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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan 
didasarkan atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi 
awal yang belum memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 
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Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

 

Syawal Gultom 

NIP 19620203 198703 1 002 

 

 



ii 
 

DAFTAR  ISI 

 

Halaman 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  i 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  ii 

A. Tujuan Pembelajaran ...........................................................................  1 

B. Petunjuk Mempelajari Modul ...............................................................  1 

C. Media Pembelajaran ...........................................................................  2 

D. Uraian Materi ......................................................................................  3 

1. Hakikat Bangsa dan Kebangsaan .................................................  3 

2. Negara ...........................................................................................  7 

3. Nasionaalisme ................................................................................  17 

E. Evaluasi ..........................................................................................    33 

F. Daftar Pustaka ................................................................................    35 

 

 



1 
 

MODUL 4 

CINTA TANAH AIR DAN BELA NEGARA 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Secara umum peserta diklat dapat memahami menguasai konsep 

dan penerapannya dalam pembelajaran Cinta Tanah Air dan Bela Negara. 

Secara khusus peserta diklat diharapkan mampu: 

1. menjelaskan pengertian bangsa dan negara; 

2. menjelaskan pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara; 

3. menjelaskan pentingnya usaha bela negara dalam mempertahan 

eksistensi dan kejayaan NKRI. 

 

B. Panduan/Petunjuk Belajar 

Untuk dapat memahami materi dalam modul ini dengan baik, para 

peserta diklat diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan cepat semua materi yang ada dalam modul ini. 

2. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak materi dalam modul ini yang 

dapat Anda kuasai dari hasil membaca dengan cepat tersebut. Anda 

akan memperoleh pengalaman menyangkut tingkat penguasaan 

terhadap materi dalam modul ini. 

3. Atas dasar hasil refleksi itu, lakukan membaca ulang secara teliti 

utamanya untuk materi dalam modul ini yang belum anda kuasai dengan 

baik. 

4. Lakukan refleksi diri lagi, seberapa banyak Anda memperoleh kemajuan 

hasil dalam penguasaan terhadap materi modul ini. Anda akan 

memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan 

hasil refleksi pertama (butir 2). 

5. Atas dasar hasil refleksi kedua, lakukan diskusi atau dialog dengan 

beberapa peserta diklat lainnya untuk membahas materi dalam modul 

ini. 

6. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak kemajuan yang Anda raih dari 

diskusi dan dialog tersebut. Anda akan memperoleh pengalaman 
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menyangkut tingkat penguasaan terhadap materi dalam modul ini 

dibandingkan dengan lawan diskusi dan dialog Anda. 

7. Untuk lebih mendalami materi dalam modul ini, bacalah beberapa bahan 

rujukan yang digunakan dalam penulisan modul ini atau buku-buku lain 

yang relevan. Jika Anda mempunyai sarananya, maka bacalah bahan-

bahan yang tersaji melalui situs-situs di internet. 

8. Kemudian, untuk membelajarkan materi dalam modul ini kepada peserta 

didik Anda, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. 

a. Sebagai pedoman pembelajaran, buatlah RPP secara lengkap 

berdasarkan silabus dengan acuan Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses. 

b. Untuk mengisi komponen tujuan pembelajaran dalam RPP itu, 

lakukan perumusan tujuan berdasarkan SK/KD dan Indikator yang 

ada dalam silabus. Bila indikator sudah rinci, maka tujuan boleh 

sama dengan indikator dengan menambahkan kondisi dan proses 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

c. Untuk mengisi komponen materi ajar dalam RPP, maka lakukan 

pemilih/penetapkan materi esensial yang akan disampaikan dengan 

jalan menganalisis materi pembelajaran dengan mengacu tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

d. Untuk mengisi komponen metode pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dalam RPP, maka lakukanlah pemilihan model 

pembelajaran berdasarkan materi esensial yang telah ditetapkan. 

e. Untuk melengkapi pembuatan RPP sebagaimana dimaksudkan 

butir 1 di atas, maka isilah komponen-komponen RPP lainnya, yaitu 

penilaian hasil belajar dan sumber belajar.  

f. Untuk membelajarkan materi modul ini kepada peserta didik Anda, 

maka disarankan agar menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning. 

 
C. Media/Alat pembelajaran 

Media yang digunakan untuk membelajarkan modul ini kepada peserta 

diklat, antara lain: chard tentang Cinta Tanah Air dan Bela Negara, gambar-
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gambar atau video tentang Wilayah dan Potensi Indonesia serta power point 

tentang materi modul Cinta Tanah Air dan Bela Negara. 

 

D. Uraian Materi 

1. Hakikat Bangsa dan Kebangsaan 

a. Pengertian Bangsa 

Hakikat bangsa biasa dikaitkan dengan komunitas seseorang 

yang diikat oleh rasa atau perasaan yang satu. Otto Bauer (1970) 

menyebutkan bahwa bangsa adalah suatu persatuan karakter/peringai 

yang timbul karena persatuan nasib. Karakter ini terbentuk karena 

pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama 

dengan tumbuh kembangnya bangsa. Ernest Renan menyatakan bahwa 

bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu 

sehingga menata dirinya adalah satu. Dengan demikian faktor utama 

yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari masing-masing 

warga untuk membentuk suatu bangsa. 

Bangsa adalah sekelompok manusia yang: a. memiliki cita-cita 

bersama yang mengikat, mereka menjadi satu kesatuan; b. memiliki 

sejarah hidup bersama, sehingga tercipta rasa senasib 

sepenanggungan; c. memiliki adat, budaya, kebiasaan yang sama 

sebagai akibat pengalaman hidup bersama; d. memiliki karakter, 

perangai yang sama yang menjadi pribadi dan jatidirinya; e. menempati 

suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; f. terorganisir 

dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, sehingga mereka terikat 

dalam suatu wilayah hukum. 

Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham 

yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi 

(supreme secular loyalty) dari setiap warga bangsa ditujukan kepada 

negara bangsa (nation state). Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai 

perekat dari hidup bersama sebagai suatu bangsa. Wawasan 

kebangsaan menyadarkan semua orang akan pentingnya arti hidup 

bersama atas dasar persamaan status dan hak. Wawasan kebangsaan 

pulalah yang akan mampu mendorong penggunaan sumber-sumber 
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daya yang tersedia untuk kepentingan bersama, dan wawasan 

kebangsaan pulalah yang akan mampu mendudukkan suatu bangsa 

pada kedudukan sejajar dengan bangsa lain. Dengan wawasan 

kebangsaan pulalah bangsa dapat memecahkan persoalan-persoalan 

besar yang sedang dihadapinya. 

Kebangsaan bukanlah sekedar instrumen yang berfungsi 

sebagai perekat melainkan juga sebagai wadah yang menegaskan 

identitas masyarakat Indonesia yang serba majemuk dalam berbagai 

dimensi kulturalnya. Oleh karena itu wawasan kebangsaan tidak 

terpisah dari aspek kehidupan yang lain yang memberi muatan 

kulturalnya ke dalam pola-pola kehidupan ekonomi, sosial dan politik. 

Salah satu prinsip dasar yang diletakkan para pendiri negara 

adalah prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan 

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar pertimbangan 

yang melatarbelakangi bahwa negara yang akan dikelola nanti memiliki 

wilayah yang amat luas yang terdiri dari ribuan pulau, dengan jumlah 

penduduk yang cukup besar yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, 

agama, adat-istiadat dan sebagainya.  

Kondisi obyektif ini pada satu sisi mengandung kekuatan apabila 

perbedaan dan keanekaragaman itu dapat hidup bersama secara 

harmonis. Sebaliknya ia mengandung kelemahan apabila perbedaan 

yang ada dalam keanekaragaman itu hidup dalam suasana penuh 

kecurigaan, pertentangan bahkan saling menjatuhkan. Oleh karena itu 

perlu dikembangkan sikap wawasan kebangsaan yang merupakan 

perasaan senasib dan sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam 

bentuk kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi bangsa. 

Konsep wawasan kebangsaan mengandung dua aspek yaitu 

aspek moral dan aspek intelektual. Pada aspek moral konsep wawasan 

kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau komitmen pada 

seseorang atau masyarakat berjuang bagi kelangsungan eksistensi 

bangsa serta bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Pada aspek 

intelektual wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang 
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memadai mengenai tantangan yang dihadapi bangsa serta potensi 

bangsa sehingga dengan demikian bangsa Indonesia dapat 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi kehidupan 

bangsanya. 

Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa 

agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau 

golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia 

sedemikian rupa berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak 

mematikan keanekaragaman, sebaliknya keanekaragaman dan 

kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

Tantangan lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain 

membanjimya informasi, adanya globalisasi yang dapat membawa 

orang berfikir terhapusnya sekat kehidupan antar negara atau antar 

bangsa dan lebih jauh orang akan mempersoalkan keabsahan 

eksistensi bangsa itu bagi kehidupan umat manusia, otonomi daerah 

yang bisa membentuk sikap daerahisme, kesenjangan dalam bidang 

ekonomi yang dapat memberikan peluang pada munculnya konflik-

konflik kultural, masalah sistem-sistem kenegaraan yang belum tertata 

dengan baik, masalah pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas 

sumber daya manusia, masalah lingkungan hidup, masalah penegakan 

hukum, masalah moralitas bangsa, masalah pekerjaan, masalah kolusi, 

korupsi dan nepotisme dan masalah-masalah kebangsaan lainnya. 

b. Faktor Pembentuk Identitas Nasional 

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat menjadi pembentukan 

identitas bersama suatu bangsa, adalah primordial, sakral, tokoh, 

bhinneka tunggal ika, konsep sejarah dan kelembagaan (Surbakti, 

1992). 

1) Primordial. Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan 

suku bangsa, daerah, bahasa dan adat-istiadat merupakan faktor 

primordial yang dapat membentuk negara bangsa (nation-state). 

Primordialisme itu tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang 
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sama, akan tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang 

masyarakat negara yang dicita-citakan. 

2) Sakral. Kesamaan agama yang dianut oleh suatu msyarakat, atau 

ikatan ideologi sempit yang kuat dalam masyarakat, dapat juga 

merupakan faktor yang dapat membentuk negara bangsa.  

3) Tokoh. Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan 

dihormati secara luas oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor 

yang menyatukan suatu negara bangsa. Pemimpin yang dimaksud 

menjadi panutan (teladan, contoh), sebab warga masyarakat 

mengidentifikasikan dirinya kepada sang pemimpin, karena dia 

dianggap sebagai tokoh yang mampu berperan sebagai 

‘penyambung lidah’ rakyat (masyarakat). Dalam pengalaman 

sejarah, masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu 

penjajah, bisa muncul pemimpin kharismatik yang mampu 

menggerakkan massa rakyat untuk mencapai kemerdekaannya. 

Pemimpin ini dipandang sebagai simbol persatuan, misalnya tokoh 

dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di 

Yugoslavia. 

4) Sejarah. Perspesi yang sama tetang asal-usul (nenek moyang), 

pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat dari 

penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (senasib, 

sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan 

yang sama antar kelompok suku bangsa. Solidaritas, tujuan dan 

tekad yang sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan 

mereka sebagai bangsa.  

5) Bhinneka tunggal ika. Prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in 

diversity), melahirkan kesetiaan warga masyarakat negara dan 

bangsa, walaupun mereka berbeda dalam suku, agama, ras/etnis 

dan golongan serta adat-istidat. Setiap masyarakat memiliki 

‘kesetiaan ganda’ sesuai dengan porsinya. Walaupun mereka tetap 

memiliki keterikatan dengan identitas kelompoknya, namun mereka 

menunjukkan kesetiaan dalam lingkup yang luas (besar) yang 

terwujud dalam bentuk negara dan bangsanya. 
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6) Kelembagaan. Faktor ini berperan dalam proses pembentukan 

bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti 

birokrasi, angkatan bersenjata dan partai politik. Faktor birokrasi 

mampu mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi 

pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat 

sehingga tersusun kepentingan nasional. Angkatan bersenjata yang 

berideologi nasionalis, karena fungsinya memelihara dan 

mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, 

personilnya harus direkrut dari etnis dan golonga masyarakat yang 

beragam. Keanggotan partai politik yang bersifat umum (terbuka 

bagi warga negara yang berlainan etnis, agama dan golongan) 

mampu memberi kontribusi dalam proses pembentukan persatuan 

bangsa. 

 

2. Negara 

a. Pengertian Negara 

Negara adalah abstrak, dalam bentuk konkretnya tidak pernah 

terlihat negara itu seperti apa. Yang terilihat hanyalah wilayah, bendera, 

warga negara, lambang negara, bahasa nasional, lagu kebangsaan, 

atau ideologinya. Istilah negara "Staat" (bahasa Belanda dan Jerman), 

"State" (bahasa Inggris), "Etat" (bahasa Perancis). Pertumbuhan negara 

modern dimulai di Eropa pada sekitar abad ke-17.  

Di Indonesia kata "negara telah dipergunakan jauh lebih awal 

dari pada kata "stato" di Eropa. Pada awal abad ke-5 dikenal kerajaan 

Tarumanegara, ialah negara yang wilayahnya meliputi daerah sekitar 

lembah sungai Citarum di Jawa Barat. Raja Kertanegara (Singasari), 

Jayanegara (Majapahit), Rajasanegara (Majapahit). Buku Negara 

Kertagama, karya Empu Prapanca dari Jaman Majapahit.  

Istilah ”negara" diterima secara umum yang menunjukkan 

organisai teritorial sesuatu bangsa yang memiliki kedaulatan. Negara 

merupakan integrasi dari kekusaan politik. Negara adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari 
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masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-

hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala 

kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam 

sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah 

terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan 

tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-

cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat dipergunakan 

dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau 

asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian negara 

dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari 

penduduknya ke arah tujuan-tujuan bersama. Negara menentukan 

bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu 

sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional. Pengendalian dilakukan 

berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta 

alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi 

yang paling kuat dan teratur; maka dari itu semua golongan atau 

asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan 

diri dalam rangka ini.   

Pada dasarnya negara mempunyai dua tugas, yaitu a. 

mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, 

yakni yang bertentangan satu dengan yang lain, agar tidak antagonistik 

yang membahayakan; dan b. mengorganisasikan dan mengintegrasikan 

kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-

tujuan dari masyarakat seluruhnya. Mengenai definisi negara, beberapa 

pandangan tentang pengertian negara: 

1) Roger H. Soltau: Negara adalah alat (agency) atau wewenang 

(authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan 

bersama, atas nama masyarakat. 

2) Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang 

diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat 

memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau 

kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat 

adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama 
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untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. 

Masyarakat dikatakan negara jika di dalamnya memiliki cara hidup 

yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi 

ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan 

mengikat. 

3) Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai 

monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam 

suatu wilayah. 

4) Robert M Maclver: Negara asosiasi yang menyelenggarakan 

penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan 

berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu 

pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan 

memaksa. 

b. Tujuan negara 

Untuk mencapai tujuan bersama, manusia perlu bernegara, 

karena negara adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-

manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan 

untuk mencapai tujuan bersama itu. Tiap-tiap negara mempunyai 

tujuannya, antara lain: a. untuk memperluas kekuasaan semata-mata; b. 

untuk menyelenggarakan ketertiban umum; (3) untuk mencapai 

kesejahteraan umum 

Menurut Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan 

manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. 

Menurut ajaran Negara Kekuasaan dari Machiavelli dan Shang Yang 

bahwa negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata 

dan karena itu di sebut negara Kekuasaan. Orang mendirikan negara itu 

maksudnya untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Untuk 

mencapai kebesaran, kejayaan negara, maka rakyat harus rela 

berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rakyat menjadi alat 

belaka, yang dikorbankan untuk perluasan kekuasaan itu. Shang Yang 

berkata,  jika orang menghendaki suatu negara yang kuat dan berkuasa, 

maka rakyat harus dilemahkan dan dimiskinkan, namun sebaliknya jika 
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orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya maka negara itu akan 

menjadi lemah. 

Menurut ajaran theokratis (kedaulatan Tuhan), tujuan negara 

untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram 

dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara 

menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang 

diberikan kepadanya (Thomas Aquinas, Agustinus). 

Menurut ajaran negara hukum, negara bertujuan untuk 

menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan 

berpedoman kepada hukum. Segala kekuasaan dari alat-alat 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali 

harus tunduk dan taat kepada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa 

dalam negara itu. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri semau-maunya 

yang bertentangan dengan hukum (dilarang main hakim sendiri atau 

legentreschting), tetapi hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. 

Sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dari negara itu. 

Negara kesejahteraan (welfare state) mengajarkan bahwa tujuan 

negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara 

dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai 

tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

negara itu. 

Negara yang berhaluan Marxisme-Leninisme  bertujuan untuk 

membangun masyarakat komunis. Negara dianggap sebagai alat untuk 

mencapai komunisme dalam arti bahwa segala alat kekuasaannya 

harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Akan   tetapi   setiap 

negara, terlepas dari ideologi   apa  yang dianutnya, menyelenggarakan 

beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu : 

1. Melaksanakan ketertiban umum (law and order); untuk mencapai 

tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam  

masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dan 

dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator". 
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2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 

Sekarang fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-

negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha 

pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita. 

3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan 

serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat 

pertahanan. 

4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan 

pengadilan.  

 

c. Unsur-unsur Negara  

Terwujudnya suatu negara apabila telah memenuhi empat unsur 

sebagai suatu kesatuan politik, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang 

berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. 

1) Rakyat 

Semua orang yang pada suatu waktu berada di bawah naungan 

kekuasaan negara. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai 

sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan 

dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari 

segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga 

negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan 

suatu negara tertentu. Mungkin tidak dapat dibayangkan adanya suatu 

negara tanpa rakyat, tanpa warga negara. Rakyat (warga negara) 

adalah substratum personil dari negara. Tanpa warga negara, negara 

akan merupakan suatu fiksi besar.  

Kualitas sesuatu negara sedikit banyak juga ditentukan oleh 

kuantitas penduduknya. Tidak mengherankan bahwa apa yang disebut 

"negara-negara besar" pada umumnya mempunyai penduduk yang 

relatif lebih banyak dari pada negara lainnya, misalnya Amerika Serikat, 

Jepang, dan RRC. Namun besarnya jumlah penduduk bukan 

merupakan faktor satu-satunya yang menjadikan sesuatu negara 

menjadi "negara besar". Faktor-faktor lainnya, seperti pendapatan 
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perkapita dan kemajuan teknologi, juga turut serta menentukan 

kebesaran suatu negara.  

Menurut Hukum Internasional, tiap-tiap negara berhak untuk 

menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. 

Dikenalnya ada dua asas yang dipakai dalam pembentukan 

kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius 

soli (law of the soil), menentukan warga negaranya berdasarkan tempat 

tinggal, dalam arti siapapun yang bertempat tinggal di suatu negara 

adalah warga negara tersebut. Sedangkan asas ius sangunis (law of the 

blood) menentukan warga negara berdasarkan pertalian darah, dalam 

arti siapapun seorang anak kandung (yang sedarah seketurunan) 

dilahirkan oleh seorang warga negara tertentu, maka anak tersebut juga 

dianggap warganegara yang bersangkutan.  

2) Wilayah 

Jika penduduk adalah substratum personil sesuatu negara, maka 

wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik suatu negara. 

Negara in concrete tidak dapat dibayangkan tanpa landasan fisik. 

Sekelompok manusia dengan pemerintahan tidak dapat menimbulkan 

negara, apabila kelompok itu tidak menetap pada suatu wilayah tertentu. 

Bangsa-bangsa yang nomadis tidak mungkin mendirikan negara, 

sekali pun sudah mengakui segelintir orang-orang sebagai penguasa. 

Luas wilayah negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya dan di 

dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang 

dan benda yang berada di dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan 

orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu, misamya 

perwakilan diplomatik negara asing dengan harta benda mereka.  

Dengan wilayah dalam hubungan ini dimaksudkan bukan hanya 

wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit, tetapi terutama 

wilayah dalam arti hukum atau wilayah dalam arti yang luas. Wilayah 

hukum ini merupakan wilayah di atas mana dilaksanakan yurisdiksi 

negara dan meliputi, baik wilayah geografis maupun udara di atas 

wilayah itu sampai ketinggian tidak terbatas, dan laut di sekitar pantai 

negara itu, yaitu apa yang disebut "laut teritorial". Dalam batas-batas 
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wilayah dalam arti yang luas ini negara menjalankan "kedaulatan 

teritorialnya". Tanpa wilayah maka lenyaplah negara itu.  

Contoh betapa pentingnya wilayah negara, 1) Sampai pada 

tahun 1860, Tahta Suci Vatikan (Holy See, Papacy) adalah negara 

karena menguasai sebagian wilayah Italia dari pantai barat sampai ke 

bagian timur jazirah Italia. Ketika Italia dalam tahun 1800-1861 menjadi 

kerajaan yang dipersatukan, maka Tahta Suci digabungkan ke dalam 

wilayah kerajaan baru itu, kecuali wilayah sekitar kota Roma yang tetap 

dikuasainya. Namun dalam tahun 1870, wilayah sekitar Roma itu pun 

dilepaskan dari kekuasaan Tahta Suci dan dengan jalan itu Tahta Suci 

lenyap sebagai sebuah negara. Baru pada tahun 1929, dengan Traktat 

Lateran dicapai persetujuan antara Mussolini dan Paus tentang 

hubungan antara gereja dan negara. Dengan Traktat Lateran itu 

diciptakan kembali Negara Vatikan yang meliputi luas wilayah 109 ha di 

tengah-tengah kota Roma. 2) Polandia, tahun 1772, 1793 dan 1795 

kerajaan Polandia yang pernah merupakan kerajaan besar di Eropa 

Tengah diduduki dan wilayahnya dimasukkan berturut-turut ke dalam 

wilayah kekuasaan Rusia, Prusia dan Austria. Dengan demikian, 

lenyaplah Polandia sebagai negara, dan baru dalam tahun 1919 

sesudah Perang Dunia I Polandia direhabilitasi sebagai negara.Tetapi 

20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1940, kembali wilayah Polandia 

dimasukkan ke dalam wilayah Jerman dan Rusia. Tatkala Jerman 

dikalahkan dalam Perang Dunia II (1945), Polandia kembali menjadi 

negara yang berdaulat dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (1946). 3) Israel sekalipun sudah lama diterima adanya "Bangsa 

Yahudi" dengan persamaan agama dan kebudayaan yang utuh 

sepanjang abad, namun negara Israel baru timbul pada tahun 1948, 

ketika bangsa Israel dapat menguasai dan menempati sebagian wilayah 

Palestina dan memproklamirkan diri berdirinya Republik Israel pada 

bulan Mei 1948. Dari contoh tersebut menunjuk bahwa sesuatu 

kesatuan politik untuk bisa menjadi negara harus memenuhi syarat fisik 

berupa wilayah, yang luasnya ditentukan oleh perbatasan-

perbatasannya melalui perjanjian internasional.  
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3) Pemerintah yang berdaulat 

Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif negara. 

Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, 

namun belum juga dapat diwujudkan suatu negara, jika tidak ada 

segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun kehidupan 

bersama. Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan memimpin 

negara, tanpa pemerintahan tidak mungkin negara itu berjalan secara 

baik. 

Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, 

mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan 

yang bertentangan. Oleh karena itu mustahilah adanya masyarakat 

tanpa pemerintahan. Pemerintah itu yang menetapkan, menyatakan dan 

menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam 

organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang 

mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-

kepentingan bersama.  

Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan 

fungsi-fungsi kesejahteraan bersama. Untuk dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah menggunakan atribut 

hukum dari negara, yakni kedaulatan. Pada pemerintahlah kedaulatan 

sebagai atribut negara dikonkretisasikan. Kekuasaan pemerintah 

biasanya dibagi atas legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

4) Pengakuan Negara Lain  

Di samping daerah atau wilayah, rakyat, pemerintahan yang 

berdaulat unsur negara yang lain adalah “pengakuan oleh negara-

negara lain”. Namun demikian ada beberapa ahli berpendapat, bahwa 

“pengakuan oleh negara-negara lain” , bukanlah sebagai salah satu 

“unsur pembentuk” negara, namun menjadi salah satu “unsur 

pelengkap” atau “unsur pemantap” terbentuknya suatu negara. 

Pengakuan oleh negara-negara lain perlu mendapat perhatian, 

karena unsur tersebut mengandung makna yang dalam dan mempunyai 

dampak yang luas terhadap tumbuh, berkembang dan kemantapan 

sebagai suatu negara yang berdaulat. 
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Adanya pengakuan oleh negara-negara lain merupakan suatu 

“keterangan” atau suatu “kejelasan” bahwa ada negara lain yang telah 

mengakui adanya negara itu, diterima sebagai suatu anggota baru 

dalam pergaulan antara negara atau bangsa. Pengakuan oleh negara-

negara lain, mempunyai dampak yang sangat luas dan dalam. Lebih-

lebih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam 

abad komunikasi dewasa ini. Kemantapan setiap unsur-unsur negara 

secara fungsional mengakibatkan kemantapan pengertian negara 

secara utuh dan berbobot. 

Ada beberapa contoh bahwa tanpa pengakuan oleh negara-

negara lain suatu negara tetap berdiri, misalnya negara Amerika Serikat 

memproklamasikan kemerdekaannya pada 4 Juli 1776. Hal ini berarti 

sejak tanggal 4 Juli 1776 negara Amerika Serikat ada dan berdiri, 

meskipun negara Inggris baru mengakuinya pada tahun 1873. Demikian 

halnya dengan Indonesia. bangsa Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu negara 

Indonesia telah terwujud. Mesir merupakan negara yang pertama 

mengakuinya sedang Belanda baru mengakuinya pada tanggal 27 

Desember 1949. 

Pengakuan oleh negara-negara lain sebagai salah satu unsur 

negara dapat terwujud dalam pengakuan “de facto” dan pengakuan “de 

jure”. 

a) Pengakuan “De Facto”. Arti kata “de facto” adalah fakta. Perlu kita 

perhatikan bahwa fakta bukanlah kenyataan. Fakta dinyatakan 

dengan kata-kata. Fakta adalah suatu kenyataan, tetapi bukan 

kenyataan itu sendiri. Kenyataan adalah suatu yang dapat 

ditanggapi dengan panca indera. Namun fakta adalah suatu 

penyataan (statement), dinyatakan dengan kata-kata. Dan 

pernyataan itu menggambarkan suatu gejala tertentu. 

Pengakuan “de facto” mengandung arti pengakuan oleh atau 

dari negara-negara lain terhadap suatu negara sebagai suatu 

kenyataan yang ada. Pada umumnya pengakuan “de facto” 

dipergunakan terhadap pemerintahannya. Pengakuan secara 
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hukum dan bulat belum diberikan, tetapi sebagai suatu kenyataan, 

negara atau pemerintahannya telah diakui. Dan buat sementara 

suatu negara yang telah diakui secara “de facto” diperlakukan 

sebagai suatu negara atau pemerintah biasa. Akibat adanya 

pengakuan “de facto” antara tumbuhnya hubungan-hubungan 

perdagangan, politik dan sebagainya. 

Syarat-syarat terjadinya pengakuan “de facto” antara lain : 

negara atau pemerintah negara itu akan hidup lama, adanya 

kesanggupan bahwa negara atau pemerintah yang mendapat 

pengakuan “de facto” itu menjalankan kewajiban-kewajibannya di 

lapangan internasional, dan negara atau pemerintah negara betul-

betul berkuasa dan aturan-aturannya dipatuhi oleh rakyatnya.  

Contoh pada tanggal 1 Oktober 1945 Tentara Sekutu AFNEI 

(Allied Force Netherlands East Indies) dibawah pimpinan Sir Philip 

Christison mengeluarkan pernyataan yang pada hakekatnya 

mengakui “de facto” Negara Republik Indonesia (NRI). Dan lebih 

lanjut pengakuan “de facto” terdapat dalam sejarah Indonesia 

selama era mempertahankan kemerdekaan. Sesudah negara-

negara asing yang dimulai oleh negara-negara Arab (Negara Mesir 

adalah negara pertama yang mengakui Negara Republik Indonesia) 

mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan 

berdaulat, maka pada akhirnya Belandapun memberikan 

pengakuan “de facto” kepada pemerintah Republik Indonesia mula-

mula terhadap Jawa dan Sumatera. Dan atas dasar pengakuan 

itulah perundingan antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan. 

Pengakuan “de facto” biasanya disusul dengan pengakuan “de 

jure”. 

b) Pengakuan “De Jure”. “De Jure” berarti menurut hukum. Pengakuan 

“de jure” mengandung arti pengakuan bulat, penuh, formal dan 

mantap menurut hukum yang dilakukan oleh atau dari suatu negara 

yang berdaulat kepada suatu negara lain. Pengakuan “de jure” 

adalah suatu pengakuan yang penuh, bulat dan formal, lain halnya 

dengan pengakuan “de facto”. 
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Pada umumnya pengakuan “de jure” didahului oleh 

pengakuan “de facto”. Pengakuan ”de jure” oleh suatu negara 

kepada suatu negara atau pemerintah negara lain, berakibat bahwa 

negara yang telah mendapatkan pengakuan “de jure” itu 

memperoleh hak-hak yang terdapat dan tertuang dalam hukum 

bangsa-bangsa (volken-recht) atau hukum internasional 

(International-law). Sebagai contoh misalnya negara itu dapat 

mengirim perwakilannya di negara masing-masing. 

 

3. Nasionalisme 

a. Pengertian Nasionalisme 

Untuk mengawali kajian nasionalisme, marilah kita cermatif cerita 

fiktif berikut! 

“WARISAN SANG PAHLAWAN” 
Ketika itu, para pejuang telah siap menggempur benteng 

penjajah. Seluruh rencana serangan dipersiapkan dengan matang. 
Tepat pukul 24.00 tengah malam, serangan dilancarkan. Dengan 
jiwa patriotiknya, para pejuang pantang menyerah sampai titik darah 
terakhir. Tekadnya memang membara. Akibat serangan yang 
mendesak, penjajah kalang-kabut dan lari terbirit. Korban jiwa tak 
terelakkan. 

Namun, malang tak dapat ditolak, sebuah peluru menembus 
dada pejuang. Sambil memegang lukanya dia terus maju 
menyerang. Akibat darahnya keluar terlalu banyak, pejuang itu pun 
roboh dan kemudian jatuh tersungkur. Tiga orang teman 
seperjuangan membopong dan mengamankannya. Sementara 
pejuang yang lain maju terus pantang mundur. 

Sesampai di markas, dengan nafas tersengal, pejuang yang 
terkena peluru tadi berpesan kepada temannya.  Sambil 
menunjukkan jarinya dia berkata: “Saya menyimpan barang dan 
rawatlah itu...”. Begitu dilihat, ternyata sebuah “Bokor Emas”. 
Kontan, ketiga temannya berebut memiliki bokor emas itu, bahkan 
sampai terjadi pertengkaran. 

Si pejuang tahu, kalau temannya ingin memiliki bokor tadi. Dia 
berkata:  “... temanku, barang yang kalian perebutkan itu tidak 
seberapa harganya. Jika kalian ingin memiliki, ambillah isinya 
jangan tempatnya”. Belum si Pejuang meneruskan kalimatnya, dia 
menghembuskan nafas terakhir, gugur sebagai kusuma bangsa. 

Bokor dibuka. Betapa kaget teman-teman si Pejuang tadi. 
Bokor emas itu ternyata berisi “Bendera Merah Putih”. Mereka 
sadar akan makna perjuangan yang selama ini dilakukan. Dengan 
serentak mereka berteriak: Merdeka ... merdekaaa ... 
merdekaaaaa!, (Cerita fiktif: S. Al-Hakim, 1997) 
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Dalam cerita fiktif di atas, terkandung konsep dasar 

nasionalisme. Nasionalisme biasa disebut sebagai satu paham yang 

menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara  dengan 

mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. 

Nasionalisme juga diartikan sebagai ajaran untuk mencintai bangsa dan 

negara sendiri, kesadaran warga bangsa untuk mengabadikan identitas, 

integritas dan kekuatan bangsa berupa semangat kebangsaan 

(Kirbiantoro, 2006). 

Nasionalisme memiliki makna ikatan orang individu terhadap 

suatu negara yang memberi hak kepada negara untuk mengatur dan 

melindungi nation-nya. Sementara nation, diartikan sebagai semua 

warga dari suatu negara tertentu, tidak peduli perbedaan bahasa, tradisi 

sosio-kulturalnya; dalam kaitan ini nation juga sering disebut dengan 

state. Sedangkan nationalism, adalah paham (ajaran) untuk mencintai 

bangsa dan negar sendiri  atau politik untuk membela pemerintahan 

sendiri. Di samping itu, nationality, diartikan erat dengan kesadaran 

keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual 

bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan 

indentitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu; jadi erat 

dengan semangat kebangsaan.  

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan 

beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori  

"identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran 

politik adalah bersumber dari kehendak rakyat. Ikatan nasionalisme 

tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan 

ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah 

tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri 

sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan 

negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal 

bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. 

Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak 

asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, 

bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari 
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negeri itu, sirnalah kekuatan ini. 

Proses terbentuknya nasionalisme Indonesia dalam mendirikan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak saja penuh dengan 

perjuangan, tetapi juga ditempuh melalui proses sejarah yang panjang. 

Sejak sebelum kemerdekaan, dengan perjuangan bersenjata di daerah-

daerah di seluruh tanah air, perjuangan modern dengan organisasi 

diawali dengan dengan berdirinya gerakan Kebangkitan Nasional 

dengan berdirinya suatu perserikatan tanggal 20 Mei 1908 yakni Budi 

Utomo, yang diikuti oleh organisasi lain, yang semakin menampakkan 

wawasan kebangsaan kita.  

Konsep kebangsaan tersebut mencapai perumusan jelas pada 

kongres Pemuda II di jakarta pada tanggal 28 oktober 1928 dengan 

Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah:  

1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air  satu, 

tanah air Indonesia. 

2) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa  satu, 

bangsa Indonesia. 

3) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi  bahasa 

persatuan, bahasa Indonesia.           

Makna dari isi sumpah pemuda tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Butir 1 mengandung arti bahwa rakyat Indonesia mengakui  yang 

menjadi tanah airnya adalah wilayah Sabang di barat sampai 

merauke di Timur; 

2) Butir 2 mengandung arti seluruh rakyat Indonesia tidak berpikir 

secara kedaerahan (propinsialisme) atau kesukuan, tetapi berpikir 

menasional, suku bangsa yang ada dipandang sama yakni sama-

sama sebagai bangsa Indonesia; dan    

3) Butir 3 mengandung arti meskipun setiap suku bangsa, dan daerah 

memiliki bahasa sendiri-sendiri, tetapi untuk berhubungan antar 

suku-suku bangsa tersebut kita menggunakan bahasa persatuan 

kita yakni bahasa Indonesia. 

Sumpah Pemuda pada  28 Oktober 1928 adalah Proklamasi 
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Kebangsaan Indonesia yang merupakan ikrar tentang eksistensi nation 

dan  nasionalisme Indonesia  yang telah tumbuh puluhan tahun dalam 

perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan bangsa 

Indonesia tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai titik 

kulminasi dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Hal itu membuktikan bahwa 

nasionalisme Indonesia sudah merupakan faktor penentu 

perkembangan sejarah Indonesia – sejarah berdirinya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

b. Membina Rasa Nasionalisme dalam Ekspresi Kenegar aan 

Republik Indonesia 

Bentuk negara Indonesia adalah “negara kesatuan”. Artinya, di 

seluruh negara Indonesia, hanya ada satu negara yaitu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam negara kesatuan tidak dibenarkan 

adanya daerah yang berbentuk negara. Negara kesatuan Indonesia 

didirikan dari perasaan bersatu seluruh masyarakat dan daerah-daerah 

yang berada di seluruh wilayah negara Indonesia (nusantara). 

Negara Kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat 

dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu Pemerintah 

(pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara Kesatuan dapat pula 

berbentuk: 

1) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dimana segala sesuatu 

dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat 

dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya; dan 

2) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada 

daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah 

swatantra. Indonesia adalah negara kesatuan dalam pengertian ini. 

Sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, negara 

Republik Indonesia memiliki struktur pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Masing-masing pemerintah daerah diberi hak otonomi, yaitu hak 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang antara daerah yang satu 
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dengan daerah yang lain, boleh ‘saling berbeda’, namun tidak boleh 

bertentangan dengan cita-cita nasional atau cita-cita bangsa Indonesia 

(tujuan negaranya). Tegasnya, munculnya konsep otonomi daerah, 

jangan diartikan sebagai strategi daerah untuk memisahkan diri dari 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Strategi 

pembinaan persatuan bangsa Indonesia dalam konteks NKRI, dapat 

dilaksanakan dengan beberapa program, antara lain sebagai berikut. 

1) Mempersatukan potensi perbedaan bangsa Indonesia 

Sebuah ungkapan lama, namun tetap penting untuk dicermati 

sampai hari ini, bahwa bangsa Indonesia adalah bersifat majemuk 

(pluralis-multikultural). Kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia itu 

ditandai oleh kenyataan suku bangsa, agama, ras/etnis dab golongan 

serta kebudayaan lokal (daerah) yang beragam. 

Sebagai masyarakat yang majemuk, bangsa Indonesia memang 

memiliki kekayaan yang beraneka ragam, namun demikian jika 

keberagaman itu tidak dibina dengan baik, justru bisa melahirkan konflik 

yang beraneka ragam pula. Konflik antar suku, ras, ras/etnis dan antar 

golongan (SARA) yang terjadi di Indonesia, bisa dipastikan berdampak 

merugikan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 

Agar bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, maka seluruh 

potensi bangsa harus diberdayakan; dengan kegiatan antara lain 

adalah: 

a) Menyelenggarakan dialog nasional secara terus-menerus yang 

dihadiri oleh tokoh-tokoh daerah, masyarakat dan agama serta 

budaya; 

b) Memanajemen konflik sosial, secara damai, demokratis, manusiawi, 

adil dan religius; 

c) Menyelenggarakan pekan budaya nasional, dengan menampilkan 

kebudayaan daerah yang ada di seluruh nusantara; 

d) Menggalakkan amal bakti dan peduli sosial-kemanusiaan bagi 

daerah-daerah dan keluarga yang terkena musibah atau rawan 

kemiskinan; 
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e) Melaksanakan pembangunan nasional tidak secara terpusat, 

dengan memberi kebebasan kepada masing-masing daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi dan bersaing secara sehat, demokratis 

serta berkeadilan sosial; 

f) Menyelenggarakan program komunikasi lintas budaya antar daerah, 

dengan maksud saling mengenal, menghormati dan menghargai 

proses dan produk budaya masing-masing secara empati yang 

tinggi; 

g) Memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan makna simbol-

simbol identitas nasional, seperti Lambang Negara Garuda 

Pancasila, bendera kebangsaan Sang Merah Putih, Pancasila 

sebagai dasar negara dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan. 

2) Menghormati Bendera Kebangsaan  

Sebagai bangsa Indonesia kiranya kita patut bangga, karena 

telah memiliki bendera kebangsaan. Banyak pelajaran yang dapat 

dipetik oleh bangsa Indonesia untuk mengembangkan rasa persatuan 

bangsa ini. Sang Merah Putih, mengajarkan kepada bangsa Indonesia, 

agar keberanian kita kembangkan selama ini selalu berlandaskan pada 

kesucian. Ingat, “merah’ berarti ‘berani’ dan “putih” artinya ‘suci’. 

Bendera Merah Putih, adalah bendera pusaka. Oleh karena itu 

sering disebut dengan “Sang Saka Merah Putih”, artinya “Sang Pusaka”. 

Sebagai bendera pusaka, Merah Putih tidak sekedar warna, akan tetapi 

harus diartikan sebagai lambang identitas persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia. Sebagai pusaka, Merah Putih harus disimpan, 

ditempatkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Bendera Merah 

Putih bukanlah suatu “hiasan”, akan tetapi merupakan’senjata’ 

perjuangan bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita nasionalnya. 

Karena di dalam bendera Merah Putih, terkandung semangat persatuan 

dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara 

Indonesia harus mampu mengibarkan bendera Merah Putih dengan 

benar dan penuh rasa hormat. 

3) Menghormati dan menghayati isi dan makna Lagu Kebangsaan 
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Sungguh besar jasa W.R. Soepratman (pahlawan nasional) 

dalam mempersembahkan syair dan lagu gubahannya kepada Ibu 

Pertiwi, Indonesia tercinta. Sebuah lagu INDONESIA RAYA kemudian 

dikukuhkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 

Marilah kita melakukan refleksi dan pengahayatan kembali serta 

membangun komitmen nilai-nilai dalam lagu kebangsaan kita. 

 

LAGU INDONESIA RAYA 

 

Indonesia tanah airku, 

Tanah tumpah darahku, 

Di sanalah aku berdiri, 

Jadipandu ibuku. 

Indonesia kebangsaanku, 

Bangsa dan tanah airku, 

Marilah kita berseru, 

Indonesia bersatu 

Ref....    Hiduplah tanahku, hiduplah negriku, 

Bangsaku, rakyatku semuanya, 

Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, 

Untuk Indonesia Raya. 

Indonesia Raya merdeka-merdeka, 

Tanahku negriku yang kucinta, 

Indonesia Raya merdeka-merdeka, 

Huduplah Indonesia Raya  (2X) 

Dari syair lagu tersebut, bangsa Indonesia dapat mengambil 

pelajaran, antara lain: 

a) Bait pertama, mengajarkan bahwa kita semua memiliki tanah air 

Indonesia. Di tanah air Indonesia kita dilahirkan dan dibesarkan. 

Oleh karena itu kita harus mampu menjadi pemimpin dan pecinta 

Ibu Pertiwi (tanah air Indonesia); 

b) Bait kedua, mengajarkan  pengakuan kita semua terhadap bangsa 

dan tanah air satu, yaitu Indonesia. Bangsa Indonesia bersumpah 
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untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan tanah 

air; 

c) Bait ketiga, mengajarkan tentang kewajiban kita semua untuk 

membangun negara, bangsa (rakyat) dan tanah air Indonesia. 

Kesemuanya itu, untuk kesejahteraan kita bersama lahir dan batin; 

d) Bait keempat, mengajarkan bahwa kemerdekaan itu mahal 

harganya. Oleh karena itu kita harus selalu mencintai terhadap 

tanah air kita (Indonesia). Dengan kemerdekaanlah, kehidupan 

bangsa Indonesia bisa jaya (tertib), aman, adil makmur dan 

sejahtera). Di samping itu, pada bait keempat juga mengajarkan 

adanya semangat kecintaan terhadap tanah air Indonesia yang 

telah merdeka. Karena itulah harus dipertahankan agar tetap hidup, 

.... hiduplah Indonesia Raya. 

Menyanyikan lagu kebangsaan tidak sama dengan lagu hiburan. 

Lagu kebangsaan bersifat resmi (formal), begitu juga dalam 

membawakannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membawakan 

lagu kebangsaan, antara lain adalah; (1) dilakukan dalam sikap 

sempurna (berdiri dengan posisi siap); (2) dalam suasana resmii 

(formal), misalnya pada upacara bendera, peringatan-peringatan resmi, 

sidang rapat/resmi; (3) disertai dengan penghayatan dan makna kata-

kata demi kata dalam syair lagunya; (4) dilagukan dengan penuh 

semangat (berjiwa patriotik); dan (5) hitungan, ketukan dan nada yang 

tepat. 

Lagu Indonesia Raya adalah “Lagu Kebangsaan”. Dan karena itu 

harus dikumandangkann di seluruh wilayah, daerah-daerah yang 

termasuk sebagai bagian Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI). 

Tanpa kecuali!!! 

4) Menghormati makna Lambang Negara Republik Indonesia  

Di samping memiliki lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan, 

bangsa Indonesia juga memiliki lambang negara, yang dikenal dengan 

GARUDA PANCASILA. Pada waktu   proklamasi kemerdekaan kita 

belum mempunyai lambang negara. Baru pada tahun 1950, panitia tim 

perumus lambang negara berhasil merumuskan lambang negara kita. 
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Lambang negara itu berbentuk gambar burung Garuda. Mengapa tidak 

burung perkutut, cucak rawa atau burung emprit? 

Dalam lakon (ceritera) pewayangan burung Garuda (Jatayu) 

dikenal cinta akan kebenaran dan anti terhadap kejahatan 

(keangkaramurkaan). Lambang negara Garuda Pancasila yang 

disyahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, pada 

tanggal 17 Oktober 1951 itu, seperti yang kita kenal dan miliki sampai 

sekarang.  

Sebagai lambang negara, Garuda Pancasila memiliki struktur 

yang langsung menggambarkan simbol-simbol ke-Indonesiaannya, 

yaitu: 

a) Jumlah sayap 17, ekor 8 dan bulu leher 45, melambangkan 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945; 

b) Menoleh ke kanan, melambangkan kebaikan (tujuan baik) sebagai 

cita-cita sekaligus kondisi yang hendak diciptakan oleh negara 

Indonesia. Dalam konsep budaya Indonesia, kanan berarti baik; 

c) Kaki mencekengkeram seloka “Bhinneka Tunggal Ika”, 

melambangkan betapa teguhnya negara kita dalam menggalang 

persatuan dan kesatuan bangsa, yang hidup menggambarkan 

kesatuan dalam perbedaan (yang berbeda-beda itu pada dasarnya 

adalah satu); 

d) Perisai Pancasila yang dikalungkan pada leher lambang negara, 

melambangkan bahwa hidup dan matinya Garuda Pancasila 

(Negara Kesatuan Republik Indonesia) tergantung pada Pancasila 

sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal 

itu dikandung maksud, bahwa Pancasila merupakan 

perisai/pelindung bangsa dan negara. 

Sikap bangsa Indonesia terhadap lambang negara Garuda 

Pancasila, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sikap terhadap 

lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera Sang Merah Putih. 

Sebab ketiga-tiganya merupakan simbol negara yang mencerminkan 

rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 
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c. Mengembangkan Perilaku Nasionalis  

Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia harus mampu 

bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu 

"memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa  yang ber-

BHINNEKA TUNGGAL IKA". Wujud perilaku yang mencerminkan 

persatuan dan kesatuan  tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Membina Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan 

Walaupun masyarakat kita berbeda-beda dalam 

keanekaragaman, jangan sampai terjadi pertentangan sehingga 

menimbulkan perpecahan dalam bangsa Indonesia. Oleh karena itu 

marilah kita bina kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di antara 

kita. "Serasi", walaupun kita berbeda, tapi kita tetap cocok. Ibarat 

pakaian, kita selalu serasi  dan tidak kontras. "Selaras", berarti kita 

berada dalam satu "laras" (alur, nada, aturan), maksudnya, bangsa 

Indonesia yang beraneka ragam itu, memiliki kesamaan dalam tujuan 

hidup bersama. Sedangkan "seimbang", artinya berkaitan dengan bobot 

atau beratnya. Kendatipun kita berbeda dalam keahlian/profesi dan 

kehidupan, misalnya Si Kaya dan Si Miskin, dilihat dari bobot 

manusiawinya adalah sama. 

2) Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi 

Hidup saling mengasihi, membina dan memberi antar sesama 

menjadi panggilan kita bersama dan diwajibkan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. Terhadap siapa saja, tanpa membedakan kedudukannya, kita 

harus saling asih (sayang), asuh (membina) dan asah (berhubungan 

dan memberi). 

3) Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan 

Di antara kita memang tidak satu pun yang memiliki kesamaan. 

Sekalipun orang kembar, pasti terdapat perbedaannya. Demikian juga 

dengan suku-suku bangsa Indoensia. Walaupun kita serba berbeda, 

jangan sampai kita menonjolkan perbedaan kita. Misalnya, baju kita 

lebih baik dari pada baju teman-teman. Dalam hal ini, kita harus pandai 

menempatkan persamaan-persamaan, agar kita tidak menjadi 

"sombong dan suka pamer". Katakanlah, walaupun baju kita lebih baik, 

toh bahannya juga dibuat dari kain. Jadi kita tidak perlu menonjolkan 
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apa yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Antara suku 

bangsa yang satu dengan yang lain, sama-sama memiliki kebudayaan. 

Walaupun kebudayaannya berbeda, kita harus tetap memandang sama.  

4) Meningkatkan Kecintaan Terhadap Lingkungan hidup 

Manusia merupakan bagian dari seluruh ciptaan Tuhan, oleh 

karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia hanya dapat 

melansungkan hidup dan kehidupannya bila berhubungan dengan 

lingkung   hidupnya yakni masyarakat sekitarnya, juga alam dengan 

seluruh isinya baik fauna maupun floranya. Oleh karena itu kita harus 

mencintai se  luruh lingkungan hidup, dengan menjaga kelestariannya, 

sehingga kebahagian hidup dapat terwujud. 

5) Berkerjasama sesama warga, lingkungan dan pemerintah 

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan 

sesamanya untuk mencapai tujuan bersama, di samping itu manusia 

harus menjaga hubungan baik dengan lingkungan hidupnya baik 

dengan tetangga, masyarakat, maupun alam sekitarnya. Tindakan 

menjaga lingkungan hidup berarti telah bekerja sama pula dengan 

pemerintah dalam program pelestarian lingkungan hidup, misalnya 

menanam sejuta tumbuhan bunga.   

6) Menjauhi pertentangan dan perkelahian 

Sering kita mendengar perkelahian pelajar, di beberapa kota, 

bahkan ada yang tewas dalam peristiwa tersebut. Perbuatan tersebut 

akan menciderai rasa persatuan dan kesatuan,  untuk itu kita harus 

menghindari pertentangan bahkan perkelahian antar siswa atau antar 

pelajar. Adapun kalau terjadi perselisihan alangkah lebih baik jika 

diselesaikan dengan musyawarah. 

7) Menggalang Persatuan dan kesatuan melalui berbagai  kegiatan 

Cara yang dapat ditempuh untuk menggalang persatuan dan 

kesatuan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain: (a) olah 

raga melalui PON, PORSENI, pertandingan  persahabatan lainnya; (b) 

kesenian melalui Pekan budaya, lomba tari daerah, konggres bahasa; 

(c) kepramukaan melalui Jambore nasional, jambore daerah, lomba-
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lomba lainnya; (d) organisasi kepemudaan akan dapat menggalang 

persatuan dan kesatuan; (e) pembauran antar suku antar etnis; (f) 

bertingkah laku tidak merendahkan suku bangsa lain; (g) menyiarkan 

melalui radio, TV, dan media elektronika mengenai keaneka ragaman 

bangsa untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, misalnya acara: 

Anak Seribu Pulau, Aneka Ria Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, dan Si 

Bolang. 

8) Mencintai produk Indonesia 

Sebagai upaya untuk menggalakkan produk Indonesia agar 

menjadi produk tuan rumah di negaranya sendiri, perlu menggugah 

semangat seluruh bangsa Indonesia untuk menggelorakan cinta produk 

dalam negeri. Seiring dengan ajakan cinta produk Indonesia pemerintah 

akan mengenakan semua produk Indonesia dengan SNI. Kebijakan 

tersebut dapat mendorong lebih cepat untuk mencintai produk 

Indonesia. 

 

d. Nasionalisme dalam Perspektif Indonesia 

Kajian tentang nasionalisme dan bangsa, dan juga negara-

bangsa, hingga kini masih tetap menjadi perdebatan oleh para ahli. Bagi 

sejumlah ahli, bangsa dan kesadaran berbangsa diyakini merupakan 

representasi atau perwakilan dari negara masa lalu yang terikat dalam 

upaya-upaya realisasi diri. Bangsa dalam makna ini adalah suatu entitas 

(kesatuan-kesatuan) primordial yang merupakan bawaan yang melekat 

dalam nature dan sejarah manusia. Secara obyektif suatu bangsa dapat 

diidentifikasi lewat perbedaan-perbedaannya dengan bangsa lain dalam 

hal cara pandang, keterikatan dengan tanah air, dan perjuangan-

perjuangan untuk mendapatkan otonomi politik. 

Namun demikian, rumusan yang pasti mengenai nasionalisme 

dan negara-bangsa sangat sulit untuk digagaskan. Tetapi jika 

diperhatikan arena persemaian awal, konsepsi tentang nansionalisme 

dan negara-bangsa dan diikuti logika dibalik kehadiran nasionalisme dan 

negara-bangsa yang tumbuh di negara-negara bekas jajahan, kita akan 
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menemukan bahwa keduanya pada dasarnya adalah pakta perjanjian 

antara warga yang berdaulat dengan negara (Lay, 1997). 

Nasionalisme dan negara-bangsa secara radikal telah merombak 

struktur kesetiaan politik rakyat dari kesetiaan kepada dinasti menjadi 

prinsip kedaulatan rakyat. Ia juga telah merombak secara radikal 

struktur kesetiaan pada tuan penjajah untuk digantikan dengan gagasan 

tentang kewarganegaraan. Karena itu, nasionalisme telah 

mentransformasikan masyarakat dan individu dari posisi sebagai subjek 

pasif dalam politik menjadi warga negara aktif yang mampu mengatur 

diri sendiri. Secara demikian, nasionalisme dan negara-bangsa bukan 

saja memperhati-kan kesejajaran antara massa rakyat dengan 

penguasa, tapi sekaligus di dalamnya melekat impian-impian (harapan 

dan aspirasi) massa rakyat yang harus diwujudkan.  

Substansi nasionalisme dan negara-bangsa mencakup antara 

lain mengani demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan dan HAM. Oleh 

karena itu, mustahil berbicara nasionalisme dan negara-bangsa tanpa 

mengkaitkan dengan isu-isu di atas. Jika gagasan nasionalisme dan 

negara-bangsa di atas dicermati, logikanya sangat sedikit orang tidak 

sepakat akan keduanya. Di dalam konsep nasionalisme dan negara-

bangsa melekat semua nilai-nilai kemanusiaan tertinggi yang ingin 

dicapai oleh setiap peradaban manusia. Tetapi seperti terungkap pada 

tingkat praktis dalam masyarakat politik Indonesia, nasionalisme bisa 

dengan mudah melahirkan penolakan atau sinisme di kalangan 

masyarakat. Nasionalisme secara politik agar ‘menjauhi’ sesuatu atau 

‘menerima’ sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dan 

aspirasinya. 

Dalam konteks ‘menjauhi’ dan ‘menerima’ tersebut, nasionalisme 

Indonesia,  sering mengalami hambatan di hadapan massa rakyat dan 

pemerintahnya sendiri. Dalam kaitan ini, Cornelis Lay (1997) sempat 

mengidentifikasi, yang antara lain disebabkan oleh beberapa hal. 

Pertama, berkaitan dengan pemahamannya yang mendalam 

sebagai suatu ideologi. Ia bahkan dipahami sebatas sebagai salah satu 



30 
 

dari aliran politik yang pernah malang-melintang di rimba raya politik 

(masa lalu) Indonesia. ‘Dikerangkengnya’ nasionalisme Indonesia dalam 

salah satu kekuatan politik di masa lalu (baca: PNI jaman ORLA), telah 

mewarnai dan memerosotkan posisi nasionalisme sampai pada fase 

sebatas sebagai aliran politik. Padahal, nasionalisme bukan semata-

mata berfungsi sebagai ideologi. Sekalipun ia merupakan gejala yang 

mudah ditemui di sembarang belahan dunia, dan sekalipun ia 

menduduki dasar moral dan emosi seperti halnya dengan ideologi, ia 

tidak memiliki prinsip-prinsip universalitas -- seperti sosialisme atau 

kapitalisme misalnya -- yang memungkinkannya untuk diklaim semata-

mata sebagai ideologi. 

Dalam sejarah politik masa lalu Indonesia, kita mengetahui 

bahwa berbagai aliran politik, termasuk nasionalisme, yang tumbuh 

pada waktu itu terlibat dalam ‘perang’ dan ‘konflik’ tanpa henti. Karena 

itu, ketika nasionalisme dimengerti sebatas sebagai salah satu dari 

aliran politik di Indonesia, maka ia dengan mudah akan diperlakukan 

sebagai lawan oleh aliran politik lainnya. 

Kedua, berkaitan dengan praksis nasionalisme yang mengikuti 

logika nasionalisme internal. Jenis nasionalisme ini, memberikan 

penekanan pada superioritas dan keabsahan negara atas warganya dan 

mengabaikan substansi dari nasionalisme sebagai suatu ‘pakta 

perjanjian’ antara warga negara dengan negara. Padahal, sebagai 

‘pakta perjanjian’, nasionalisme harus menekankan bukan saja bahwa 

warga negara-bangsa memiliki hak untuk merdeka lewat negara, tapi 

yang bersangkutan juga memiliki hak yang sebanding untuk 

mengekspresikan diri, mendapatkan kemerdekaan dan kemungkinan 

untuk berkembang. Bung Karno, telah sejak dini menegaskan bahwa 

kemerdekaan Indonesia, hanya sebatas sebagai ‘jembatan emas’. 

Karena itu, di dalam negara Indonesia yang merdeka, terletak kewajiban 

bagi negara dan kita semua untuk memerdekakan setiap individu. 

Dengan demikian, bukan semata-mata kemerdekaan bangsa yang 

menjadi pusat perhatian nasionalisme, akan tetapi sekaligus 
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kemerdekaan individu yang menjadi warga dari bangsa yang 

bersangkutan.  

Ketiga, bertalian dengan kenyataan bahwa nasionalisme kadang 

digunakan sebagai sarana untuk mengabsahkan atau membela sesuatu 

yang bertentangan dengan logika. Kita sering berhadapan dengan 

kenyataan bahwa atas nama nasionalisme kita diharuskan untuk 

membenarkan langkah-langkah yang bahkan merugikan bangsa secara 

keseluruhan. Banyak contoh kasus di sekitar kita, dimana nasionalisme 

secara gegabah telah digunakan untuk melegalisasi hal-hal yang 

sebenarnya tidak punya kaitan dengan kepentingan negara dan bangsa. 

Misalnya kasus penggusuran demi pembangunan nasional, jika menolak 

penggusuran berarti anti pembangunan dan tidak nasionalis.  

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, maka persoalan 

pokok nasionalisme di Indonesia pada dewasa ini, bagaimana rakyat 

bisa diberdayakan. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi total 

terutama dalam rangka pemberdayaan civil society (masyarakat sipil). 

Gagasan pemberdayaan masyarakat sipil, hendaknya digunakan 

sebagai wacana dalam mengisi cita-cita reformasi dan sekaligus dalam 

membangun nasionalisme Indonesia. Sebenarnya kalau kita cermati, 

gagasan pemberdayaan masyarakat sipil itu sudah ada dalam UUD 

1945. Sebuah contoh, ambil saja pasal 31 UUD 1945, yang 

menegaskan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapat 

pengajaran, dan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan 

nasional yang diatur dengan undang-undang”. Penyelenggaraan 

pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan negara 

(pemerintah) memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan warga 

negara (rakyatnya). Selain itu, masih banyak lagi tuntutan pasal-pasal 

konstitusi yang memuat hak-hak asasi manusia yang harus direalisasi 

oleh negara dan ditujukan kepada rakyat (warga negara).  

Tercantumnya hak-hak individu (warga negara) dalam sebuah 

konstitusi (UUD 1945), belum tentu menjamin apakah kebijakan 

pemerintah mampu memberdayakan potensi bangsa yang melekat pada 
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masyarakat atau rakyat. Hal ini menuntut adanya kemauan dan 

kesadaran negara (pemerintah), bahwa keberadaannya di dalam 

organisasi ini adalah semata-mata untuk mengemban ‘misi suci’, yaitu 

menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, kinerja pemerintah 

dalam membuat kebijakan, akan sangat berpengaruh bagi dampak 

kebijakan itu, apakah mampu memberdayakan rakyat atau masyarakat 

sipil, atau bahkan terjadi sebaliknya, justru mengarah pada dominasi 

negara (pemerintah) terhadap masyarakat sipil. 

Pemberdayaan masyarakat sipil, pada dasarnya juga merupakan 

proyek kebudayaan (kultural) yang harus diciptakan oleh bangsa dalam 

menyongsong format Indonesia baru dan nasionalisme Indonesia. Salah 

satu cirinya, adalah terdapatnya ruang publik, di mana semua orang 

harus mampu tumbuh dan mengaktualisasikan diri serta mandiri dan 

sukarela untuk mengambil bagian dalam pemerintahan. Perilaku setiap 

warga negara dan pemerintahnya, terikat oleh dan harus tunduk pada 

hukum yang dihasilkan oleh sebuah perjanjian masyarakat (kontrak 

sosial). Untuk menciptakan masyarakat yang berkeadaban (termasuk 

juga negara atau pemerintah yang beradab), adalah merupakan 

rangkaian perjuangan untuk selalu menegakkan prinsip-prinsip keadilan 

dan menempatkan komponen masyarakat dan negara dalam suatu 

kesederajatan. Jika hal ini disadari oleh seluruh komponen bangsa 

(baca: pemerintah dan rakyatnya), maka cita-cita reformasi akan segera 

terwujud, begitu juga nasionalisme bangsa Indonesia akan semakin 

menjadi kokoh. 
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Evauas modul 4 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi t anda silang (X) pada 
alternatif yang terasedia 
 

1. Menurut Otto Bauer yang dimaksud bangsa adalah ...... 
Persamaan nasib karena bekas dijajah bangsa lain 
Persatuan karakter/ perangai karena persamaan nasib / cita – cita. 
Bangsa yang beraneka ragam budaya 
Bangsa yang maju teknologinya. 

2. Wawasan kebangsaan menyadarkan akan pentingnya semua orang 
..... 
a. Pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status, hak 

dan kewajiban. 
b. Pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan hidup 
c. Pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan cita – cita. 
d. Pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan agama. 

3. Kebangsaan bukanlah sekedar instrumen yang berfungsi sebagai 
perekat.... 
a.  melainkan juga sebagai wadah Indonesia yang homogen dalam 

berbagai  dimensi kulturalnya. 
b.  melainkan juga sebagai wadah Indonesia yang serba otonomi 

daerah dalam berbagai  dimensi kulturalnya. 
c.  melainkan juga sebagai wadah Indonesia yang serba majemuk 

dalam berbagai  dimensi kulturalnya. 
d.  melainkan juga sebagai wadah Indonesia yang serba musywarah 

dalam berbagai dimensi kulturnya. 
4. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat menjadi pembentukan 

identitas nasional ..... 
a. primordial,  bhinneka tunggal ika, konsep sejarah 
b. primordial,  sukuisme dan kedaerahan 
c. primordial,  bhinneka tunggal ika, konsep perjuangan 
d. primordial,  globalisasi, konsep sejarah 

5. Istilah ”negara" diterima secara umum yang menunjukkan organisai 
teritorial yang memiliki..... 
a. Kekuasaan mengatur rakyatnya 
b. Kekuasaan mengatur pemimpinnya 
c. Kekuasaan mengatur negaranya 
d. Kekuasaan mengatur kesejahteraannya 

6. Menurut ajaran negara hukum, negara bertujuan untuk 
menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan 
berpedoman kepada hukum, artinya..... 
a. Segala kekuasaan dan alat – alat negara dalam menjalankan 

kekuasaan berdasar kekuasaan 
Segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas 

hukum.  
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Segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas 
politik 

Segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas 
separtai 

7. Sebagai negara kesatuan, negara Republik Indonesia memiliki 
struktur  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masing-masing 
pemerintah daerah diberi hak otonomi, yaitu...... 
a. Setiap daerah berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri 
b.  Setiap daerah mengatur kekuasaannya sendiri 
c.  setiap daerah dapat mengklaim daerahnya sendiri  
d.  Setiap daerah dapat memetakan daerahnya sendiri 

8. Agar bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, maka seluruh 
potensi bangsa harus  diberdayakan; dengan kegiatan antara lain ...... 
a.  Menyelenggarakan dialog nasional secara terus-menerus yang dihadiri 

oleh tokoh-tokoh daerah, masyarakat dan agama serta budaya; 
b.  Boleh berdemo asal tidak anarkis 
c.  membeli produk-  produk Indonesia 
d.  Menyelenggarakan tarian khas daerah. 

9. Wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan  
mewujutkan rasa nasionalisme tersebut adalah sebagai berikut 
kecuali....... 

a.   Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

b.  Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi 

c.  Meningkatkan Kecintaan Terhadap Lingkungan hidup 
d.  menonjolkan perbedaan, dan mengutamkan golongannya 

10. Dalam konteks  nasionalisme Indonesia,  sering mengalami hambatan 
di hadapan massa rakyat dan pemerintahnya sendiri. Kondisi tersebut 
karena ….. 

a.  Indonesia Negara kesatuan berbentuk republic. 

b.  Indonesia Negara yang berbhineka Tunggal Ika 

c.  Semangat disintegrasi dari berbagai daerah 

d.  arus globalisasi yang seamakin deras.  
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