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 Walaupun setiap ada kesempatan kita selalu memompakan semangat 

nasionalisme, tetapi kenyataannya nasionalisme kita lemah. Nasionalisme Indonesia 

seolah-olah baru terlihat pada kejadian tertentu, seperti pertandingan olahraga 

melawan Malaysia, Hari Kemerdekaan, atau hari Kebangkitan Nasional. Jika tidak 

ada peristiwa seperti itu, nasionalisme kita menyelinap entah ke mana. Mengapa? 

 Homi K. Bhabha (1990) mungkin membantu kita dalam menjawab persoalan 

tersebut. Menurutnya, ada tiga aspek yang membuat nasionalisme di negara bekas 

jajahan selalu ambivalen dan ini menyebabkan nasionalisme demikian rancu dan 

rapuh. Pertama, dilihat dari sejarah kesatuan dan perbedaan; kedua dilihat dari aspek 

ruang dan waktu; dan ketiga berdasarkan aspek psikologis terkonsolidasinya 

perasaan cinta dan benci. 

 

Perbedaan dalam Kekitaan 

Nasionalisme merupakan satu bentuk khusus dari identitas kolektif yang 

mulai merebak pada abad ke-18. Sesuai perkembangannya, nasionalisme selayaknya 

dipahami sebagai wacana kuasa yang menyembunyikan heteregonitas dalam jalinan 

antara kita dan mereka. Dalam konteks ini, kita adalah para mayoritas, dan mereka 

adalah yang minoritas. Di Indonesia, konteks kita yang mayoritas dan mereka yang 

minoritas menjadi sangat kompleks.  

 Kemudian narasi nasionalitas memaksakan secara hegemonik bahwa kita 

bangsa Indonesia itu sama, sama-sama orang Indonesia. Narasi nasionalitas tersebut 

pada akhirnya selalu gagal karena memang kenyataannya dalam diri masyarakat 

Indonesia itu tidak sama. Dari segi suku, ras, agama, dan pengalaman nasional dari 

berbagai kelompok masyarakat memang tidak sama.  

Bahkan di masyarakat selalu muncul perbedaan, misalnya adanya dikotomi 

kita penduduk (kampung) asli, dan mereka pendatang. Hingga hari ini masih selalu 

terjadi perbedaan dan ketidakberterimaan antara penduduk (kampung) asli, dan 

mereka yang disebut pendatang. Memang, negara memperkenalkan konsep 

pendatang lama dan pendatang baru, tapi jelas hal ini belum bisa diterima begitu 

saja. 

 

Perbedaan Ruang dan Waktu 

Seperti telah disinggung, nasionalisme adalah sebuah narasi. Kita memang 

(berusaha) diikat dengan narasi sejarah masa lampau, tapi pada saat yang sama kita 

mengalami kebaruan hidup sendiri-sendiri di masa sekarang yang sudah pasti 

berbeda dengan masa dulu. Kita berusaha diikat dengan narasi senasib 

sepenanggungan, bernenek moyang yang sama, tapi pada saat yang sama di masa 

kini kita hidup dalam kebudayaan, gaya hidup, dan bahasa yang baru karena 

terjadinya berbagai persentuhan budaya.  

Hal ini menjadikan kita sulit membangun penyatuan ruang dan waktu yang 

utuh karena bagaimanapun juga ruang dan waktu dulu dan kini telah berbeda, 

bahkan bertentangan. Kita mungkin mencoba percaya adanya kesamaan pengalaman 

sejarah di masa lampau, tetapi kenyataannya kehidupan di masa kita sudah sangat 

beragam dan plural. Dalam konteks ini, tidak bisa dibayangkan bahwa nasionalisme 



akan tetap tumbuh subur di lahan ruang waktu yang tidak memungkinkan 

bersatunya kenyataan-kenyataan masa lalu dan masa kini.  

Pengalaman terhadap ruang dan waktu generasi sekarang juga berbeda 

dengan dengan pengalaman generasi terdahulu. Belum ada mekanisme yang handal 

yang bisa mempertemukan dulu dan kini, karena waktu memang berjalan ke depan, 

bukan mundur. Masa lalu dan masa kini hanya bisa bertemu dalam satu konteks 

irisan ruang waktu, tetapi dalam praktiknya setiap irisan selalu berbeda karena 

komposisi keberadaan kita dan yang di-mereka-kan juga berbeda. 

 

Konsolidasi Cinta dan Benci 

Gagasan nasionalisme mengandung narasi psikologis, yakni mencintai kita 

di satu pihak, dan mungkin membenci mereka. Pengertian ini secara relatif ada di 

bawah sadar kita, baik secara individu maupun kelompok. Dalam praktiknya, 

nasionalisme membingkai cinta terhadap yang asli, yang kita masyoritas, di pihak 

lain kita diajarkan tidak menyukai yang mereka yang lain, yang tidak mayoritas, 

yang tidak sama, yang berbeda dengan yang dominan. Artinya, semangat cinta 

nasional bukan dibangun berdasarkan perasaan bersatu bangsa, bersatu bahasa, atau 

bersatu tanah air, tapi justru dibangun berdasarkan narasi dominan yang berkuasa.  

Negara juga tidak memobilisasi kondisi-kondisi yang membuat rasa bangga 

terhadap bangsa. Berbagai kasus yang memperlihatkan kelemahan suatu bangsa, 

seperti korupsi, kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai konflik yang terjadi, 

menyebabkan pupusnya perasaan bangga berbangsa. Yang terjadi justru perasaan 

permusuhan dan benci antara antara kita yang dirugikan, dan mereka yang 

merugikan. Tidak heran jika kemudian muncul ungkapan, “aku tidak bangga 

menjadi orang Indonesia.”. 

Ketika tidak ada perasaan bangga terhadap negara Indonesia, maka menipis 

dan sirnalah perasaan nasionalisme di antara kita karena ada mereka di dalamnya 

yang membuat kisruh perasaan cinta dan benci nasionalitas kekitaan. Ini masalah 

yang rumit untuk diselesaikan sehingga perlu dimunculkan cara, strategi, dan politik 

kebudayaan yang baru untuk memperkuat nasionalisme kita. * * * 
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