiri atas negara-negara dengan kekuatan berimbang, saling 
mengawasi dengan sebuah instrumen yang menjamin integrasi melalui sebuah 
hubungan yang dilandasi sifat saling ketergantungan . 

Pilihan untuk Masa Depan: ASEAN + ? 

Dengan tidak adanya pilihan-pilihan lain bagi negara anggota ASEAN, seperti yang 
secara umum diketahui, maka kini harus ditemukan cara-cara lain untuk membuat 
ASEAN tetap sigap dalam menghadapi tantangan yang ada dewasa ini. 

Solusi yang kemungkinan paling menjanjikan, – juga karena ketiadaan ide-ide 
alternatif– kemungkinan adalah untuk bekerja sama dengan negara-negara di luar 
kelompok ASEAN. Konsep „ASEAN+“ dalam beberapa tahun terakhir ini telah 
melahirkan beberapa inisiatif, yang muncul dari berbagai dialog antara ASEAN dan 
mitra kerja serta wicaranya. Sebagai contoh, sejak 1997 telah dikenal proses 
„ASEAN+3“ (juga dikenal sebagai APT: ASEAN Plus Three) yang muncul dari inisiasi 
ASEAN-Mitra wicaranya16 yang merupakan sebuah landasan dialog antara ASEAN, 
Cina, Korea Selatan dan Jepang untuk peningkatan kerja sama dalam 20 bidang 
(antara lain pemberantasan kejahatan, pariwisata, pertahanan, kesehatan). Sebuah 
landasan bersama dalam bidang pertahanan dan politik, dalam kerangka ASEAN 
Treaty of Amity and Cooperation yang dicetuskan pada 1976 juga telah menyertakan 
China dan India sebagai anggota baru di dalamnya. ASEAN kini berupaya untuk 
meyakinkan kedua mitra APT lainnya, yakni Jepang dan Korea Selatan, untuk turut 
serta dalam TAC. Keanggotaan Rusia sudah disiapkan pada tahun 2011. Sejak 2009 
presiden Amerika Serikat Barack Obama sudah menyatakan ketertarikannya untuk 
turut serta. Hal ini memantapkan istilah „ASEAN+8“17 yang sudah semakin dikenal. 
Selain itu, forum seperti ASEAN Regional Forum ARF, Asia Pacific Economic Cooperation 
APEC, Asia-Europe Meeting ASEM dan ASEAN Cooperation Dialogue ACD diharapkan 
setidaknya mulai memperoleh tempatnya. 

Mengamati hubungan ASEAN dengan para mitranya, tidak sulit untuk memperoleh 
kesan bahwa ASEAN ingin menutupi kekurangan mereka dengan membentuk 
berbagai forum dialog, diskusi antara ASEAN dan aktor luar serta pembentukan 
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lembaga-lembaga baru (bayangan) yang tumpang tindih dan menimbulkan 
kebingungan. Namun „politik-Burung-Onta“ ini tidak akan mampu bertahan lama, jika 
ASEAN berkepentingan untuk menghadapi tantangan global saat ini dan ke depan. 
Sebagai konsekuensinya, ASEAN harus siap dan rela untuk mengambil langkah yang 
menentukan atau melampaui konsep „ASEAN+“ dengan menawarkan keanggotaan 
tetap bagi negara baru, yang merupakan kekuatan ekonomi dan demokratis, seperti 
misalnya Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga Australia dan Selandia Baru. Dengan 
demikian, posisi Indonesia akan dapat diimbangi dan keseluruhan proses demokratis 
dalam lingkup ASEAN diperkuat. Gagasan-gagasan mengenai pengembangan 
ASEAN yang masih dianggap sebagai utopi politik ini dapat saja mengkristal jika 
negara anggota ASEAN sejak 2015 sungguh-sungguh berniat menempuh jalur 
integrasi danmenginginkan terjadinya penyatuan dalam berbagai bidang politik. 
Setidaknya, pada tahun 2005 telah diadakan pertemuan puncak Asia Timur di Kuala 
Lumpur, dimana negara anggota ASEAN+3-serta India, Australia dan Selandia Baru 
ikut turut serta. 

Hal lain yang mendukung perwujudan pilihan perluasan secara jangka pendek: 
Faktor politik dan/atau dorongan ekonomi. Proses penyatuan UE juga tidak terjadi 
dengan sendirinya, melalui kesadaran para negara Eropa bahwa merekasaling 
membutuhkan, melainkan karena peristiwa perang dunia II dan pembentukan blok-
blok yang memaksa penemuan cara-cara baru untuk memastikan perdamaian di 
Eropa secara bersama. Menjaga perdamaian merupakan dan akan terus menjadi motif 
penyatuan Eropa. Tekanan eksternal maupun internal yang memaksa penyatuan 
inilah yang tidak pernah ada di Asia Tenggara selama ini, dan kemungkinan besar 
merupakan faktor utama kelemahan ASEAN. Tetapi tidak dibutuhkan pengetahuan 
yang mendalam mengenai wilayah ini untuk menyadari bahwa kekuatan China yang 
semakin menggurita merupakan tekanan eksternal utama yang di kemudian hari akan 
menentukan perkembangan wilayah Asia Timur dan Tenggara. Apakah tiap-tiap 
negara ini bisa mengatasi tekanan ekonomi dan politik yang muncul, masih sangat 
dipertanyakan. Dengan adanya pengembangan dan penguatan ASEAN, akan muncul 
sebuah teritori ekonomi dan pertahanan yang di satu sisi dapat mengimbangi 
kekuatan China, dan sisi lain berjalan sejajar dengan Uni Eropa. 

Dilema antara Keinginan dan Keharusan 

Pada KTT di Hanoi April 2010, semua kepala pemerintahan menyatakan niatnya 
untuk menjalankan Piagam ASEAN dan pembangunan masyarakat ekonomi ASEAN 
pada 2015. „There is a growing realisation among the leaders that the size of the market 
matters“18 ungkap Sanchita Basu Das, analis dari ASEAN Study Centre pada Institute of 
South East Asian Studies, Singapura. Namun pertanyaannya adalah: Apakah sinyal 
positif yang diberikan hanya merupakan lip service ataukah para pengambil kebijakan 
sudah menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain melepaskan sebagian tertentu 
dari kedaulatan nasional dalam bidang politik yang sudah dispesifikasi untuk dapat 
mencapai integrasi dan penyatuan masyarakat di tengah-tengah tantangan 
globalisasi? Hanya dengandemikian kelemahan dari piagam ini dapat diatasi, yang 
masih mengandalkan prinsip kebulatan suara dalam pengambilan keputusan dan 
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tidak membawa inovasi baru dalam hal terjadinya perbedaan pendapat atau 
penyelesaian atas terjadinya kasus sengketa.19 Masyarakat ASEAN saat ini berada di 
persimpangan jalan. Para anggotanya harus menentukan antara sebuah ASEAN yang 
bersahaja tanpa kekuatan yang mengikat secara institusional atau ASEAN sebagai 
sebuah kekuatan regional yang menjadi aktor penting dalam politik dan ekonomi 
internasional. 

Sikap Indonesia sendiri masih sangat terbuka. Berdasarkan pernyataan resmi 
Kementerian Luar Negeri di situs resminya, pemerintah Indonesia berniat untuk 
menjadi bagian dari pelaksanaan Piagam ASEAN dan menjadi salah satu kekuatan 
pendorong utamanya: „…Indonesia and ASEAN share the view that the development of 
regional architectures not only needs to recognize the significance of ASEAN as a driving force, 
but also must be carried out with a view to strengthening efforts towards ASEAN Community-
building. At the same time, efforts at ASEAN Community-building must also be implemented 
within each ASEAN member countries’ domestic conditions so as to elevate ASEAN 
Centrality.”20 Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga memastikan niat baik 
pemerintahan Indonesia: „Indonesia will be chairing ASEAN in 2011 and this is a good 
opportunity along the line for us to be part of the effort to help shape our regional architecture. 
For us, sooner is better than later…”21 Tetapi bukan ASEAN namanya dan Indonesia 
salah satu anggota kuncinya , jika pernyataan tersebut tidak diikuti dengan sebuah 
pembatasan Einschränkung: „…But at the same time, we are very much aware that this is 
about comfort levels (!), we must proceed as they said in ASEAN language: at the best 
comfortable rate for all.“22 Istilah „promoting a dynamic equilibrance“23 yang dipergunakan 
pemerintah Indonesia menyisakan banyak ruang untuk interpretasi. 

Dalam hal ini juga perlu digarisbawahi bahwa keseluruhan proses ASEAN oleh pihak 
pemerintah Indonesia (dan juga negara anggota lainnya) diikuti oleh para 
Kementerian dan dikembangkan lebih lanjut, namun dalam hal pengambilan 
keputusan, hal ini sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Luar Negeri dan 
menunjukkan sikap yang sesungguhnya : Indonesia masih melihat ASEAN dalam bingkai 
politik luar negeri! Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia tidak bisa keluar dari 
dilemma yang telah ia ciptakan sendiri, yakni memenuhi ekspektasi politik untuk 
menjadi kekuatan pendorong dalam proses ASEAN, dan pada saat yang sama 
menerapkan kebijakan yang berlawanan, didorong oleh semangat nasionalisme dan 
proteksionisme, yang justru menghambat pengembangan ASEAN untuk menjadi 
komunitas yang diperhitungkan secara politis dan ekonomi. Peran kepemimpinan 
Indonesia dalam kegiatan ASEAN oleh sebab itu dinilai sangat kritis oleh para 
pengamat atau bahkan sama sekali tidak ditanggapi dengan serius. 

Dunia dan Indonesia dari Sudut Pandang sebuah Arsipelago 

Indonesia cukup sadar akan peran dan keberadaan dirinya secara internasional yang 
terus tumbuh, dimana rasa percaya diri tersebut meningkat semenjak 
keikutsertaannya dalam kelompok G20. Dalam situasi tersebut, negara yang memiliki 
populasi terbesar keempat ini sudah menunjukkan keberanian bersikap, dan juga 
berani mengambil peran dan inisiatif. Bukan tanpa alasan jika pemerintahan presiden 
Yudhoyono menilai keberadaan G20 sebagai instrument internasional yang paling 
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tepat dan menjanjikan dalam menentukan ekonomi global dan pencegahan krisis 
finansial dan moneter di masa yang akan datang. Sebagai satu-satunya negara anggota 
G20 dari wilayah ASEAN, Indonesia akan menggunakan kesempatannya untuk 
mewakili kepentingan Asia Tenggara dan sekaligus bertindak sebagai juru bicara dan 
membela kepentingan serta Negara berkembang. Secara pasti, pemerintah Indonesia 
akan berjuang untuk pelibatan negara-negara non G20 dalam tindakan-tindakan 
internasional G20 , terutama untuk menghindari terjadinya politik parasit. 

Keikutsertaan dalam kelompok pengambil kebijakan dan kemandegan proses ASEAN 
menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat, akan peranan G20 yang lebih 
penting bagi Indonesia dan kemungkinannya menggantikan peran ASEAN bagi 
Indonesia dalam jangka panjang. Cukup mengherankan bahwa para pengamat politik 
luar negeri tidak memerhatikan bahwa G20 adalah forum global untuk koordinasi 
ekonomi politik yang tidak dapat disandingkan dengan komunitas seperti ASEAN, 
mengingat kedua organisasi memiliki peranan yang berbeda. 

Para pakar ekonomi Indonesia dengan sebuah rasa bangga menunjukkan keberhasilan 
pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, yang selain itu hanya dapat dihasilkan oleh 
Cina dan India, di tengah stagnasi ekonomi dunia. 

Indonesia sendiri menantikan pertumbuhan sebesar 6 % untuk tahun 2010. Di saat 
yang sama, perekonomian Indonesia juga relatif menunjukkan tingkat 
kemandiriannya, dan terbukti tidak terlalu terpengaruh oleh krisis ekonomi dewasa 
ini, dibandingkan dengan negara lain yang terlalu bertumpu pada ekspor-impor. 
Perkembangan ini disadari oleh kelompok masyarakat terdidik, sehingga dalam 
pemerintahan dan politik terasa suatu bentuk percaya diri baru, yang secara 
sederhana dapat diungkapkan dengan pernyataan „Indonesia tidak butuh bantuan luar 
negeri – terutama dari negara Barat“. 

Masyarakat secara luas juga hampir seluruhnya tidak memerhatikan peristiwa yang 
terjadi seputar G20. Media cetak dan elektronik setempat juga hanya memberitakan 
pertemuan G20 secara sekilas. Hanya sebagian kecil darimasyarakat yang mengenal 
istilah G20 tetapi belum tentu menyadari keanggotaan Indonesia di dalamnya. Hal ini 
juga berlaku untuk proses dalam ASEAN, Walau ASEAN lebih dikenal oleh 
masyarakat karena keberadaannya selama lebih dari 40 ketimbang G20. 

Dan tidak hanya para ahli dan pengamat yang meyakini bahwa kebijakan Indonesia 
untuk ASEAN dan luar negeri harus lebih banyak disosialisasikan kepada 
masyarakat. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN tidak bisa didasari pada 
kepentingan sendiri, namun harus dengan jelas dapat menjawab pertanyaan soal 
penerima manfaat sesungguhnya dengan menjalankan politik yang bersifat people 
centered atau berguna bagi rakyat24. Mempromosikan suatu masyarakat ASEAN yang 
efisien melalui lobi-lobi politik juga menjadi penting, terutama saat nasionalisme di 
Indonesia maupun negara lainnya masih relatif tinggi akibat sejarah kolonialisasi dan 
kemandirian yang masih relatif baru dan menghadirkan berbagai stereotip dan 
kecurigaan di masing-masing pihak. 
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Notes 

1 Kepemimpinan bergilir ASEAN sebenarnya direncanakan pada 2013 untuk Indonesia, namun Indonesia 
meminta percepatan kepemimpinan pada pertemuan di Hanoi April 2010, agar dapat menyiapkan KTT 
ASEAN dengan lebih baik. 
2 Dari 10 negara anggota ASEAN,Indonesia meratifikasi Piagam tersebut terakhir, pada tahun 2008. 
3 Pembukaan Deklarasi Bangkok: negara-negara Asia Tenggara membagi tanggung jawab untuk menjaga 
keamanan dan stabilitas terhadap pengaruh dan propaganda dari pihak luar.“. 
4 Demikian pernyataan pakar hubungan internasional Desi Fortuna Anwar dari LIPI pada konferensi 
yang diadakan KAS di Bandung, Februari 2010. 
5 Pada pertemuan di Bali pada 1976 juga telah ditetapkan kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN di 
Jakarta. 
6 Hal ini juga berlaku untuk ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) yang berlaku sejak awal 2010. 
Indonesia berusaha untuk menegosiasi ulang 228 pos untuk produk lokal (di antaranya sepatu dan 
tekstil, tetapi juga Popcorn…), ipada April 2010, namun tanpa hasil. 
7 Southeast Asia Treaty Organization SEATO yang didirikan pada 1954, yang diinisasikan oleh AS dan 
mengikuti model yang dibangun NATO, dibubarkan kembali pada tahun 1977. Empat tahun sebelumnya, 
Asian and Pacific Council ASPAC yang dibentuk pada tahun 1966 sebagai bentuk kerja sama negara-negara 
Asia Tenggara dengan Australia dan Selandia Baru, mengalami nasib yang sama 
8 Hal ini menjelaskan pelaksanaan konferensi Gerakan Non Blok di Bandung pada tahun 1955 (Jawa, 
Indonesia). 
9 Ketika presiden Sukarno terlampau dekat dengan kubu Sosialis, terjadi perebutan kekuasaan 
pemerintah dan dimenangi oleh Suharto. Hingga hari ini istilah seperti komunis, sosial dan bahkan sosial 
(!) oleh dinilai sangat negatif oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. 
10 Pada KTT ke- 4 ASEAN di Singapura 1992, disepakati suatu ASEAN Free Trade Area AFTA dengan bea 
masuk sebesar 0 dan 5 persen dalam kurun waktu 1993 hingga 2008. Kesepakatan AFTA ini sudah aktif 
berlaku sejak 1.1.2003. 
11 Pasal 1 Piagam 
12 ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) 
13 Pasal 14 Piagam: Human Rights Body 
14 Pasal. 20 Piagam: Keputusan diambil dengan mengikuti asas musyawarah dan consensus bersama. 
15 Ditetapkan dalam Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976 
16 Mitra wicara resmi ASEAN adalah: Australia (mitra wicara pertama 1974), China, India, AS, Rusia, EU, 
Kanada, Selandia Baru, Japan dan Korea Selatan. UNDP juga merupakan mitra wicara ASEAN. 
17 ASEAN + Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia dan AS 
18 Business Times, 21.4.2010, Hal. 19 
19 Gagasan untuk mendirikan sebuah mahkamah yang menangani perkara sengketa dalam wilayah 
ASEAN tidak ditindaklanjuti. Prinsip konsensus dipertahankan dan dalam kasus khusus dengan 
mekanisme arbitrasi. Pengambil keputusan terakhir adalah KTT ASEAN. 
20 Situs Kemenlu: www.deplu.go.id/pages/news.aspx?IDP=3104&1=en 
21 Jakarta Post, 1.5.2010, Hal.3: „ASEAN presence a prerequisite in any future Asia Pacific community“ 
22 Ibid. 
23 International Herald Tribune, 10.11.2010, Hal.1, „U.S. and China vie to win over Jakarta” 
24 Evi Fitriani dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengatakan: “Community 
building is a long process that requires the participation of not only elites but also the common people at 
the grass-root level. Without the involvement of the people, the ASEAN Economic Community (AEC), 
ASEAN Political and Security Community (APSC) and ASEAN Social and Cultural Community (ASSC) 
are likely to remain empty political slogans.” dalam: Asia Views, Vol.IV, No.6, Oct-Nov 2010, Hal. 6 

 

 

 



 

PANCASILA DAN JATI DIRI BANGSA | 238  
 

Revitalisasi Jati Diri Bangsa 

Pengantar 

Sebagai pendahuluan, saya ingin mengajak untuk melakukan flashback berupa potret 
keadaan pada peralihan tahun 1997-1998. Sebelum gerakan reformasi/demokratisasi 
merebak pada tahun 1998, persoalan persatuan dan kesatuan bangsa sangat intensif 
dilakukan dan dipelihara. Namun sayangnya modal sosial yang sangat kuat dan 
tumbuh bersama-sama dengan kebangkitan nasional bangsa tersebut, dikelola secara 
simultan dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, dengan pendekatan politik yang 
relatif represif dan mengedepankan stabilitas politik, ingat misalnya tentang strategi 
“trilogi pembangunan”. Dengan demikian persoalan persatuan dan kesatuan bangsa 
juga menerima imbas negatif di era reformasi. 

Persoalan-persoalan yang bernuansa separatisme kedaerahan yang sempit pada saat 
itu dapat diredam dengan pendekatan stabilitas politik, dengan nuansa pembangunan 
pertumbuhan ekonomi yang secara artifisial cukup memuaskan, untuk memenuhi 
kebutuhan dasar (basic needs) rakyat, disertai dengan sistem pemerintahan yang 
sentralistik. Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang dahsyat pada akhir tahun 1997, 
yang pada akhirnya tidak dapat diatasi dan kemudian disusul oleh krisis 
multidimensional akibat sinergi negatif antara krisis ekonomi dan keadaan sosial-
politik yang tidak sehat, yang sebenarnya merupakan “api dalam sekam”, maka 
meledaklah ketidakpercayaan pada penguasa pada waktu itu, sehingga Orde Baru 
jatuh dan digantikan oleh Orde Reformasi. 

Bangsa yang Gamang 

Salah satu side effect runtuhnya Orde Baru yang sangat menyedihkan adalah 
berkembangnya sikap skeptis terhadap ideologi bangsa (Pancasila) akibat trauma atas 
pendekatan doktriner P4 (eka prasetya pancakarsa) yang menjadikan Pancasila 
kurang mencerminkan keseimbangan perlindungan antara moralitas institusional, 
moralitas sosial dan moralitas sipil dan bahkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi 
tertutup di luar penafsiran nilai-nilai yang diformalkan. 

Kegamangan terhadap ideologi Pancasila tersebut menyurutkan makna ideologi, baik 
sebagai perekat persatuan bangsa maupun sebagai sarana untuk menumbuhkan 
kepercayaan bangsa lain yang akan berhubungan dengan Indonesia (the predictability 
function of ideology). Terkait dengan nilai atau sila Persatuan Indonesia, kondisi negatif 
tersebut nampak dari pelbagai indikator sebagai berikut: 

� Rasa tidak aman/tidak tenteram bagi minoritas; 
� Munculnya gerakan radikalisme yang tidak jarang disertai dengan langkah-

langkah anarkhis, kekerasan dan amuk massa; 
� Munculnya terorisme, yang dipicu oleh radikalisme dengan memanfaatkan 

melemahnya ideologi Pancasila; 
� Toleransi terhadap perbedaan pendapat sangat lemah; 
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� Munculnya elemen-elemen separatisme dan kedaerahan/primordialisme, dengan 
menafsirkan otonomi daerah sebagai federalisme; 

� Pendekatan fragmentatif dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa; 
� Ketiadaan atau kelangkaan tokoh panutan; 
� Perasaan gotong-royong, solidaritas dan kemitraan yang lemah; 
� Ketidaksepahaman dalam mensikapi proses globalisasi; 
� Iklim investasi yang buruk dan larinya modal asing ( foreign direct investment ) 

sebagai the final aftermath; dan lain-lain. 
� Struktur dan Kultur Persatuan Nasional 

Dalam kondisi semacam itu, bangsa Indonesia sebenarnya tetap yakin bahwa 
persatuan dan kesatuan nasional baik yang bernuansa struktural maupun kultural 
(solidaritas sosial) tetap bisa dipertahankan di negeri ini, sebab bangsa ini memang 
didirikan atas dasar falsafah non-primordialisme, melainkan atas dasar rasa 
penderitaan yang sama (sense of common suffering) akibat penjajahan asing ratusan 
tahun. Dengan demikian fondasi berdirinya bangsa ini adalah pluralisme dengan 
semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” ( unity ini diversity/e pluribus unum). 

Semboyan tersebut sangat bermakna, karena di dalamnya terkandung elemen-elemen: 
diversity, unity, harmony, tolerance and peace. Hal ini tidak hanya bernuansa domestik, 
tetapi juga mondial mengingat pengaruh globalisasi, yang menjadikan dunia ini 
sebagai the global village, yang anti terhadap segala perilaku diskriminatif. 

Berbicara tentang membangun jati diri adalah suatu proses penumbuhan dan 
pengembangan nilai-nlai luhur yang terpancar dari hati nurani melalui mata hati kita, 
dan direfleksikan dalam pemikiran, sikap dan perilaku. Mungkin selama ini kita 
hanya menggunakan cipta dan karsa serta tangan atau karya saja, tetapi kedepan kita 
sudah saatnya menampilkan olah rasa dalam membangun jati diri bangsa. 

Pada dasarnya jati diri bangsa dipengaruhi oleh perkembangan sistem nilai yang 
dianut dan dipahami, yang senantiasa berubah secara dinamis mengikuti paradigma 
yang berlaku. Kuhn (1996) menjelaskan pengertian paradigma sebagai berikut: 
paradigma sebagai suatu himpunan pendapat atau pengertian yang dapat 
memberikan jawaban atau penjelasan pada suatu pertanyaan ilmiah; atau 
pendefinisian dari suatu anggapan untuk berbagai masalah dan metode yang absah; 
atau suatu kriteria untuk menentukan permasalahan yang dipertanyakan. 

Pergantian suatu paradigma dengan paradigma yang baru adalah merupakan 
kejadian ilmiah yang diakibatkan oleh perkembangan/pertumbuhan ilmu 
pengetahuan. Dalam proses peralihan paradigma tersebut seringkali terjadi atau tidak 
berlangsung secara mulus, karena selalu terdapat masyarakat pendukung paradigma 
lama dan pendukung paradigma baru. Hal ini bisa saja berlangsung lama disebabkan 
oleh rasa keengganan pemeluk paradigma lama untuk mengakui keunggulan 
paradigma baru. Keadaan ini secara jujur kita rasakan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara saat ini yang apabila tidak diwaspadai akan mengancam kekokohan 
persatuan dan kesatuan bangsa. 
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Jati Diri dan Persatuan Bangsa 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara-saudara, untuk mau 
menengok kembali makna semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Kita menyadari 
bahwa semangat kesatuan dan persatuan itu memang pernah disalahgunakan untuk 
mengendalikan negara secara otokratik. Karenanya, mari kita kembalikan makna 
luhur dua kata itu menjadi niat untuk menjaga keutuhan bangunan negara yang kita 
cintai bersama, dalam suasana demokratis, bukan artificial. 

Mengelola kebhinnekaan, jangan diartikan sebagai mencabik-cabik dan meruntuhkan 
bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, saatnya kita mengibarkan 
kembali semangat dan tekad bersatu dari Sabang sampai Merauke kita harus jaga 
keutuhannya, isinyalah yang kita tata dengan menempatkan keanekaragaman yang 
ada secara proporsional. Jangan pernah kita biarkan negeri ini terpecah berkeping-
keping, hanya karena menonjolnya kepentingan sektoral, kedaerahan, dan juga 
kepentingan kelompok. Dalam hal ini yang kita kembangkan adalah constructive 
pluralism, bukan menerapkan misalnya minority by force atau minority by will. 

Setelah reformasi bergulir delapan tahun yang lalu, baru kita memahami bahwa 
semua yang dilakukan dulu, sekarang ini menimbulkan dampak di kalangan 
masyarakat. Rasa ketidakpuasan, ketidaksenangan, dan akhirnya menimbulkan rasa 
dendam adalah fenomena yang kita temukan di kalangan masyarakat saat ini. 

Reformasi bukanlah revolusi, bukan pula suatu evolusi biasa, tetapi evolusi yang 
dipercepat (accelerated evolution) . Yang diakselerasi adalah pelbagai indeks atau root 
principles of democracy yang dilakukan secara gradual dan sistematis, karena kita 
melihat ada hal-hal yang di masa lalu itu tidak baik, hal-hal yang di masa lalu itu 
tidak benar, hal-hal yang dimasa lalu yang perlu disempurnakan dan harus 
diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan aktualisasi proses demokrasi. 

Jadi tidak benar kalau reformasi adalah penghancuran total secara emosional terhadap 
hasil-hasil di waktu yang lalu untuk kemudian dibangun suatu sistem. Yang betul-
betul tidak lagi berbau masa lalu. Kalau ini yang dilakukan maka ini namanya 
revolusi dan kita akan kembali sekian tahun ke belakang dan tentunya akan 
merugikan kita semua di segala aspek kehidupan. Kita mensyukuri sekarang ini, 
masyarakat menyadari perubahan itu tidak boleh dilakukan dengan emosional, 
kepentingan sesaat dan balas dendam, tetapi lebih kepada perubahan yang harus 
dilakukan secara konsepsional melalui suatu tatanan yang berlandaskan kepada 
rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan juga menatap masa depan bangsa 
indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita 
dan tujuan seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni adanya kehidupan 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Kebhinnekaan budaya masyarakat Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang harus diterima sebagai kekayaan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa 
suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Nusantara ini, dengan keanekaragaman 
budayanya masing-masing, sejak dahulu telah saling berhubungan dan berinteraksi. 
Berdasarkan kesamaan visi mengenai masa depan, maka para pemuda dari suku-suku 
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bangsa tersebut pada tahun 1928 telah mengikrarkan sumpah untuk menjadi satu 
bangsa dengan menggunakan bahasa persatuan dan bersama-sama hidup di satu 
tanah air. Dari peristiwa ini terlihat bahwa kebhinnekaan budaya bukan menjadi 
halangan untuk mewujudkan persatuan bangsa. 

Justru budaya yang beraneka ragam tersebut mampu berhubungan dan berinteraksi 
satu dengan yang lainnya secara selaras dan serasi. Oleh sebab itulah perlu selalu 
disadari dan dipahami bersama bahwa bangsa Indonesia ini memang dibentuk dari 
suku-suku bangsa yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Maka langkah utama 
yang perlu ditempuh dalam rangka membangun kehidupan baru bagi bangsa 
Indonesia di masa depan adalah menggunakan salah satu asas dalam konsepsi 
kemandirian lokal, yaitu “pendekatan kebudayaan”, sebagai bagian utama dari strategi 
pembangunan masyarakat dan bangsa. Implementasi pendekatan kebudayaan dalam 
pembangunan bangsa diyakini akan dapat menumbuhkan kebanggaan pada setiap 
anak bangsa terhadap diri dan budayanya dan pada gilirannya akan menumbuhkan 
pula toleransi dan pengertian akan keberadaan budaya lainnya. Hal ini merupakan 
faktor utama perekat persatuan bangsa. 

Pada proses reformasi, penyaluran aspirasi politik masyarakat telah dapat 
diakomodasikan dalam sistem multi partai. Pada satu sisi, hal ini dapat 
mencerminkan perwujudan demokrasi, akan tetapi pada sisi lain dapat mengarah 
pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut pada akhirnya dapat 
diselewengkan dengan pembentukan kekuatan-kekuatan dengan memobilisasi 
kekuatan berdasarkan asas masing-masing. Hal ini dapat bermuara pada 
berkembangnya primordialisme sempit berdasarkan agama, etnis ataupun ras dan 
aspek kedaerahan lainnya. 

Faktor kemajemukan serta adanya kesenjangan antar daerah yang makin menajam, 
dapat berdampak pada permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan 
hankam. Keadaan negara yang berbentuk kepulauan dengan berbagai ragam 
permasalahan akan semakin berbahaya bila faktor luar ikut campur tangan 
memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada. Tuntutan pemisahan diri daerah 
tertentu menunjukkan terjadinya benturan kepentingan daerah dengan pusat. 
Disamping itu, patut diperhatikan karena permasalahan-permasalahan daerah 
tersebut di atas ternyata terjadi di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia (alki), yang 
apabila tidak diwaspadai akan mengancam ketahanan nasional kita. 

Di era pasca perang dingin, bahaya-bahaya terhadap bangsa-bangsa di dunia tidak 
lagi bersifat konvensional militeristik dengan aktor negara, tetapi bersifat non-
tradisional (non traditional security threat) dengan pelaku non state actors seperti 
terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi, perusakan lingkungan hidup, 
perdagangan senjata api, migran gelap, perdagangan manusia untuk prostitusi dan 
sebagainya. Belum lagi persoalan kemiskinan, penyakit menular, perang saudara, 
senjata nuklir, dan masih juga adanya bahaya perang. 

Modal dasar bangsa Indonesia untuk menghadapi itu semua adalah nilai-nilai dasar 
yang telah menjadi konsensus final, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika 
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dan NKRI di tambah Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan ketahanan nasional 
sebagai geostrategi. Ketahanan nasional (national resilience) pada hakikatnya 
merupakan kondisi tingkat peradaban (the level of civilization) suatu bangsa yang tidak 
dapat hanya diukur atas dasar parameter kemampuan defence and security, 
pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan perkapita suatu bangsa, tetapi juga 
ditentukan oleh kondisi stabilitas politik dan perlindungan HAM, tingkat demokrasi, 
tingkat kemiskinan, kemampuan suatu bangsa untuk memiliki keunggulan 
komparatif dan keunggulan kompetitif di era globalisasi, kemajuan pendidikan dan 
sain serta teknologi dan sebagainya, yang semuanya sebenarnya merupakan jumlah 
keseluruhan dari human and national capabilities. 

Ketahanan (resilience) harus diartikan dalam kerangka competency yang mengandung 
makna menurut Schultz (2005) yaitu makna deals effectively with pressure, maintains 
focus and intensity and remains optimistic and persistent even under adversity, recovers 
quickly from setback effectively balance personal life and work. 

Disamping itu, Wawasan Nusantara sebagai suatu pandangan geopolitik yaitu cara 
pandang (outlook) yang berlingkup nasional untuk memberi arah bagi setiap warga 
negara indonesia dan segenap komponen bangsa indonesia, untuk senantiasa menjaga 
dan memelihara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke 
dalam rangka terwujudnya cita-cita nasional, sebagaimana diamanatkan dalam 
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tantangan, ancaman, 
hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri 
yang berpotensi memecah maupun merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang 
menjurus kepada disintegrasi bangsa perlu segera diatasi. Kita harus mengatasi hal ini 
secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta memposisikan rakyat sebagai penikmat kedaulatan rakyat. 

Profesionalisme tidak hanya mengandung nuansa expertise yang memadai dari 
seseorang yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan oleh lembaga yang hebat, 
tetapi harus disertai karakter semangat altruistik atau pengabdian sosial yang tinggi 
(sense of social responsibility) dan rasa kesejawatan (corporateness) dan ketaatan kepada 
kode etik yang berlaku dalam profesinya, yang pada akhirnya perilaku positif yang 
secara teratur diterapkan akan menumbuhkan kebiasaan dan karakter yang kondusif 
untuk mencapai tujuan nasional seperti yang diamanatkan. 

Rasa percaya diri (self confidence) seorang pemimpin akan sangat dibutuhkan untuk 
membangun ketahanan nasional masyarakatnya. Kehebatan seorang pemimpin 
seperti motivasi untuk maju, bijak, profesional, tidak sombong, hidup sederhana, jujur 
(honesty is the fisrt chapter of wisdom), sadar akan pentingnya team work, suka bekerja 
keras (every great achievement is the story of flamming heart), berani mengambil risiko 
secara terukur (calculated risk), penuh dengan imajinasi dan selalu menjaga kualitas 
kerjanya serta kesediaan untuk mengakui keunggulan seseorang termasuk 
keunggulan anak buahnya, tidak dapat hanya diperoleh melalui pendidikan formal, 
tetapi juga melalui proses penghayatan yang empiris mulai dari tahap-tahap (stages); 
mengenal (acquaintance), menyadari lebih dalam (awareness) kemampuan menilai 
(attitude) dan membentuk perilaku (behaviour). 
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Pelbagai konsensus nasional di atas (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan 
NKRI, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional) harus dilihat sebagai “jati diri 
bangsa” dan ditempatkan sebagai margin of apprecfiation. Selain itu semangat reformasi 
mengharuskan kita untuk menghormati pelbagai persyaratan untuk hidup 
bermartabat (living in dignity) yang merupakan segitiga yang bersifat universal yaitu 
demokrasi, rule of law dan promosi serta perlindungan HAM. 

Penutup 

Jati diri bangsa tersebut hanya dapat terbentuk melalui contoh perilaku pemimpin-
pemimpin bangsa yang tangguh, yang mempunyai semangat perubahan, global dan 
transformational serta tetap memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Tidak harus 
merupakan negarawan (statesman) yang merupakan manusia langka. 

Karakter kepemimpinan tersebut adalah: 

Change leadership yang dapat melakukan sinergi positif antara enthusiasism, energy and 
hope, yang selalu menjaga optimisme, pantang menyerah dalam mengejar tujuan, 
disertai rasa percaya diri di satu pihak dengan moral purpose, understanding change, 
coherence making, relationship building ang knowledge creation and sharing di lain pihak. 
Dalam culture of change seorang pemimpin akan mengalami atau menikmati 
ketegangan yang merupakan kesatuan dalam beratnya memecahkan masalah. Di 
situlah sebenarnya keberhasilan terbesar terletak pada effective leaders make people feel 
that even the most difficult problems can be tackled productively. 

Transformational leadership dengan karakter: 

� Able to set out bold vision; 
� Skilled in marshalling the intellectual and emotional equity of their people; 
� Caring for the individual at the highest level; 
� Ability to mind the mind; 
� Quick to recoqnize good ideas and have the intellectual honesty; 
� The imperative on institutionalization, to ensure continuity without disruption; 
� Wilingness to move away from his conventional role; 

Global leadership, yang konsepnya dilandasi oleh keyakinan sosial yang komplek dan 
bersifat global, tidak ada model khusus (single model) yang cocok terhadap situasi yang 
sangat luas yang dihadapi seorang pemimpin apapun juga. Dalam hal ini paling tidak 
terdapat 5 (lima) karakteristik yang muncul (emerging characteristics) dalam kerangka 
kepemimpinan global yaitu: 

1. Thinking globally yang mengandung pesan agar pemimpin selalu berusaha untuk 
memahami keanekaragaman sistem ekonomi, budaya, hukum dan politik, sebagai 
bagian dari warga negara dunia dengan visi dan nilai-nilai yang open ended. A home 
centric view will not be tolerated. Global leaders need to have a global level when making 
decisions (think globaly act locally). 
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2. Appreciating cultural diversity, diversitas dalam hal ini diartikan sebagai diversity of 
leadership style, industry style, individual behaviors and values, race, religion and sex, hal 
ini akan merupakan a key to competing successfully in the future. 

3. Developing technological savy, tanpa hal ini masa depan kemitraan dan jaringan 
global yang terpadu tidak mungkin terjadi. 

4. Building partnership and alliances, kepemimpinan di masa depan akan mensyaratkan 
tim-tim kepemimpinan yang kolaboratif, setiap tim menguasai pelbagai 
ketrampilan yang disyaratkan oleh kepemimpinan global. 

5. Sharing leadership, untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif. Tidak 
seperti kepemimpinan individual saat ini, seorang pemimpin yang berhasil di 
masa depan akan bergerak secara terintegrasi. 

 
Prof. Dr. Muladi, S.H. 
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI 
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Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di 

Tengah Upaya Homogenisasi Global  

 

Sebagai sebuah proses, globalisasi bertujuan untuk menghomogenisasi segala bidang, termasuk 
budaya. Proses ini disebarluaskan melalui instrumen teknologi informasi yang dikontrol oleh 
negara-negara maju sehingga negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi pihak yang 
dipengaruhi daripada yang memengaruhi. Konsekuensinya, identitas negara-negara maju 
berkembang secara cepat dan mudah di Indonesia dan diikuti oleh banyak masyarakat 
Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa globalisasi sesungguhnya mengancam identitas 
Indonesia. Karena itu, adalah penting dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan ini 
dengan merevitalisasi identitas kultural Indonesia. 

Proses globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia pasca-Perang Dingin telah 
mendorong peningkatan upaya homogenisasi dalam sistem internasional. Di era 
Perang Dingin, sistem internasional terpolarisasi dalam dua blok: Blok Barat (liberal) 
yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur (komunis) yang dipimpin Uni Sovyet. 
Pada masa itu, tidak ada sistem homogen karena dunia terbagi dalam negara-negara 
yang berhaluan liberal dan komunis. Globalisasi juga belum berkembang pesat 
meskipun tahapan awal perkembangannya telah dimulai sekitar abad ke-16 ketika 
imperium militer dan politik berkuasa secara ekspansif pada masa itu (Held 1999 
dalam Datta 2004). Namun, setelah kejatuhan Uni Sovyet pada 1990 yang kemudian 
menjadikan AS sebagai satu-satunya negara adidaya dunia, polarisasi dua blok 
berubah menjadi homogenisasi kekuatan hegemonik. Ian Clark memandang 
globalisasi sebagai salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin karena globalisasi 
telah mendorong marjinalisasi Uni Sovyet dengan menyingkap kelemahan-kelemahan 
di dalam negara komunis itu. Pada saat yang sama, globalisasi juga muncul sebagai 
efek Perang Dingin. Karena itu, globalisasi dapat dikatakan sebagai sistem kontinuitas 
antara tatanan pada Perang Dingin dan pasca-Perang Dingin (Clark dalam Baylish 
dan Smith 2001, 737).  

Bermula dari kontinuitas tersebut, nilai-nilai Barat yang khas AS semakin kencang 
dipromosikan ke banyak negara. Identitas kultural yang semula hanya dianut dan 
berlaku di komunitas tertentu diglobalkan ke seluruh wilayah dunia. Globalisasi 
budaya itu kian mudah dijalankan seiring dengan perkembangan pesat teknologi 
komunikasi dan informasi. Dalam hal ini, jaringan internet memegang peran terbesar 
dalam melancarkan penyebaran identitas lokal dan nasional suatu negara ke ranah 
global. Melalui internet, setiap orang di dunia dapat berhubungan secara cepat dan 
merasa dekat satu sama lain sehingga memungkinkan mereka melakukan kontak 
identitas, nilai, dan budaya yang berbeda-beda.  

Terkait dengan itu, Manuel Castells (1996) mengatakan bahwa meluasnya jejaring 
komunikasi yang menyebabkan hubungan antarmasyarakat di seluruh dunia berjalan 
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secara cepat dan dekat menimbulkan dilema antara tetap bertahan dalam identitas asli 
(the self) atau ikut melebur dalam identitas masyarakat yang mengidentifikasi diri 
sebagai masyarakat jaringan global (the net). Kuatnya penetrasi budaya yang 
terglobalkan menyebabkan sebagian orang merasa identitas aslinya telah usang 
karena tidak sejalan dengan globalisasi. Mereka lantas mengalami krisis identitas dan 
akibatnya meninggalkan the self untuk bergabung dalam the net. 

Krisis semacam ini dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara miskin dan 
berkembang yang tidak mampu bersaing dalam proses globalisasi, termasuk 
Indonesia. Harus diakui, aktor utama dalam proses globalisasi masa kini adalah 
negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Barat lainnya sehingga globalisasi 
sering dianggap pula sebagai Americanization atau westernization. Negara-negara ini 
berupaya mengekspor nilai-nilai lokal di wilayahnya untuk disebarkan ke seluruh 
dunia sebagai nilai-nilai global. Mereka dapat dengan mudah melakukan itu karena 
mereka menguasai arus teknologi informasi dan komunikasi lintas batas negara-
bangsa. Sebaliknya, pada saat yang sama, negara-negara berkembang tidak mampu 
menyebarkan nilai-nilai lokalnya karena daya kompetitifnya yang rendah. Akibatnya, 
negara-negara berkembang hanya menjadi penonton bagi masuk dan berkembangnya 
nilai-nilai negara maju yang dianggap nilai-nilai global ke wilayah negaranya.  

Bagi Indonesia, merasuknya nilai-nilai Barat yang menumpang arus globalisasi ke 
kalangan masyarakat Indonesia merupakan ancaman bagi kelestarian identitas dan 
budaya asli yang mencitrakan nasionalitas kebangsaan dan lokalitas khas daerah-
daerah di negeri ini. Terlepas dari belum adanya kesepakatan bersama tentang 
identitas asli Indonesia karena keanekaragaman budaya suku bangsa yang 
membangunnya, tetapi melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, rakyat negara ini 
telah melahirkan tekad untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. 
Sebagai tanah air, Indonesia merupakan wilayah menyatu yang merupakan tempat 
hidup dan berkembangnya beragam suku bangsa, bahasa daerah, dan kebudayaan 
lokal. Sebagai bangsa, Indonesia adalah kesatuan dari berbagai suku bangsa di 
wilayah negara ini dengan aneka budaya yang menyertainya. Sebagai bahasa, 
Indonesia ialah media komunikasi yang mampu menyatukan perbedaan bahasa 
antarsuku bangsa.  

Persoalannya, semangat persatuan itu kini semakin memudar seiring menjamurnya 
pemakaian budaya asing dan penggunaan bahasa Inggris yang disebarkan oleh arus 
globalisasi ke masyarakat Indonesia. Kesenian-kesenian daerah seperti ludruk, 
ketoprak, wayang, gamelan, dan tari tradisional menghadapi ancaman serius dari 
berkembangnya budaya pop khas Barat yang semakin diminati masyarakat karena 
dianggap lebih modern. Budaya konvensional yang menempatkan tepo seliro, toleransi, 
keramahtamahan, penghormatan pada yang lebih tua juga digempur oleh pergaulan 
bebas dan sikap individualistik yang dibawa oleh arus globalisasi. Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan sekarang menghadapi ancaman serius dari bahasa Inggris 
yang berupaya menghomogenisasi penggunaan bahasa di seluruh dunia, termasuk di 
Indonesia.  
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Dalam situasi demikian, kesalahan dalam merespon globalisasi bisa berakibat pada 
memudarnya identitas nasional dan budaya lokal. Kesalahan dalam merumuskan 
strategi mempertahankan eksistensi identitas dan budaya Indonesia juga bisa 
mengakibatkan nilai-nilai khas Indonesia semakin ditinggalkan masyarakat yang kini 
kian gandrung pada budaya yang dibawa arus globalisasi. Inilah masalah terbesar 
dalam relasi globalisasi dan identitas Indonesia di era kekinian. Karena itu, di era 
kontemporer sekarang ini, revitalisasi identitas kultural Indonesia merupakan langkah 
penting dan mendesak. Strategi-strategi jitu perlu dirumuskan dalam upaya 
revitalisasi itu.  

Globalisasi dan Identitas Kultural  

Robert Keohane dan Joseph Nye menyebut globalisasi sebagai proses kontemporer 
dari globalism. Globalisasi merupakan dimensi lain dari globalism, selain 
interdependensi. Globalism sendiri merupakan jaringan antaranegara-negara di dunia 
yang terhubung secara interdependensi dalam jarak yang melintasi benua 
(multicontinental distances). Jaringan itu terwujud melalui aliran dan pengaruh modal 
dan barang, informasi dan gagasan, migrasi masyarakat dan kekuatan militer, serta 
substansi biologis dan lingkungan seperti reaksi asam dan patogen. Globalisasi 
merupakan peningkatan hubungan itu (Keohane dan Nye 2000, 104). Salah satu 
bentuk globalism yang ditingkatkan oleh globalisasi adalah social and cultural globalism. 
Bentuk globalism ini adalah pergerakan ide, informasi, orang, dan citra (image). Pada 
tingkatan tertinggi, social globalism memengaruhi kesadaran individu dan sikapnya 
terhadap budaya, politik, dan identitas personal. Jika dibandingkan dengan era 
sebelumnya, Keohane dan Nye menilai globalism sebagai “thin globalization”. 
Sedangkan era globalism sekarang adalah “thick globalism”. Tingkatan kepadatan 
globalism di era kontemporer ditandai oleh peningkatan density networks, institutional 
velocity, dan transnational participation (Keohane dan Nye, 2000).  

Dalam kepadatan di era kontemporer, seperti dikatakan Anthony McGrew, globalisasi 
berkembang sebagai proses dengan empat karakteristik. Pertama, rentangan aktivitas 
ekonomi, sosial, dan politik melintasi batas-batas politik sehingga kejadian, 
keputusan, dan aktivitas di suatu wilayah dunia memiliki arti signifikan bagi individu 
dan komunitas di wilayah yang berjauhan. Kedua, intensifikasi dan interkoneksitas di 
hampir semua aktivitas sosial. Ketiga, akselerasi proses dan interaksi global karena 
evolusi sistem transportasi dan komunikasi meningkatkan kecepatan pergerakan ide, 
berita, barang, informasi, modal, dan teknologi ke seluruh dunia. Keempat, 
peningkatan ekstensifitas, intensifitas, dan kecepatan gerak interaksi global yang 
ditandai dengan penajaman efek kejadian lokal terhadap situasi global dan 
konsekuensi serius peristiwa global terhadap dinamika lokal sehingga memunculkan 
kesadaran global kolektif (McGrew dalam Baylish dan Smith, 2001).  

Tidak jauh berbeda dengan McGrew, Anthony Giddens (1990) menganggap 
globalisasi sebagai “the intensification of worldwide social relations which link distant 
localities in such a way that local happenings are shaped by events occuring many miles away 
and vice versa.” Nilai-nilai lokal yang berkembang di wilayah-wilayah berbeda dan 
berjauhan di dunia saling bertemu dan berinteraksi dalam relasi sosial yang berjalan 
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secara intensif. Dalam globalisasi, hasil dari relasi itu cenderung memantapkan 
eksistensi nilai-nilai yang berasal dari negara-negara maju dan menyingkirkan nilai-
nilai tradisional di negara-negara berkembang dan miskin. Hal itu disebabkan nilai-
nilai negara maju dianggap modern sehingga harus dianut dan nilai-nilai negara 
berkembang dipandang terbelakang sehingga perlu ditinggalkan.  

Dengan pola hubungan seperti itu, globalisasi merupakan bagian ekstrem dari 
interdependensi antarnegara. Implikasinya, negara menjadi jauh lebih lemah sebagai 
aktor sehingga keberadaannya menjadi usang. Dalam kasus ini, ide tatanan 
international (international order) tidak menemukan relevansinya. Tetapi, jika 
globalisasi dipandang sebagai transformasi sifat negara, maka negara tetap memegang 
peran sentral. Ini mendorong gagasan negara yang terglobalisasi (globalized state) 
sebagai bentuk negara. Negara menjadi berbeda dari sebelumnya, tetapi tidak usang. 
Globalisasi tidak menyebabkan negara hilang, melainkan merupakan proses 
transformasi negara menuju globalized states. Ketika menjadi globalized states, identitas 
negara dapat mengalami perubahan (Clark dalam Baylish dan Smith 2001, 739-740).  

Dalam tiga klasifikasi Manuel Castells, identitas negara termasuk dalam klasifikasi 
pertama, legitimising identity, yaitu identitas yang dikonstruksikan oleh institusi secara 
umum dan negara secara khusus. Mengambil contoh identitas nasional Prancis, yang 
lebih tepat adalah Negara Prancis mengonstruksi Bangsa Prancis daripada sebaliknya. 
Klasifikasi kedua, resistence based identity, adalah identitas dari kelompok yang merasa 
ditekan untuk mengonstruksi identitasnya sesuai dengan sistem yang 
menyubordinatnya seperti bangsa Indian di Amerika Latin. Klasifikasi ketiga, project 
based identity, merupakan identitas yang muncul dari identifikasi diri berdasarkan 
proyek kepentingan tertentu seperti gerakan feminis dan gerakan lingkungan 
(Castells,  2006).  

Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk memberi 
makna pada kehidupannya. Ketika ditarik ke tingkat nasional, negara mengonstruksi 
identitas bangsa. Reaksi negara terhadap globalisasi yang tidak memperlihatkan 
representasi masyarakat mendorong peningkatan jumlah orang yang menegakkan 
identitas kolektif mereka (Castells, 2006). Identitas adalah konsep multidimensional. 
Di satu sisi, untuk mengidentifikasi identitas seseorang perlu memahami beragam 
faktor yang membentuknya seperti nama, usia, tempat kelahiran, bahasa ibu, 
pekerjaan, dan faktor-faktor lain. Di sisi lain, konsep ini memiliki variasi tipologis 
yang bertingkat dari individu ke regional dan nasional. Di samping itu juga perlu 
mengetahui keunikan individu yang membedakannya dari individu lain. Identifikasi 
yang sama juga dibutuhkan untuk menentukan identitas nasional. Wilayah, negara, 
konstitusi, bahasa resmi, agama, seni, sejarah, mitos, dan etnis adalah faktor-faktor 
unik yang perlu dilihat (selain banyak faktor lain) dalam menilai identitas nasional 
(Gil n.d.,1). Terkait dengan globalisasi, Ana Cristina Gil berpendapat bahwa proses ini 
mengancam identitas kultural dan kekuatan nasional. Kecenderungan homogenisasi 
yang dibawa globalisasi tampak begitu kuat sehingga negara bisa kehilangan 
keunikan identitas. Dalam globalisasi, perbedaan coba dihapuskan untuk 
menciptakan pola kehidupan sama di semua negara. Masyarakat lantas makan 
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makanan sama, menonton film yang sama, memakai pakaian sama, menggunakan 
bahasa sama. Upaya homogenisasi ini menyebabkan partikularitas budaya hilang, 
identitas kultural musnah, dan pemikiran kritis lenyap (Gil n.d., 4)  

Ancaman Homogenisasi Globalisasi  

Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi pencapaian tujuan homogenisasi 
global. Sebagai negara berkembang yang tidak memiliki daya kompetitif tinggi dan 
posisi tawar setara dengan negara-negara maju, Indonesia menghadapi ancaman 
serius globalisasi terhadap identitas kultural. Di masa lalu, ketika perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi tidak sepesat sekarang, nilai-nilai identitas 
kultural Indonesia masih dipegang secara kuat oleh masyarakat. Tetapi kini, ketika 
nilai-nilai identitas asing dengan mudah dan cepat masuk ke rumah-rumah penduduk 
melalui transformasi informasi, nilai-nilai identitas kultural Indonesia tampak terkikis.  

Menurut Saidi (1998), proses homogenisasi sudah berlangsung sejak dimulainya era 
liberalisasi Indonesia pada zaman Presiden Soeharto. Sejak masa liberalisasi, budaya-
budaya asing masuk Indonesia sejalan dengan masuknya pengaruh-pengaruh lainnya. 
Sementara, Wilhelm (2000) berpendapat bahwa perusakan budaya dimulai sejak masa 
teknologi informasi seperti satelit dan internet berkembang. Sejak masa itu, konsumsi 
informasi menjadi kian tak terbatas. Semua kalangan di Indonesia dapat memperoleh 
informasi apapun tanpa adanya batasan dan cenderung menyerapnya tanpa 
mempertimbangkan efek positif dan negatif bagi identitas kulturalnya. Modus dan 
skala globalisasi di masa kini memang telah berubah. Sekarang, dunia mengalami 
Revolusi 4T (Technology, Telecomunication, Transportation, Tourism) yang memiliki efek 
pendorong global dominan sehingga batas antarwilayah semakin kabur dan berujung 
pada terciptanya global village seperti yang pernah diprediksikan Marshall McLuhan 
(Saptadi 2008).  

Kondisi itu memunculkan permasalahan pada melunturnya nilai-nilai identitas 
kultural. Bukti nyata dapat disaksikan pada gaya bahasa, gaya berpakaian, pola 
konsumsi, dan teknologi informasi. Dahulu, bahasa Indonesia dijadikan alat 
komunikasi utama, tetapi sekarang penggunaan bahasa persatuan ini 
dicampuradukkan dengan bahasa Inggris sehingga muncul kata-kata “dicancel”, 
“didelay”, “disoundingkan”, “menchallenge”, “mengendorse”, dan banyak kata campuran 
lainnya. Di berbagai kesempatan seringkali terlihat masyarakat lebih senang 
menggunakan bahasa Inggris karena dipandang lebih modern. Dahulu, anak-anak 
Indonesia sangat akrab dengan tokoh boneka dalam film “Unyil” yang mencitrakan 
kehidupan khas Indonesia, tetapi sekarang anak-anak Indonesia lebih senang 
menonton “Upin & Ipin” yang menyimbolkan kehidupan khas masyarakat Malaysia. 
Karena itu, wajar jika sering ditemukan adanya anak-anak Indonesia yang berbahasa 
Indonesia dengan logat Melayu khas Malaysia.  

Dari sisi berpakaian juga tampak perilaku yang cenderung lebih mengikuti busana 
asing daripada busana khas Indonesia. Jas yang sebenarnya merupakan pakaian khas 
orang-orang Eropa lebih dipilih sebagai pakaian resmi para pejabat Indonesia 
daripada kain batik yang telah diakui dunia sebagai warisan budaya asli Indonesia. 
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Pola konsumsi sebagian masyarakat juga beralih pada makanan-makanan cepat saji 
(fastfood) yang bisa didapatkan di restoran. Pizza, spaghetti, hamburger, fried chicken 
dianggap lebih menarik daripada makanan lokal. Aneka makanan itu menawarkan 
kepraktisan. Masyarakat menilai globalisasi telah mendorong terciptanya kecepatan, 
efisiensi, efektivitas yang bermuara pada kepraktisan dalam segala hal.  

Revitalisasi Identitas Kultural  

Tidak dapat dibantah, homogenisasi globalisasi yang berjalan dengan cepat menjadi 
ancaman bagi eksistensi identitas kultural Indonesia. Penggerusan nilai-nilai identitas 
kultural merupakan resiko posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. 
Globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dicegah, tetapi efeknya yang mampu 
mematikan identitas kultural harus dicegah. Karena itu, revitalisasi identitas kultural 
merupakan langkah strategis yang harus dilakukan negara dalam mengatasi dampak 
negatif globalisasi. Negara harus menjadi aktor utama revitalisasi ini karena seperti 
dikatakan Castells bahwa negara adalah aktor yang mengonstruksi identitas nasional 
bangsa.  

Di samping itu, negara juga bisa disebut sebagai aktor yang paling bertanggung jawab 
atas memudarnya identitas kultural. Sebab, di bawah pengaruh globalisasi, negara 
kurang konsisten dalam mengamankan garis teritorial untuk mempertahankan 
kekuatan domestik dalam melawan ancaman dari luar. Negara sepertinya tidak selalu 
mempromosikan kepentingan domestik melawan segala yang datang dari asing 
(Schoelte, 2000). Meski demikian, negara tetap menjadi bagian penting dari globalisasi 
apapun tatanan dunia yang tercipta akibat proses globalisasi (Schoelte, 2000). Dalam 
globalisasi, negara tetap bisa bertahan, tetapi berpotensi kehilangan supremasi aturan-
aturan absolut, eksklusif, dan komprehensif (Schoelte, 2000).  

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang membebaskan begitu saja semua 
unsur asing masuk ke wilayahnya tanpa adanya perangkat-perangkat yang 
menampungnya agar tidak langsung bersentuhan dengan rakyat. Akibatnya, banyak 
orang langsung menyerap nilai-nilai identitas kultural asing tanpa melihat 
dampaknya pada identitas nasional. Tidak heran apabila identitas kultural Indonesia 
semakin memudar dari waktu ke waktu. Karena itu, revitalisasi identitas kultural 
Indonesia perlu dilakukan negara dengan membangun kesadaran identitas kepada 
seluruh masyarakat Indonesia. Jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat 
harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasi secara mendalam. Pembangunan itu 
dijalankan melalui perangkat pendidikan dan perangkat hukum. Melalui pendidikan, 
negara harus mengatur agar kurikulum mengajarkan tentang nilai-nilai kultural 
Indonesia sejak dini kepada siswa dengan diberi pemahaman tentang arti penting 
dalam menjaga kelestariannya. Melalui perangkat hukum, negara harus merumuskan 
regulasi yang menjamin kelestarian identitas kultural Indonesia.  

Kesimpulan  

Homogenisasi globalisasi adalah sebuah kondisi tak terelakkan yang harus disikapi 
secara strategis oleh semua negara, termasuk Indonesia. Prosesnya yang menyebar ke 
segala arah menembus batas wilayah negara bangsa mendorong terciptanya lalu lintas 
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identitas kultural di tingkat lokal suatu negara yang kemudian bermetamorfosis 
menjadi identitas kultural yang dianut masyarakat global. Akibatnya, identitas 
kultural negara yang tidak mampu mengglobal menghadapi ancaman serius dari 
penetrasi homogenisasi yang mampu secara cepat masuk ke dinamika kehidupan 
masyarakat lokal melalui media komunikasi dan informasi.  

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi persoalan terkait kemampuan 
dalam menahan penetrasi identitas kultural negara-negara maju. Kelemahan 
penguasaan teknologi komunikasi dan informasi serta pasar yang luas menjadikan 
Indonesia sebagai target potensial bagi persebaran identitas kultural negara-negara 
maju. Problematika yang muncul adalah melunturnya warisan identitas kultural yang 
telah puluhan tahun ditradisikan oleh leluhur. Tradisi asli tercerabut dari akarnya dan 
tergeser oleh tradisi baru yang dipromosikan negara-negara maju.  

Menyikapi prolematika itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar identitas kultural 
Indonesia tidak semakin tergerus oleh identitas asing dan secara perlahan berpotensi 
melenyapkan. Strategi yang bisa dijalankan adalah revitalisasi identitas kultural 
Indonesia melalui pembangunan jati diri bangsa untuk memperkokoh identitas 
kebangsaan. Dalam menerapkan implementasi strategi ini, negara memegang peran 
penting karena bagaimanapun negara tetap menjadi aktor utama. Negara harus 
menyediakan perangkat yang memediasi pertemuan antaridentitas agar identitas 
asing tidak langsung masuk dalam kehidupan masyarakat. Perangkat itu berupa 
kurikulum pendidikan yang sejak dini mengajarkan siswa tentang nilai-nilai identitas 
kultural khas Indonesia serta arti penting mempertahankannya dari homogenisasi 
globalisasi dan regulasi yang melindungi kelestarian identitas nasional.  
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