
 
SKENARIO MODUL IDENTITAS NASIONAL 

PERTEMUAN KE-6 
 

Capaian Pembelajaran : 
a) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi identitas nasional yang 

meliputi pengertian, fungsi, parameter dan unsur-unsur pembentuk identitas 
nasional. 

b) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian globalisasi dan 
hubungannya dengan identitas nasional. 

Indikator : 
a) Mampu menjawab pertanyaan kunci tentang identitas nasional. 
b) Mampu memahami pentingnya identitas nasional dalam era globalisasi. 
 

Skenario : 
a) tutor memberikan ceramah materi tentang: 

1) Pengertian, fungsi, parameter dan unsur-unsur pembentuk identitas nasional  
2) Jati Diri Bangsa dalam Arus Globalisasi: Krisis Identitas 

b) tutor memberikan pertanyaan kunci terkait identitas nasional: 
1) Apa identitas nasional yang bersifat fundamental? 
2) Jelaskan yang dimaksud krisis identitas di era globalisasi? 

Jawab: 
1) Identitas nasional yang bersifat fundamental adalah Pancasila, yang merupakan 

kristalisasi nilai, tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Karena bersifat 
fundamamental, maka ia bersifat tetap dan tidak ada perubahan sama sekali 

2) Krisis identitas bangsa adalah sebuah kondisi di mana terjadi ketidakstabilan 
sebuah karakter bangsa, sehingga mengalami guncangan budaya.  Dalam 
kondisi demikian, ketidakjelasan norma mewarnai perilaku dan tindakan 
sebagian kelompok masyarakat. 

c) tutor menyajikan isu aktual perihal identitas, misal identitas budaya Indonesia 
diklaim oleh bangsa lain. 

d) tutor meminta tanggapan dan upaya yang perlu dilakukan. 
e) tutor mengkonfirmasi kepada mahasiswa tentang pentingnya bangsa memiliki 

identitas dengan menunjuk beberapa mahasiswa secara acak. 
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Media Pembelajaran : Power Point 
 
Materi Ajar : 

 
Pendahuluan 

Materi tentang identitas nasional/bangsa ini akan mengantarkan Anda kepada 
pemahaman tentang identitas nasional, pluralitas bangsa, filosofi bhineka tunggal ika, 
serta mengetahui unsur-unsur pembentuk identitas nasional berupa suku bangsa, 
kebudayaan bangsa, dan kondisi geografis. Nilai-nilai budaya yang berada dalam 
sebagian besar masyarakat dalam suatu negara tercermin di dalam identitas nasional 
bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, 
melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena 
hasrat manuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya 
adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna 
baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam 
masyarakat. 

Dipandang dari padanan katanya, identitas nasional yang terdiri dari istilah 
identitas yang berasal dari identity dan nasional yang berangkat dari kata nation, yang 
mana identitas (identity) dapat diterjemahkan sebagai karakter, ciri, tanda, jati diri 
ataupun sifat khas, sementara nasional (nation) yang artinya bangsa; maka identitas 
nasional itu merupakan sifat khas kepribadian/karakter suatu bangsa.1 Sigmund Freud 
menggariskan bahwa “Character is striving system which underly behavior” yang berarti 
bahwa karakter itu adalah kumpulan tata nilai yang mewujudkan dalam suatu sistem daya 
juang (daya dorong) yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Artinya identitas 
nasional tersebut berada pada kedudukan yang luhur dalam tatanan kehidupan berbangsa 
dan bernegara, oleh karena  itu sebagai nilai, asas, norma kehidupan bangsa sudah 
semestinya untuk dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara.2 
                                                
1 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 41-
42. 
2 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 41-
42. 



Upaya untu menjunjung tinggi identitas nasional kian menjadi penting ketika 
melihat realitas sosial yang terjadi. Hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada 
2007 menunjukkan 65,9% responden menyatakan bangga menjadi orang indonesia. 
Jumlah ini menurun cukup drastis dibandingkan dengan suara publik lima tahun 
sebelumnya yang mencapai 93,5%. Penurunan ini diikuti meningkatknya perasaan tidak 
bangga.3 Pada 2015, rasa bangga menjadi warga negara Indonesia kembali mengalami 
kenaikan yakni 79,3%.4 Menurut Suwardiman, pudarnya rasa bangga sebagai bagian dari 
warga negara indonesia mencerminkan menipisnya rasa nasionalisme bangsa indonesia. 
Bahkan, ikatan-ikatan yang sebelumnya terpatri kuat dalam sebuah titik pandang yang 
sama dalam sebuah bangsa, kini berkembang dalam kesadaran etnis sempit yang terus 
meningkat dan merongrong kewibawaan bangsa.5 Apalagi dengan adanya arus 
globalisasi yang kemudian dapat secara terus menerus membenturkan identitas nasional 
dengan identitas bangsa lain. Hal ini yang kemudian membutuhkan landasan pemahaman 
yang baik tentang identitas nasional, sehingga tantangan globalisasi dapat disikapi 
dengan bijaksana. 

Beberapa materi pokok untuk memahami identitas nasional meliputi, pengertian 
identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, identitas nasional indonesia, 
kearifan lokal nusantara, identitas nasional dalam arus globalisasi dan integrasi nasional. 
Materi-materi pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa 
tentang identitas nasional, yang kemudian dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat 
memiliki karakter kebangsaan dan rasa nasionalisme yang kuat. 
 
Pengertian dan Unsur Pembentuk Identitas Nasional 
a. Pengertian Identitas Nasional 

Identitas nasional adalah konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu 
bangsa adalah penanda utama identitas bangsa tersebut. Karena menyangkut diri atau ciri 
suatu bangsa, maka konfirmasi atau penegasan terhadap identitas nasional suatu bangsa 
selalu merujuk atau mengacu pada hakikat bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, 
identitas nasional mengacu pada Pancasila sebagai hakikat Indonesia. 

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan.6 Secara 
etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata 
identitas berasal dari kata identity yang memiliki pengertian harfiah ciri, tanda atau jati 
diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan 

                                                
3 Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru 
Untuk Mahasiswa, Alfabeta, 2011, hlm 65. 
4 Ayu Siantoro, Bangga Menjadi Indonesia, Jajak pendapat Kompas tentang kebangsaan, terbit di Harian 
Kompas 18 Agustus 2015, hlm 40. 
5 Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru 
Untuk Mahasiswa, Alfabeta, 2011, hlm 65. 
6 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011,  hlm 32. 



yang lain.7 Mengacu pada pengertian tersebut, identitas tidak hanya merujuk pada 
individu atau perseorangan, tetapi juga pada kelompok. 

Sedangkan kata “nasional” merupakan padanan dari kata nation yang artinya 
bangsa.8 Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup 
masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut 
merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat.9 Sedangkan bangsa dalam 
pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka 
tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke 
dalam.10 Dengan demikian, “Nasional” menunjuk pada sifat khas kelompok yang 
memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik 
seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dari uraian tersebut, dapat diperoleh pemahaman 
bahwa identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat 
yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, yang dapat 
membedakannya dengan bangsa yang lain. 

Adapun beberapa pandangan terkait dengan pengertian identitas nasional, sebagai 
berikut: 

2) Menurut Muhamad Erwin, identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada 
suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian/karakter suatu bangsa.11 

3) Menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional 
adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang 
membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain.12  

4) Menurut Kaelan dan Achmad Zubaedi Identitas Nasional adalah suatu ciri yang 
dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut 
dengan bangsa lain.13 

5) Menurut Koento Wibisono Identitas Nasional adalah manifestasi nilai-nilai 
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa 
dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan 
bangsa lain dalam kehidupannya.14 
Jadi, “Identitas nasional” adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang 

memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. 
Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki 
identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri serta karakter dari bangsa 
                                                
7 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011,  hlm 32. 
8 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 41. 
9 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 30. 
10 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 30. 
11 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 41. 
12 Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru 
Untuk Mahasiswa, Alfabeta, 2011, hlm 66. 
13 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi, Paradigma, 
Yogyakarta, hlm 43. 
14 Koento Wibisono, sebagaimana dikutip dalam Srijanti dkk, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan di PT: 
Mengembangkan Etika Berwarga Negara, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm 39. 



tersebut. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu 
bangsa atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa.15 Menurut Soemarno 
Soedarsono, identitas nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:16 

1) Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai 
jati diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan eksis dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara;  

2) Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya 
juang, dan kekuatan bangsa. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada 
umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya; dan  

3) Sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. 
Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara 

sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri bangsa masing-masing. Telah terjadi kemafhuman 
bahwa suatu bangsa yang terdiri atas manusia-manusia yang dalam peradabannya 
senantiasa bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya 
masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi jika suatu 
banngsa hendak terus berkarakter, maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan 
identitas nasionalnnya sebagai penyangga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara 
dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Sebab kalau tidak, bangsa dan negara akan 
mati.17 

Tanda-tanda suatu negara akan mati, menurut Mahatma Gandhi (Founding 
Fathers bangsa India) dalam teori Seven Deadly sins-nya (Tujuh Dosa yang Dapat 
Mematikan Suatu Negara), yakni apabila telah bertumbuhkembangnya budaya, nilai-
nilai, dan perilaku: Kekayaan Tanpa Bekerja (Wealth Without Work); Kesenangan Tanpa 
Hati Nurani (Pleasure Without Conscience); Pengetahuan Tanpa Karakter (Knowledge 
Without Character); Bisnis Tanpa Moralitas (Business Without Morality); Ilmu Tanpa 
Kemanusiaan (Science Without Humanity); Agama Tanpa Pengorbanan (Religion 
Without Sacrifice); dan Politik Tanpa Prinsip (Politic Without Principle).18 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Srijanti dkk, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara, 
Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm 39. 
16 Soemarno Soedarsono, sebagaimana dikutip dalam Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia, hlm 42. 
17 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 42. 
18 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 42. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Faktor-Faktor Pembentuk Identitas  

Suatu penelitian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) di akhir tahun 2004 
menemukan bahwa ada enam faktor yang menentukan keberhasilan, yaitu: (1) 
Kreativitas; (2) Percaya diri/memegang prinsip; (3) Mentalisme berkelimpahan; (4) 
Integritas; (5) Idealisme; dan (6) Kompetensi. Bila kita cermati, lima diantaranya adalah 
faktor-faktor yang terkait dengan masalah karakter, yaitu kreativitas, percaya diri, 
mentalisme berkelimpahan, integritas, dan idealisme. Itu pertanda bahwa, bagaimanapun 
juga karakter adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan. Setidaknya itu telah 
dibuktikan oleh China, Jepang, dan Vietnam.19 

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa ditentukan oleh beberapa faktor yang 
mendukung.20 Adapun hal (keadaan, peristiwa) yang memengaruhi lahir/terbentuknya 
identitas nasional yaitu: 21 

1) Faktor objektif yang meliputi faktor geografis-ekologis dan demografi; 
2) Faktor subjektif yang meliputi  faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan. 
Seperti halnya lahirnya identitas nasional Indonesia. Kondisi geografis-ekologis 

yang membentuk bangsa Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan 
terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia di Asia Tenggara, ikut 
mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis (kependudukan), sosial dan 

                                                
19 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, 2013, hlm 42. 
20 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, 
Yogyakarta, 2012, hlm 49. 
21 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, 
Yogyakarta, 2012, hlm 42. 
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kebudayaan/kultur bangsa indonesia.22 Selain itu, faktor historis yang dimiliki indonesia 
ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa indonesia beserta 
identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya.23 

 
 Faktor-Faktor Yang Mendukung Kelahiran Identitas Nasional 
  
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
Sementara menurut Robert de Vantos, kemunculan identitas nasional merupakan 

hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, 
faktor penarik, dan faktor reaktif.24 Faktor primer mencakup etnisitas, teritorial bangsa, 
bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Sementara faktor pendorong meliputi pembangunan 
komunikasi, teknologi, kekuatan militer, dan pembangunan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Faktor pendorong senantiasa bersifat dinamis, bergerak terus mengikuti 
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Sementara untuk faktor penarik 
terdapat pada kodifikasi bahasa yang resmi dan bagaimana sistem pendidikannya. 
Sedangkan ruang lingkup yang terdapat pada faktor reaktif adalah meliputi penindasan, 
dominasi, dan kolektivitas rakyatnya.25 

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan 
identitas nasional bangsa indonesia, di mana pencarian identitas nasional Bangsa 
Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa indonesia untuk 
membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia.26 Pada zaman kolonial 
sebagai bangsa yang terjajah, semua kekuatan pemersatu Bangsa Indonesia telah 
dikooptasi oleh kaum penjajah. Segenap potensi bangsa telah dipecah belah demi 
menjaga status quo penjajah. Munculnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, untuk 

                                                
22 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, 
Yogyakarta, 2012, hlm 42. 
23 Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru 
Untuk Mahasiswa, Alfabeta, 2011, hlm 67. 
24 Robert de Vantos, sebagaimana dikutip dalam Muhamad Erwin, hlm 43. 
25 Robert de Vantos, sebagaimana dikutip dalam Muhamad Erwin, hlm 43. 
26 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, 
Yogyakarta, 2012, hlm 51. 
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sebagian sangat mendukung upaya pencarian nasionalisme Indonesia sekaligus penemuan 
identitas nasional Indonesia.27 

Terdapat suatu parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah 
menjadi ciri khas suatu bangsa. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat 
digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Parameter identitas nasional 
berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu 
menjadi ciri khas suatu bangsa. Beberapa unsur yang menjadi komponen identitas 
nasional, meliputi:28 

1) Pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat: adat istiadat, tata 
kelakuan, kebiasaan. 
Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas 
masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, 
dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua dan gotong royong 
merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata 
kelakuan. 

2) Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis 
menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. 
Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, seperti 
Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. 

3) Alat-alat pelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti 
bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. 
Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang 
merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid, dan gereja), peralatan 
manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat 
terbang, kapal laut, dan lain-lain). 

4) Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. 
Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti 
budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal 
dengan bulu tangkis. 

Unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia 
Identitas nasional Indonesia pada saat ini terbentuk dari enam unsur yaitu sejarah 

perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku bangsa, agama, dan 
budaya unggul. Namun demikian, unsur-unsur ini tidak statis dan akan berkembang 
sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Di samping itu, Kondisi geografis merupakan 
identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan 
tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu 
tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut 
                                                
27 Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru 
Untuk Mahasiswa, Alfabeta, 2011, hlm 67. 
28 Srijanti dkk, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara, 
Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hlm 40. 



menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan 
kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis 
wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang 
dapat membedakannya dengan negara lain. Berikut ini gambaran umum mengenai unsur-
unsur pembentuk tersebut:29 

1) Sejarah 
Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial 
yang berbeda sesuai perubahan jaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan 
politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam 
bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan kerajaan Majapahit dan 
Sriwijaya, rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan 
dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah 
nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda (sekarang wilayah NKRI) 
hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah 
Thailand.  
Realitas perjalanan sejarah mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa 
pejuang yang pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk meraih dan 
mempertahankan kembali harga diri, martabatnya sebagai bangsa, selain itu, 
dipertahankan semua potensi sumber daya alam yang ada agar tidak terus-
menerus dieksplorasi dan dieksploitasi yang akhirnya dapat menghancurkan 
kehidupan bangsa Indonesia di masa datang. Perjuangan bangsa Indonesia terus 
berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdakaan bangsa dari 
penjajah. 

2) Kebudayaan 
Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah 
meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban (civility), dan pengetahuan 
(knowledge). Kebudayaan, menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan adat-istiadat. Kebudayaan sebagai indikator identitas 
nasional bukanlah sesuatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai 
kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan 
milik bersama dalam suatu kelompok, artinya para warganya memiliki bersama 
sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan 
melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu 
yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai 
kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif. 

a. Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia 
dalam interaksinya antara sesama (horizontal) maupun antara pimpinan 
dengan staf, anak dengan orang tua (vertikal), atau sebaliknya. Bentuk 
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sikap dan perilaku sebagaimana yang tersebut di atas, adalah hormat-
menghormati antar sesama, sopan santun dalam sikap dan tutur kata, dan 
hormat pada orang tua. 

b. Peradaban (civility), peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa 
Indonesia adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hankam. Identitas nasional dalam 
masing-masing aspek yang dimaksud adalah: 
a) Ideologi adalah sila-sila dalam Pancasila 
b) Politik adalah demokrasi langsung dalam pemilu langsung presiden dan 

wakil presiden serta kepala daerah tingkat I dan II kabupaten/kota, 
c) Ekonomi adalah usaha kecil dan koperasi 
d) Sosial adalah semangat gotong royong, sikap ramah tamah, murah 

senyum, dan setia kawan 
e) Hankam adalah sistem keamanan lingkungan (siskamling), sistem 

perang gerilya, dan teknologi kentongan dalam memberikan informasi 
bahaya, dan sebagainya 

c. Pengetahuan (knowledge) 
a) Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional 

meliputi: 
b) Prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga bulutangkis dunia 
c) Karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang, yaitu 

pembuatan pesawat terbang CN 235, di IPTN Bandung, Jawa Barat. 
d) Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu pembuatan 

kapal laut Phinisi 
e) Prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade fisika dan 

kimia, dan sebagainya 
3) Budaya Unggul 

Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan 
cara ”kita harus mengubah, kita harus berbuat terbaik, kalau orang lain mampu, 
mengapa kita tidak mampu”. Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa bangsa 
Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, 
berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk 
mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan 
dijadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara 
konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner. 

4) Suku Bangsa 
Suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak 
lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia 
dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir 
mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan, 



dan norma yang berbeda, namun demikian beragam suku ini mampu 
mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu 
masyarakat yang adil dan makmur. 
Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa yang 
majemuk. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud adalah terlihat 
dari jumlah suku bangsa lebih kurang 300 suku bangsa dengan bahasa dan dialek 
yag berbeda. Populasinya pada tahun 2007 adalah 225 juta jiwa. Dari jumlah 
tersebut diperkirakan separuhnya adalah suku bangsa etnis Jawa. Sisanya adalah 
suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa, seperti suku 
Makassar-Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%), dan suku-
suku lainnya. Sedangkan suku bangsa atau etnis Tionghoa hanya berjumlah 2,8% 
tetapi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas mereka bermukim di 
perkotaan. 

5) Agama 
Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki 
hubungan antarumat seagama dan antarumat beragama yang rukun. Indonesia 
merupakan negara multiagama, karena itu Indonesia dikatakan negara yang rawan 
disintegrasi bangsa. Untuk itu menurut Magnis Suseno, salah satu jalan untuk 
mengurangi risiko konflik antaragama perlu diciptakan tradisi saling menghormati 
antara umat agama yang ada. Indonesia adalah negara yang agamis. Agama-
agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yakni agama Islam,Kristen 
Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan sejak masa pemerintahan 
Abdurrahman wahid agama Kong Hu Cu diakui oleh pemerintah sebagai 
agama, setelah istilah agama resmi dihapuskan. 

6) Bahasa 
Bahasa adalah salah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas nasional. 
Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa melayu yang merupakan bahasa 
penghubung (lingua franca) berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. 
Bahasa melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku 
bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan 
bangsa Indonesia. 
Bahasa, yakni identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu 
negara. Bahasa adalah merupakan satu keistimewaan manusia, khususnya dalam 
kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa 
manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu 
melambangkan arti apa pun, sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya 
oleh suatu kata tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah 
yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu 
dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami 
kepulauan nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di 



nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan 
internasional di kawasan kepulauan nusantara yang digunakan oleh berbagai suku 
bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu 
ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. 
Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional 
 

Identitas Nasional Indonesia 
Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam tiga 

bidang sebagai berikut:30 Pertama, identitas fundamental, yakni pancasila sebagai filsafat 
bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Kedua, 
identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa 
Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang 
Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan 
negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang 
meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, 
budayanya, agamanya. 
1) Pancasila 

Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang 
mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, 
asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan Rakyat Indonesia. Satu-satunya 
falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan 
mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila ini hendaknya dibudayakan dalam 
kehidupan anak bangsa diseluruh penjuru Nusantara mulai dari diri sendiri dan mulai 
hari ini yang kemudian diteruskan kelingkungan keluarga, lalu dapat meluas ke 
lingkungan masyarakat yang selanjutnya dapat tercermin ke lingkungan bangsa dan 
negara. Dengan begitu kita akan berkarakter dan mempunyai jati diri sebagai bangsa dan 
negara yang beradab dan bermaslahat dimuka bumi, menjadi bangsa dan negara yang 
bermartabat, yang menjadi rahmat serta penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi 
lingkungan alamnya, maupun bagi dunia internasional sebagaimana yang telah 
diletakkan dasarnya oleh para pendiri negara kita. 

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan: 
“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang 
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.” 
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2) Undang-undang Dasar 1945 

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam 
bersikap tindak. UUD 1945 dalam eksistensinya telah mengadakan pembagian tugas 
bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem politik di Indonesia dan sekaligus pula telah 
memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu serta juga telah menjamin 
perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. 
3) Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa 
bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa persatuan, hal ini memang karena bahasa 
Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam 
interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi 
bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan 
kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan 
berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya tidak 
kurang dari 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah tetap dipelihara sebagai 
kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya. Dalam Pasal 36 
UUD 1945 disebutkan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Kemudian, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20019 
tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menyatakan 
bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) juga 
menyatakan Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 
36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber 
dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai 
bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa 
Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu 
berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. 
4) Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika  

Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia melaambangkan 
kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk lambang Garuda Pancasila ini adalah buah 
karya anak bangsa yaitu Sultan hamid II dari Kesultanan Pontianak. Seekor burung 
Garuda yang berdiri tegak, yang kepalannya menghadap ke kanan dengan 
mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya 
berelar 17  helai, dengan ekor berelar 8 helai dan leher yang berelar 45 helai yang 
menunjuk pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17-8-1945. Pada dadanya 
digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. 
Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang 
bersambung satu sama lain dalam sambungn yang tiada putusnya adalah lambang 



perikemanusiaan. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan 
lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung 
mencengkram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis 
Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai smboyan 
negara kita. Dalam Pasal 36A UUD 1945 dinyatakan bahwa Lambang Negara ialah 
Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 
5) Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih 

Bendera Sang Merah Putih bukan hanya sekedar simbol keindahan belaka, akan 
tetapi lebih jauh dari situ Merah Putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan 
semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Dalam Pasal 35 UUD 
1945 dinyatakan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. 
6) Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya 

Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” buah karya Wage Rudolf Supratman ini 
begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Lagu 
ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres 
Pemuda II (yang merumuskan Sumpah Pemuda) ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. 
Pada peristiwa itu lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa sair. Lagu tersebut 
disambut dengan tetesan airmata dan semangat menggelora demi Indonesia Merdeka. 
Dalam Pasal 36B dinyatakan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 

Identitas nasional yang bersifat alamiah terkait yang terkait dengan pola perilaku 
yang nampak dalam kegiatan masyarakat: adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan. 
Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas 
masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, dan 
kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua dan gotong royong merupakan salah 
satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan. Alat-alat 
pelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan 
peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan 
yang merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid, dan gereja), peralatan 
manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat terbang, kapal 
laut, dan lain-lain). Akhirnya, identitas yang bersumber dari tujuan bersifat dinamis dan 
tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia 
dikenal dengan bulu tangkis.31 

 
Jati Diri Bangsa dalam Arus Globalisasi: Krisis Identitas 

Globalisasi secara umum adalah  sebuah gambaran tentang semakin 
ketergantungan diantara sesama masyarakat dunia baik budaya maupun ekonomi. Istilah 
globalisasi juga sering dihubungkan dengan sirkulasi gagasan, bahasa, dan budaya 
populer yang melintasi batas negara. Fenomena global ini acap kali disederhanakan oleh 
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kalangan ahli sebagai gejala kecenderungan dunia menuju sebuah perkampungan global 
(global village) dimana interaksi manusia berlangsung tanpa halangan batas geografis. 
Hal ini tentunya bagian tak terpisahkan dari kemajuan teknologi informasi yang 
menyediakan fasilitas manusia modern untuk menjalin komuniksasi secara murah dan 
mudah. Pada saat yang sama, isu-isu dunia di bidang politik, ekonomi, demokrasi, dan 
hak asasi manusia (HAM) dengan begitu cepat dapat memengaruhi situasi yang terjadi di 
suatu negara.32 

Presiden Soekarno kerap menegaskan wasiatnya bahwa tugas berat bangsa 
Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan nation and 
caracter building, bahkan Bung Karno mewanti-wanti, jika pembangunan karakter ini 
tidak berhasil, bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa kuli! Identitas/kepribadian bangsa 
Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang halus budinya, sopan dalam 
sikapnya, santun dalam tindakanya, sangat toleran, memiliki solidaritas yang tinggi, dan 
nasionalisme yang kuat serta mengakar. Semua itu lambat laun semakin pudar akibat 
derasnya arus globalisasi dan kapitalisme yang memberikan ajaran untuk individualis, 
materialis, bebas sebebas-bebasnya, konsumtif, pragmatis, dan praktis/instan (Muhamad 
Erwin, 2012: 44). 

Saat ini manusia Indonesia cenderung kurang tulus dan suka menggunakan kedok, 
berbeda antara perkataan dan perbuatan, tidak bisa memegang janji, dan menghindari 
tanggung jawab. Nilai-nilai budaya, dan perilaku munafik dan berorientasi pada 
keduniaan serta materialisme semata. Sementara itu korupsi yang masih terus merajalela 
juga telah menggerus kesanggupan kita untuk tumbuh, berkembang, dan berdaya saing. 
Kalau untuk korupsi ini sampai-sampai ada guyonon di tengah masyarakat bahwa, “setan 
tidak perlu lagi menggoda dan mengajari bangsa Indonesia untuk melakukan korupsi, 
sebab justru setan yang harus belajar mengenai jurus-jurus (modus operandi) korupsi dari 
bangsa Indonesia dan kemudian digunakan untuk menggoda bangsa atau negara lain.” 
(Muhamad Erwin, 2012: 44) 

Sikap dan perilaku kurang tulus juga telah menghinggapi negeri ini yang dapat 
terlihat pada kondisi saat ini, dimana setiap jasa atau jabatan selalu diukur dengan materi 
dan fasilitas. Kalau anggota legislatif gaji dan fasilitasnya harus segini, untuk pejabat 
eksekutif pendapat dan fasilitasnya harus sebesar ini, untuk aparatur penegak hukum 
(yudikatif), penghasilan dan fasilitasnya harus senilai ini. Alasannya, menjadi pejabat 
negara adalah pekerjaan yang sangat berat. Coba berat mana dengan pekerjaan para 
Founding Father dulu! (Muhamad Erwin, 2012: 44-45). 

Sikap kurang tulus itu kemudian meluas menjadi hipokrasi umum yang berupa 
rendahnya disiplin dan kepatuhan terhadap hukum, dan sikap masa bodoh terhadap 
kepentingan bersama. Dalam kondisi lebih buruk lagi, kepentingan kedaerahan, 
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kelompok, dan golongan telah melunturkan cita-cita bersama sebagai bangsa (Muhamad 
Erwin, 2012: 45). 

Sang guru besar Ki Hajar dewantara telah menggariskan bahwa, Ing Ngarso 
Sun Tulodho (di depan memberi suri tauladan). Kalau yang didepan negeri ini memberi 
suri tauladan seperti itu tadi, maka jangan heran kalau yang di tingkat akar rumput 
banyak psikopat. Terlebih kalau kita memandang bagaimana peredarsn narkoba di negeri 
ini yang jelas selai merusak kepribadian dan moral bangsa juga telah membuat suram 
masa depan generasi penerus bangsa (Muhamad Erwin, 2012: 45. 

Realitas obyektif tersebut kalau kita dekati dengan cara pandang Moehtar Lubis 
dalam buku Manusia Indonesia dapat dibenarkan adanya. Beberapa karakteristik manusia 
Indonesia di antaranya berkarakter hipokrit (munafik), cenderung pada tahayul 
(irrasional), suka melempar tanggung jawab pada orang lain, hedonis, dan artistik 
(mempunyai jiwa seni atau estetis yang tinggi) dan lain-lain.  

Oleh karena itu, tantangan besar bagi manusia Indonesia adalah pembagunan 
karakter yang berangkat dari dalam, bahkan bisa menjadi auto-kritik terhadap diri kita 
sendiri, tentu melalui beberapa kritik dari pemikir tentang Indonesia seperti Moehtar 
Lubis; dalam proses menjadi dan menemukan kedirian bangsa tersebut kita dituntut untuk 
terus berproses ‘menjadi’ Indonesia dengan melihat factor kesjarahan-kritis serta 
berangkat dari kebudayaan. Tantangan-tantangan besar lainnya berasal dari luar, di 
antaranya mengenai globalisasi dan kebudayaan yang dibawanya. 

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antarnegara sangat 
longgar sehingga rentan sekali memengaruhi nilai-nilai budaya bangsa, sehingga krisis 
akhlak dan moral bertambah akut dan meluas.Memang disatu sisi, kita tidak patut untuk 
menutup diri dari globalisasi dengan segala keuntungannya seperti dalam putaran ilmu, 
teknologi dan informasi dunia, namun disisi lain kita harus mempertahankan karakter kita 
sebagai mana yang telah dirumuskan dalam philosofhie groundslag bangsa kita. Dalam 
menghadapi ancaman negatif globalisasi itu sudah semestinya bangsa Indonesia mulai 
dari elit sampai ke rakyatnya untuk kembali memosisikan dirinya kepada sifat aslinya, 
agar tidak gampang untuk diintervensi oleh negara lain dan tidak dikatakan sebagai 
bangsa yang tidak memiliki prinsip dan tersesat dalam arus lautan globalisasi (Muhamad 
Erwin, 2012: 45). 

Sifat asli itu terletak pada hati bukan pada tampilan luar. Namun apabila kita 
memandang arah pembangunan negara kita begitu terlihat yang dikedepankan adalah 
pembangunan fisik dan ekonomi bukan pembangunan jiwa, padahal lagu Indonesia Raya 
telah mengamanatkan untuk membangun jiwa terlebih dahulukemudian badan 
(“....Bangunlah jiwanya, bangunlah badanya, untuk Indonesia Raya...”). Padahal tolak 
ukur kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi ataupun 
pembangunan fisik semata. Akan tetapi yang terpenting ada pada semangatnya, semangat 
untuk bekerja bagi bangsa dengan bekerja secara keras, secara cerdas, dan secara ikhlas, 
sebagaiman yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno: “beri aku seribu orang, dan 



aku akan menggerakkan Gunung Semeru! Beri aku sepuluh pemuda yang membara 
cintanya kepada Tanah Air, dan aku akan mengguncang dunia!” (Orasi Bung Karno, 
1920). 
 
Evaluasi : 
1. Ketepatan dalam menjawab hakikat makna identitas nasional yang fundamental. 
2. Kejelasan dalam menyampaikan tanggapan terhadap krisis identitas ditengah arus 

globalisasi. 
  



 


