
SKENARIO MODUL IDENTITAS NASIONAL 

PERTEMUAN KE-7 

Capaian Pembelajaran : 
a) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan kearifan lokal nusantara dengan 

identitas nasional. 
b) Mahasiwa mampu mengeksplorasi salah satu kearifaan lokal nusantara sebagai modal 

pembentukan jati diri bangsa 
c) Mahasiswa mampu memahami hubungan integrasi nasional dengan identitas nasional. 

 
Indikator 

a) Mahasiwa mampu memberikan contoh kearifan lokal nusantara yang dapat dijadikan modal 
pembentukan identitas nasional. 

b) Mahasiswa mampu mendeskripsikan pentingnya integrasi nasional. 
 

Sekenario 
a) Pada pertemuan sebelumnya Tutor membagi mahasiswa menjadi 5 kelompok. 
b) Setiap kelompok harus menunjuk koordinator dan juru bicara.  
c) Setiap kelompok diberi tugas mengeksplorasi salah satu kearifan lokal nusantara yang dapat 

dijadikan modal pembentukan identitas nasional. 
d) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membahas: 
1) Apa kearifan lokal yang dapat dijadikan modal pembentuk identitas nasional? 
2) Mengapa kearifan lokal tersebut dapat dijadikan modal pembentuk identitas nasional? 

Nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya? 
e) Tutor menyampaikan klarifikasi atas hasil diskusi berdasarkan materi pembelajaran dan 

menguraikan pentingnya integrasi nasional. 
 

Bahan Bacaan : 
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1, No. 2 Des 2014. 
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3. Suyono Suyatno, Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas 

Keindonesiaan, diakses dalam http://badanbahasa.kemdikbud.go.id 
 
Materi Ajar : 
Kearifan Lokal Nusantara sebagai Modal Pembentukan Identitas Nasional 



Kearifan lokal sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local wisdom” atau 
pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”.1 Kearifan 
lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh 
kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.2 

Menurut Haryati Soebadio kearifal lokal merupakan identitas/kepribadian budaya bangsa 
yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai 
watak dan kemampuan sendiri.3 Sedangkan Menurut F.X. Rahyono, kearifan lokal merupakan 
kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui 
pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui 
pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan 
melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang 
panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.4 Pada umumnya etika dan nilai moral yang 
terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi 
melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, folklore), dan manuskrip.5 
Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.6 

Menurut Suyono Suyatno, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku 
dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat 
tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui 
sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Namun, sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang 
mengandung kebijakan hidup, kearifan lokal di nusantara ternyata tidak dapat dibelenggu pada 
budaya atau etnis tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga 
membentuk nilai budaya yang bersifat nasional.7 Misalnya saja hampir di setiap budaya lokal di 
Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan 
seterusnya.8 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keraifan lokal merupakan salah satu 
sumber untuk membentuk identitas nasional. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas 
bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi 
secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. 

Di Indonesia,  kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam 
berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, 
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dan sebagainya). Sebagai contoh, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah 
menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin 
ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa perlu penyejuk udara. Pendopo adalah salah satu 
contoh bagaimana kearifan lokal warisan masa lampau telah memberikan kepada kita konsep 
arsitektur yang lega, nyaman, dan hemat energi. Sekarang ini, kita mempersoalkan krisis energi 
dan menyerukan hemat energi. Namun, gedung dan rumah dibangun dengan konsep bangunan 
tertutup sehingga memerlukan penyejuk udara yang boros energi.9 

Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya telah mengakomodasi kearifan lokal 
yang hidup di Nusantara (antara lain nilai gotong royong sehingga salah satu sila Pancasila 
adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”).10 Kearifan lokal dijamin dalam Pasal 28I 
UUD 1945 yang menyatakan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 
dinyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya.” 

 Uraian di atas menunjukkan adanya “lahan subur” untuk penggalian kearifan lokal 
Nusantara. Luasnya budaya dan kemungkinan pengembangannya menjadi tantangan tersendiri. 
Di samping itu perspektif perubahan yang terjadi juga menjadi peluang tersendiri untuk 
menelusuri eksistensinya. Dari unsur internalnya sendiri sampai yang eksternal seperti pengaruh 
lintas budaya dan globalisasi. Boni Hargens (2011) dalam tulisannya di Kompas menyatakan 
bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara 
jatuh dalam  percaturan global asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang 
kuat.11 
 
Integrasi Nasional 

Membangun suatu bangsa di masa depan memerlukan kesinambungan dengan kehidupan 
kultural masa lalu. Kesadaran akan kontiunitas historis memperkuat kesadaran kultur suatu 
bangsa, sehingga terbentuklah rasa nasionalisme atau identitas diri bangsa. Pemupukan identitas 
nasional tidak dapat dijalankan tanpa menghidupkan kesadaran kultural. Namun, pada 
kenyataannya telah terjadi pemutusan atau keterputusan penerusan budaya bangsa, entah di 
sengaja atau bahkan tidak disadari. Kini, bangsa ini menjadi menjadi negara yang kurang 
memperhatikan nilai-nilai budaya, terjadi diskontiunitas budaya, dan hilangnya identititas 
bangsa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka segeralah bangsa ini akan menjadi kacung di 
dunia. Akibatnya, negeri ini tidak mampu menumbuhkan cultural forces yang diperlukan untuk 
membentengi diri dari berbagai terpaan modernitas yang berasal dari Barat. Impian besar 
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menjadi subjek-Indonesia yang berjuang dengan pikiran cerdas, batin yang bersih, serta tulus 
dalam menciptakan sistem-sistem hidup bersama yang manusiawi, humanis, toleran, egaliter, 
berharkat dalam keragaman, ataupun menghormati setiap kemajemukan di bawah kepastian 
hukum, hampir nyaris semua itu belum terwujud. 

Pemutusan mata rantai kultural, rantai ekonomi, perdagangan, maritim, sikap hidup, 
pandangan dunia, serta mata rantai nilai-nilai ketimuran ini disebabkan oleh kolonial Belanda 
yang  telah lama menjajah negeri ini dengan menggunakan cara-cara feodalistik, seperti sistem 
tanam paksa. Salah satu contoh bahwa kita mempunyai tradisi perdadangan yang kuat dan 
maritime yang tangguh dapat dilihat sejarah dibeberapa daerah seperti di Aceh, misalnya seorang 
Usman berhasil menjadi pengusaha kain yang mampu menembus pasar internasional. Ataupun 
misalnya pada suku Bugis yang mempu membuat perahu yang kuat dan tidak pernah tenggelam 
walaupun di hantam ombak besar. Serta berbagai tradisi nenek moyang di beberapa suku bangsa 
di negeri ini. Dalam perspektif sejarah silam sebelum Belanda datang, sistem pemerintahan desa 
bangsa ini dipilih rakyat dengan bebas, ada tanah milik desa dan ada tanah milik individu. 
Belanda tak mau tahu dengan sistem ini, yang terpikirkan dalam benak mereka adalah kebutuhan 
tanah-tanah untuk produksi harganya tinggi di Eropa pada masa itu. Mereka masuk ke 
pedalaman menjadikan lurah sebagai agennya dan memilih tanah yang baik untuk ditanami. 
Lurah yang dahulunya menjadi simbol kegotongroyongan lalu menjadi taun yang ikut menindas 
rakyat. Kolonial Belanda memporak-porandakan sistem dan tata cara masyarakat lokal, dan 
hingga kini kekacauan sistem ini tetap permanen sampai sekarang.  

Dari sedikit gambaran di atas dapat diketahui bagaimana proses kolonialisasi itu berjalan, 
dibentuk, dan melalui berbagai sarana seperti; budaya, ekonomi, politik lokal, dan seterusnya. 
Praktek penanaman pola-pola imperialis tersebut berjalan dan hingga kini masih berperan 
menggerakkan nalar masyarakat Indonesia dari pasca kemerdekaan hingga kini 

Problem yang cukup mendasar bagi kita untuk merumuskan kembali identitas ke-
Indonesiaa adalah bagaimana menjadi Indonesia? Menjadi Indonesia bukanlah mengungkungnya 
dalam definisi yang bersifat esensialis, yakni kebudayaan Indonesia yang digambarkan secar 
definitif. Dengan kata lain, kebudayan Indonesia itu harus “begini”, dan yang “tidak begini”  
bukan kebudayaan Indonesia. Yang tentu saja semakin menutup, membatasi dan membunuhnya. 
Ke-Indonesiaan lalu menjadi pencitraan yang sangat terbatas. 

Setidaknya ada empat strategi untuk merumuskan kembali Keindonesiaan, pertama, 
perumusan strategi itu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang mempunyai 
cakupan luas terhadap perikehidupan masyarakat Indonesia. Persepsi budaya tidak hanya 
mengarah pada kesenian belaka, sebab strategi budaya bukan strategi kesenian. Namun cakupan 
dalam strategi yang berdasar budaya ini mengubah cara hidup, persepsi dan tingkah laku warisan 
kolonial. Secara lebih khusus, perubahan tersebut menyangkut semua faktor budaya, yakni: 
anthropos, oikos, tekne, dan ethnos. Anthropos, berarti Manusia menjadi faktor penting dalam 
membangun bangsa ini, terutama dari sisi kualitas sumberdayanya. Oikos, di mana lingkungan 
bukan hanya menjadi sarana, akan tetapi merupakan Lebenswelt, yakni medan yang 
memungkinkannya berjuang untuk hidup. Tekne, yakni menjadikan teknologi sebagai 



perpanjangan tangan dalam meringankan tugas, bukan justru teknik yang membelenggunya. 
Kedua,  strategi yang diarahkan untuk mengarah ke masa depan. Warisan budaya harus dihargai, 
tetapi agar warisan tersebut bermakna diperlukan tafsir ulang yang kreatif dan produktif, seperti 
dalam bahasa Gadamer, interpretasi bukan hanya mengarah pada teks, ataupun hanya pada 
konteks teks tersebut di buat, akan tetapi diperlukan kontekstualisasi yang bersifat produktif, 
bukan hanya reproduktif. Gadamer juga mengingatkan, berpijak pada tradisi bukan lalu membuat 
kita masuk dalam kubangan romantisisme, tetapi justru malah mengarahkannya pada modern 
yang berasal dari dalam diri kita. Modernitas yang digali dari dalam, modernitas yang berangkat 
dari tradisi (turast) dan kebudayaan kita (Hassan Hanafi). Adalah suatu kenaifan jika kita ingin 
membangun modernitas tanpa melibatkan tradisi dan kebudayaan, sebab akan mengalami 
kepincangan di dalamnya, sebagaimana modernitas yang terjadi di Eropa. Modernitas yang 
dibangun dari kebudayaan kita justru akan meneguhkan ke-diri-an atau jati diri sebagai bangsa 
dan mampu mengintegrasikannya dengan kebudayaan luar. Model integrasi ini tidak 
menghilangkan identitas, atau bahkan tidak pula bersifat konservatis terhadap tradisi, sementara 
terhadap kebudayaan luar (tentu secara selektif) juga tidak bersifat menolaknya. 

Dalam strategi tersebut terkandung adanya kondisi dinamis yang mendiri. Berbuat secara 
mandiri, tidak tergantung ataupun menyandarkan diri pada kebaikan bangsa lain. Masyarakat 
juga harus mempunyai kemampuan integratif-akulturatif, yakni terbuka terhadap unsur-unsur 
luar, menerima secara selektif dan yang terpenting dari itu adalah mampu mengintegrasikannya 
ke dalam kebudayaan nasional untuk memperkuat identitas kebangsaan, seperti yang telah 
terbukti dalam serjarah era kultural sebelum masa kolonial.  

Sebagai catatan penting bahwa relasi budaya Indonesia dengan unsur-unsur asing 
mengalami tegangan sebagai berikut: bahwa Budaya Indonesia tidak pernah sepenuhnya anti 
terhadap budaya luar dan dalam, antara “ego” dan “the other”. Dominasi kultural tidak akan bisa 
sungguh-sungguh mendiktekan “the dominated” untuk mengkonstruksi pandangan-pandangan, 
kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang merupakan tiruan atau mimikri “terjajah ‘ dari 
“penjajah”. 

Seiring dengan perkembangan pesat dunia modern, rumitnya jejaring kebudayaan 
Indonesia untuk dipahami. Maka pelacakan identitas Indonesia dengan kembali ke masa lalu, 
yakni dengan mencari Indonesia murni yang cenderung ke arah puritan dan bahkan puritanisme 
adalah hal yang kurang bijak, namun mengikuti gerak globalisasi juga harus diperhatikan dengan 
seksama. Idealnya, pencarian diri kultural Indonesia adalah dengan membiarkannya selalu 
berada dalam proses persilangan akibat dari perjumpaan dengan budaya-budaya lain. 

Agar perumusan identitas itu terus berjalan dengan baik seperti aliran sungai abadi, maka 
cara yang terbaik adalah membiarkan wacana kebudayaan di Indonesia tetap hidup. Dengan 
demikian, identitas Indonesia akan selalu berada dalam ruang tarik ulur yang bergerak, yakni 
ruang ketiga, ruang ambang. Untuk menciptakan ruang wacana yang melibatkan sebanyak etnis 
di Indonesia inilah kiranya perlu terus dikembangkan. Dengan demikian, kebangsaan memang 
bukanlah suatu entitas yang jadi dan untuk proses ‘redefinisi’ menjadi Indonesia perlu diciptakan 



keindonesiaan yang interaktif antar etnis, gerakan yang bergerak terus menerus, dalam kondisi 
Indonesia yang demoktratis. 

Integritas nasional merupakan interaksi utuh segenap suku-suku bangsa di seluruh 
penjuru Nusantara. Penyatupaduan secara utuh ini pertama kali telah diikrarkan bangsa Indonesia 
melalui Sumpah Pemuda, yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Indonesia sejak 1945 telah membuktikan pada dunia, 
walaupun terdiri dari berbagai suku dan wilayah kepulauan yang terpisah-pisah oleh lautan, tapi 
Indonesia tetaplah Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai negara (Muhamad Erwin, 
2012: 48). 

Adapun yang menjadi erekat bangsa Indonesia sehingga tetap bertahan sampai dengan 
saai ini tidak lain besar pengaruhnya karena ditunjang oleh identitas nasional yang memang 
memiliki karakter yang dalam. Pancasila telah terbukti berperan sebagai pandangan hidup yang 
satu bagi bangsa Indonesia dalam bentuk kesadaran, cita-cita moral, cita-cita hukum dengan satu 
kejiwaan nasionalisme Indonesia.  Undang-undang dasar 1945 (Amandemen pertama, kedua, 
ketiga, keempat) juga telah memberikan pedoman/patokan yang satu bagi sikap segenap bangsa 
Indonesia. Begitupun dengan apa yang dialami oleh bahasa Indonesia, bahsa Indonesia telah 
menjadi sasana interaksi yang satu bagi segenap bangsa Indonesia. Demikian juga terhadap 
Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara dan 
Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan telah menjadi simbol kejiwaan yang satu bagi bangsa 
Indonesia (Muhamad Erwin, 2012: 48). 

Identitas nasional juga sangat mengharapkan bentuk integrasi nasional yang kokoh. 
Dalam menopang kekokohannya membutuhkan kekuatan dari integritas sosial dan integritas 
kebudayaan. Integritas sosial adalah upaya untuk menyatupadukan masyarakat yang beragam, 
berlainan latar belakangnya dan masing-masing memiliki jati diri dari sukunya menjadi suatu 
masyarakat baru dan besar yang saling berasimiliasi. Sementara integritas kebudayaan 
merupakan sarana asimilasi budaya atau penyesuaian antar budaya sehingga dapat menjadi suatu 
sistem budaya yang selaras (Muhamad Erwin, 2012: 48). 

Dari cerminan kedua bentuk integrasi penyokong keberadaan integrasi nasional itu, maka 
dapat dirumuskan bahwasnnya integrasi nasional merupakan penyatupaduan bagian-bagian yang 
berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang utuh dan tetap memlihara keanekaragaman dan 
kearifan-kearifan budaya lokal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi identitas 
nasional sebagai sarana rekayasa nasional memerlikan identitas nasional sebagai sarana rekayasa 
sosial dan politik dalam upaya mewujutkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan 
(Muhamad Erwin, 2012: 49). 

Selain itu identitas nasional tidak akan memberikan kekuatan kepada integritas nasional 
apabila kesadaran masyarakat sangat rendah. Driyarkara telah merumuskan bahwa kesadaran 
itu adalah seperti ein ruf aus mir und doch uber mich, seperti panggilan yang timbul dari aku, 
tetapi mengatasi diriku. Kesadaran pada identitas nasional pada hakekatnya merupakan 
kesadaran tentang diri kita sendiri, dimana kita melihat diri kita sendiriberhadapan dengan 
bangsa kita sendiri. Orang yang memiliki kesadaran berarti orang tersebut yakin akan cita-cita 



kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai 
yang bergumul dalam benak dan sanubari manusia. Orang yang mengalami dan merasakan 
keyakinan bahwa suatu perbuatan yang kongkrit harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh 
dilakukan. Maka, kesadaran terhadap identitas nasional pada hakekatnya merupakan keyakinan 
akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang identitas bangsanya yang pernah ada, 
yang ada dan yang akan ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan 
refleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis, dalam rangka 
memilih arah dalam kehidupan sosial (Muhamad Erwin, 2012: 49). 

Dalam situasi yang konkrit terhadap identitas nasional akan menjelma dalam bentuk 
kepatuhan atau ketaatan terhadap identitas bangsa sendiri. Kepatuhan terhadap identitas bangsa 
sendiri begitubergantung pada pertumbuhan akal, kemauandan rasa seseorang. Ada orang yang 
sadar terhadap identitas nasionalnya demi kesedapan hidupbersama, ada yang karena sesuai 
dengan cita-citanya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya konsekuensi 
psikologis dari adanya kesadarn moral atas identitas nasional ini, bahwa kesadaran itu 
menggugah timbulnya rasa kebangsaan. 

Dengan kesadaran seperti itu, maka secara konkret dapat dilakukan upaya-upaya 
kreatifitas bangsa dalam tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. Dengan berupaya mengimplementasikan rasa kebangsaan kita yang berwujud 
nasionalisme atau pengabdian secara total kepada Indonesia, misalnya dengan 
membudayakan penggunaan bahasa Indonesia, mempublikasikan pertunjukan-
pertunjukan seni budaya bangsa melalui media-media ataupun dengan menggunakan 
produk hasil karya anak bangsa; 

2. Dengan memodifikasi kebudayaan Indonesia menjadi sesuatu yang menarik; 
3. Dengan bersikap selektif dalam menerima pengruh globalisasi yang masuk ke 

Indonesia (Muhamad Erwin, 2012: 49-50).  
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Integrasi nasional merupakan interaksi utuh segenap suku-suku bangsa di segala penjuru 
nusantara. Penyatupaduan secara utuh ini pertama kali telah diikrarkan bangsa Indonesia melalui 
Sumpah Pemuda, yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia, 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat bahwa perbedaan suku, agama, ras dan terisah 
secara geografis tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk menyatu menjadi bangsa. 

Adapun yang menjadi perekat bangsa sehingga yang hingga kini tetap bertahan adalah 
adanya identitas nasional yang memiliki karakter yang kuat. Pancasila terbukti menjadi 
pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa dalam bentuk kesadaran, cita-cita, moral, hukum dan 
kejiwaan bangsa. UUD 1945 (amandemen ke-1, 2, 3, 4) juga telah memberikan pedoman dan 
patokan dalam kehidupan berbangsa. Begitu pula mengenai bahasa Indonesia tetap menjadi alat 
komunikasi pemersatu antar berbagai suku, etnis yang berbeda. Demikian pula pada Garuda 
Pancasila sebagai lambang negara, sang saka Merah Putih sebagai bendera negara  dan Indonesia 
raya sebagai lagu kebangsaan yang menjadi simbol  kejiwaan yang satu bagi bangsa. 

Integrasi nasional membutuhkan penopang, yang berupa integrasi sosial dan integrasi 
budaya. Integrasi social merupakan upaya menyatupadukan berbagai ragam sosial, latar belakang 
yang berbeda yang mempunyai jati  diri masing-masing menjadi masyarakat baru dan besar yan 
berasimilasi. Sementara integrasi budaya lebih menekankan asimilasi budaya untuk keselarasan. 
Singkatnya, integrasi nasional adalah penyatupaduan bagian-bagian yang berbeda-beda menjadi 
satu kesatuan yang utuh dengan tetap memelihara keanekaragaman dan kearifan-kearifan lokal. 
Menurut Driyarkara, identitas nasional tidak akan memberikan kekuatan pada integrasi nasional 
apabila kesadaran masyarakatnya sangat rendah. Menurutnya, kesadaran itu seperti panggilan 
yang timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku. Maka dalam konteks nasional, kesadaran yang 
timbul dari aku itu mampu mengatasi ke-aku-an untuk kepentingan yang lebih besar, yakni 
bangsa dan negara.   

Pada hakekatnya integrasi merupakan upaya politik/ kekuasaan untuk menyatukan semua 
unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang 
dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi 
kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan tujuan nasional dimasa depan untuk kepentingan 
bersama. 

Proses integrasi disebabkan adanya, kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang 
dapat mengganggu keutuhan NKRI, adanya kesepakatan pemimpin, homogenitas social budaya 
serta agama ,dan adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. 

Integrasi mempunyai dua dimensi, antara lain: integrasi horizontal dan integrasi vertikal. 
Dimensi vertikal dalam integrasi nasional bertujuan mengintegrasikan persepsi dan prilaku elite 
dan masa dengan cara menghilangkan, mengurangi perbedaan kesenjangan antara kelompok 
yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Sedangkan dimensi horizontal mengintegrasikan 
antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan – 
perbedaan yang ditimbulkan oleh factor-faktor teritorial/kultur dengan mengurangi kesenjangan 
yang ditimbulkan oleh factor-faktor tersebut. 

Contoh-contoh penghambat integrasi nasional : 



a. Perbedaan kepentingan,  dengan masyarakat yang majemuk tentu akan 
menimbulkan pula perbedaan kepentingan antara yang satu dan yang lain, dan 
bila tidak disikapi secara dewasa hal ini juga dapat menimbulkan gesekan gesekan 
masyarakat. 

b. Diskriminasi, adalah perlakuan yang tidak adil dan memihak hanya kesatu pihak 
saja 

c. Masih berkembangnya paham etosentris, yaitu paham yang menganggap 
budayanya adalah yang paling unggul dan merendahkan budaya yan lainnya. 

d. Masih maraknya isu keagamaan dan saling menjelek-jelekkan antara agama yang 
satu dan yang lainnya, contohnya adalah perang atau bentrokan antar umat 
beragama yang masih sering terjadi di sekitar kita. 

e. Masih mudahnya masyarakat Indonesia untuk dihasut dan di adu domba, seperti 
kita ketahui, dulu sewaktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Belanda juga 
melakukan politik adu domba (devide et impera) untuk memecah belah 
perlawanan rakyat yang hasilnya adalah kita kalah oleh Belanda. 

f. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan 
g. Bhineka Tunggal Ika hanya sebatas wacana namun tidak pernah diterapkan atau 

diimplementasikan secara sistematis. 
Kesadaran akan identitas bangsa semestinya harus berangkat dari kesadaran akan 

kebudayaan dan sosial bangsa. Integrasi sosial-budaya yang dapat dilakukan dua strategi; 
Pertama, proses obyektivikasi. Dalam konteks ini yang diperkuat adalah menghilangkan unsur-
unsur lokalitas dari kebudayaan dan sosial untuk dapat diuniversalkan, artinya dapat diterima 
oleh masyarakat Indonesia. Berbagai kebudayaan daerah (terutama terkait dengan kearifan lokal) 
seharusnya dapat diobyektivikasi, artinya menghilangkan unsur kedaerahan dan menarik nilai-
nilai kearifan di dalamnya yang dapat diterapkan disetiap ruang dan waktu. Kedua, dapat pula 
dilakukan untuk menyatupadukan dengan cara menarik kesamaan identitas/benang merah dari 
semua kebudayaan daerah. Kemampuan menyatupadakan kebudayaan daerah ini dapat kita 
contohkan kebudayaan gotong-royong yang merupakan hasil penyatupaduan dari berbagai ragam 
kebudayaan di daerah. 

Oleh karena itu, kesadaran akan identitas nasional harus secara terus menerus 
dipertahankan dengan mengimplementasikan rasa kebangsaan yang berwujud dalam 
nasionalisme atau pengabdian total kepada bangsa, misalnya dengan membudayakan 
penggunaaan bahasa Indonesia, publikasi seni budaya, dan menggunakan produk anak negeri. 
Sikap yang perlu ditekankan pula adalah menyeleksi pengaruh globalisasi yang kuat menyerang 
kepribadian bangsa. Kesadaran akan kebudayaan sendiri akan sangat penting untuk menangkal 
pengaruh dari luar yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. 
Evaluasi : 
1. Ketepatan dalam mengidentifikasi kearifan lokal nusantara yang dapat dijadikan modal 

pembentukan identitas nasional. 
2. Kejelasan dalam menyampaikan hasil diskusi 


