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NASIONALISME DAN KEBANGKITAN DALAM TEROPONG  

Oleh: Ita Mutiara Dewi
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Abstrak 

Nasionalisme seringkali diidentikkan sebagai kekuatan pembangkit bangsa khususnya 

Indonesia seiring dengan peringatan 100 tahun kebangkitan nasional pada 20 Mei 

2008 yang lalu. 20 Mei yang merupakan hari lahirnya Boedi Oetomo yang akhirnya 

dianggap sebagai hari kebangkitan nasional ternyata mendapatkan kritik bahwa 

sebenarnya momen kebangkitan nasional tidaklah tepat dilekatkan pada lahirnya Boedi 

Oetomo sebagai gerakan kooperatif terhadap Belanda dengan anggota golongan 

ningrat Jawa dan Madura dengan anggaran dasar berbahasa Belanda, justru Syarikat 

Islam yang menunjukkan indikasi kebangkitan nasional sebagai gerakan non-kooperatif 

terhadap Belanda dengan anggota berbagai kalangan di suatu wilayah yang disebut 

nusantara dengan anggaran dasar berbahasa Melayu--yang merupakan bibit awal 

bahasa Indonesia. Begitu pula, tulisan ini akan menelusuri lebih jauh untuk 

membuktikan pernyataan bahwa nasionalisme merupakan kekuatan pembangkit 

bangsa, benarkah nasionalisme memang menyebabkan kebangkitan atau justru dapat 

menimbulkan perpecahan? Tentu saja, tulisan ini menyajikan bukti-bukti yang 

argumentatif dan dapat dijadikan bahan perenungan. 

 

A. Pendahuluan 

 Nasionalisme tidak lepas dari unsur konsep nation, nasional, isme. Ketiga unsur 

ini memiliki arti yang berbeda, yang sama berbeda dengan definisi nasionalisme. Nation 

berarti kumpulan penduduk dari suatu propinsi, suatu negeri atau suatu kerajaan. 

Adapula yang mengartikan suatu negara atau badan politik yang mengakui suatu pusat 

pemerintahan bersama dan juga wilayah yang dikuasai oleh negara tersebut serta 

penduduk yang ada didalamnya, atau lebih mudahnya dikatakan sebagai bangsa. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan; 

berkenaan/berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Nasionalisme lebih 

merupakan paham meskipun memiliki akhiran-isme. Hal ini pun diakui dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia bahwa nasionalisme bermakna paham (ajaran) untuk mencintai 

bangsa dan negara sendiri.   

                                                 
1
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Nasionalisme bukan merupakan ideologi karena ideologi lebih bersifat 

mendalam. Ideologi adalah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang manusia, 

alam dan kehidupan yang memunculkan aturan atau sistem operasional dalam 

menjalankan berbagai aspek kehidupan. Dengan definisi seperti ini maka hanya dapat 

ditemukan 3 definisi bersifat murni yaitu Liberalisme-Kapitalisme, Sosialisme-

Komunisme dan Islam.
2
 Sedangkan yang lain merupakan ideologi yang bersifat 

mencampur, memadukan dan mengkompromikan seperti halnya ide tentang Third Way 

yang digulirkan Anthony Giddens yang merupakan kompromi antara Liberalisme dan 

Sosialisme.
3
  

 Nasionalisme secara konseptual memiliki makna yang beragam. Ada yang 

mengartikan nasionalisme sebagai (1) kulturnation
4
 dan staatnation

5
; (2) loyalitas (etnis 

dan nasional) dan keinginan menegakkan negara; (3) identitas budaya dan bahasa, dan 

sebagainya.  

Berikut ini adalah paparan dari beberapa definisi nasionalisme: 

1. Nasionalisme sebagai suatu bentuk pemikiran dan cara pandang yang 

menganggap bangsa sebagai bentuk organisasi politik yang ideal. Suatu 

kelompok manusia dapat disatukan menjadi bangsa karena unsur-unsur 

pengalaman sejarah yang sama, dalam arti pengalaman penderitaan atau 

kejayaan bersama.
6
  

                                                 
2
 Hal ini diakui dalam koran Pedoman yang terbit di tahun 1961 

3
 Untuk lebih jelasnya baca buku karya Anthony Giddens, Terj. Jalan Ketiga Pembaruan 

Demokrasi Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000  
4
 difokuskan pada formasi kesadaran dan solidaritas nasional (sentimen nasional) 

5
 digunakan terhadap fenomena gerakan ideologis yang mengusahakan terbentuknya suatu negara 

6
 Soemarsono Mestoko, Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1988, hal. 76 
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2. Nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional 

mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. Bangsa menjadi sumber rujukan 

dan ketaatan tertinggi bagi setiap individu sekaligus identitas nasional.
7
  

3. Nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik yang memegang kuat bahwa 

unit politik dan nasional seharusnya kongruen. Nasionalisme dapat berbentuk 

sentimen maupun gerakan. Sentimen nasionalisme adalah perasaan marah yang 

muncul karena pelanggaran prinsip atau perasaan puas akibat pemenuhan suatu 

prinsip. Sedangkan gerakan nasionalis adalah sesuatu hal yang ditunjukkan oleh 

sentimen perasaan itu.
8
  

Terminologi nasionalisme memiliki perbedaan dengan patriotisme, chauvinisme 

dan primordialisme Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan 

segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya atau semangat cinta tanah 

air. Chauvinisme adalah paham (ajaran) cinta tanah air secara berlebih-lebihan. 

Meskipun demikian, antara nasionalisme, patriotisme dan chauvinisme sama-sama 

berkaitan dengan paham cinta tanah air atau bangsa/negaranya dalam konteks lembaga 

negara bangsa (nation-state). 

 

B. Sejarah Singkat Nasionalisme di Dunia Barat dan Islam : Suatu Perbandingan 

1.   Nasionalisme Dunia Barat 

Istilah nasionalisme sebenarnya muncul dari dunia barat yang dalam bahasa 

Inggris disebut sebagai nationalism. Nasionalisme ini awalnya timbul sebagai reaksi 

                                                 
7
 Walter S.Jones, Terj. Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik 

Internasional dan Tatanan Dunia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 182  
8
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Mozaik Vol.3 No. 3, Juli 2008 

ISSN 1907-6126 

 

atas feodalisme dimana suatu negara dipersatukan atas dasar kesetiaan pada tokoh 

bangsawan tertentu, agama atau negara yang dikepalai raja dari suatu dinasti.  

 Menurut Barbara Ward, akar nasionalisme di dunia barat, diawali setelah 

runtuhnya Kerajaan Roma di Eropa Barat dimana menumbuhkan kelompok-kelompok 

kesukuan dan setelah melakukan serangkaian penaklukan lalu menjadi negara-negara 

feodal. Dengan majunya abad pertengahan, tiga dari kelompok-kelompok ini mulai 

mengambil bentuk nasional yang dapat dilihat. Suku-suku Gaul telah ditaklukkan 

Caesar dan mereka diberi bahasa yang dilatinisasi. Di bawah pembagian tanah secara 

feodal—diantara pangeran-pangeran Inggris, raja-raja Capet dan pengikut-pengikut 

Burgundia—maka masyarakat mulai memakai bahasa Perancis yang memepunyai 

bentuknya sendiri dan daerah bahasa ini mempunyai batas-batasnya yang tegas secara 

geografis—sepanjang Laut Atlantika, sepanjang Pegunungan Pyrenea dan Alpen. Akhir 

abad ke-14, Perancis menjadi sadar tentang dirinya sebagai sebuah kelompok nasional 

yang besar yang memakai bahasa Perancis. 

Sedangkan di Inggris, setelah penaklukan orang-orang Normandia juga 

mengalami perkembangan yang hampir sama. Bahasa penakluk-penakluk Perancis 

disatukan dengan bahasa asli Anglo-Saxon dan menjadi bahasa Inggris, merupakan 

kenyataan bahwa Inggris terdiri dari pulau sehingga segera membentuk rasa kohesi dan 

terpisah dari negeri-negeri lain. Nasionalisme yang menyala ini dimasukkan oleh 

Shakespare dalam pengagungannya tentang perjuangan lama melawan “negeri-negeri 

yang kurang berbahagia”—melawan Perancis dan Spanyol dalam sandiwara-sandiwara 

sejarahnya. Seperti yang tercermin dalam kutipan syairnya: 

 Kelompok orang yang berbahagia ini, dunia yang kecil ini, 

 Batu manikam ini di tengah laut perak 

 Yang mengabdi padanya sebagai benteng 

 atau parit yang mempertahankan rumah, 

 Terhadap kecemburuan negeri-negeri yang kurang bahagia 
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 Tanah keramat ini, bumi ini, kerajaan ini 

 Inggris ini.
9
 

Selanjutnya, Perdamaian Westphalia (1648) mulai merintis terbentuknya sistem 

nation-state yang dianggap barat dan kebanyakan orang saat ini sebagai suatu sistem 

yang modern. Pada akhir abad ke-18 nasionalisme telah menjadi salah satu kekuatan 

terbesar di dunia. Di Inggris, sebagai negara berambisi imperialis tumbuh suatu kelas 

menengah dalam susunan masyarakatnya yang memegang peranan sangat penting 

terutama karena timbulnya perdagangan dan industri. Golongan menengah ini secara 

mutlak menolak sistem absolut dan birokrasi yang berlebihan. Jadi, nasionalisme 

Inggris tumbuh sejajar dengan parlementarisme. Sedangkan nasionalisme Amerika 

tumbuh sejajar dengan pemikiran liberalisme, terutama gagasan filsafat Thomas 

Jefferson. Nasionalisme Amerika inilah yang memberikan daya dorong munculnya 

Revolusi Perancis dengan gagasan terkenalnya, liberte, egalite, fraternite 

(kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan). Revolusi  Perancis ini menunjukkan 

kesetiaan pada bangsa dan tanah air dijadikan landasan kesetiaan oleh warga negaranya. 

Pada peperangan yang dilakukan Napoleon mulailah suatu periode yang menyeret dan 

mengikutsertakan seluruh warga negara dan warga masyarakat demi kepentingan politik 

dan kekuasaan suatu bangsa. Sesudah peperangan Napoleon usai, gagasan liberalisme 

dan nasionalisme mulai surut kembali.
10

 

Kongres Wina tahun 1814-1815, dianggap berusaha mengembalikan 

konservatisme di benua Eropa. Kongres ini menyatakan bahwa delapan negara diakui 

sebagai negara kelas utama di bidang diplomatik yaitu Inggris, Rusia, Austria, Prusia, 

Perancis, Swedia, Portugal, dan Spanyol, hampir semuanya bercorak monarki absolut. 

                                                 
9
 Barbara Ward, Terj. Lima Pokok Pikiran yang mengubah Dunia, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, hal. 

17 
10

 Mestoko, op. cit., hal 79 



Mozaik Vol.3 No. 3, Juli 2008 

ISSN 1907-6126 

 

Kongres ini juga membentuk cordon sanitaire antara Perancis dengan negara-negara 

tetangganya dengan maksud untuk melindungi Eropa dari bahaya imperialisme Perancis 

yang mungkin dapat timbul kembali.
11

 

Sejumlah pemikir di abad ke-19 yakin bahwa kemerdekaan adalah sejajar atau 

berjalan bersama dengan nasionalisme. Begitu pula dalam lembaga pemerintahan suatu 

negara yang merdeka harus terdapat batas yang jelas antara kekuasaan masing-masing 

sesuai dengan prinsip nasionalisme. Di beberapa negara seperti Perancis, Italia dan 

Jerman, prinsip-prinsip monarki dan dinasti mulai mengadakan kompromi dengan 

liberalisme-nasionalisme. Tetapi adakalanya mereka berkompromi secara parsial, 

seperti dinasti Hapsburg yang sepakat liberalisme tetapi menolak nasionalisme, adapula 

yang menolak dan melawan paham nasionalisme dan liberalisme. 

Nasionalisme di abad ke-20 di beberapa negara bergerak ke arah nasionalisme 

totaliter, seperti yang dialami Jerman dan Italia. Di Italia terdapat paham fasisme yang 

menitikberatkan pada kedaulatan negara daripada kedaulatan rakyat. Menurut paham 

nasionalisme-fasisme, individu itu tercipta untuk kepentingan negara. Dalam paham 

nasionalisme-sosialis (NAZI) Jerman di bawah pimpinan Hitler terdapat pendapat yang 

menitikberatkan faktor ras, yaitu keturunan bangsa Arya yang diciptakan Tuhan sebagai 

pembawa dan penyebar peradaban ke seluruh dunia. Paham tersebut adalah lanjutan 

tradisi nasionalisme-romantisme Jerman pada abad ke-19, tetapi muncul di abad ke-20 

dalam bentuk yang dianggap ekstrim. 
12

 

 

2. Nasionalisme Dunia Islam 

                                                 
11

 Suwardi Wiriaatmaja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Surabaya: Tinta Mas,  1967, 

hal. 66 
12

 Mestoko op. cit.,  hal. 82 
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Menelusuri sejarahnya, nasionalisme di dunia Islam tidak datang dengan 

sendirinya dari benak atau pikiran kaum muslimin saat itu, melainkan masuk melalui 

sekolah-sekolah asing yang didirikan di wilayah Daulah Khilafah Islamiyah
 13

, dari para 

pelajar Islam yang belajar di dunia barat, para misionaris maupun agen-agen asing yang 

menyusup ke Daulah Khilafah Islamiyah. Hal ini terbukti dengan adanya American 

University of Beirut, Libanon. Universitas ini menyebabkan orang semacam Anthony 

Sa‟dah, tokoh nasionalis Syria yang membangkitkan sentimen nasionalisme, yang 

menyebabkan masyarakat Islam terpecah belah ke dalam berbagai golongan dan 

kelompok. Dari Akademi Yasuk, Perancis, muncullah Partai Kataib. Partai ini pernah 

menyatakan bahwa bangsa Libanon adalah bangsa sendiri yang terpisah dari Syria.  

 Saat para misionaris mendapatkan kesempatan untuk mendirikan pusat kegiatan 

di Daulah Khilafah Islamiyah, mereka mulai mencari kesempatan untuk melakukan 

agitasi terhadap warga negara Daulah Islam. Pada tahun 1841, keributan serius terjadi di 

pegunungan Libanon antara orang-orang Kristen dan orang-orang Druze. Kemudian 

Khalifah Utsmani dibujuk di bawah tekanan dan pengaruh negara asing agar mau 

membentuk pemerintahan baru di Libanon yang terpisah dari Turki, yang dibagi ke 

dalam dua propinsi yang terpisah dimana satu bagian untuk orang-orang Kristen dan 

                                                 
13

 Daulah merupakan bahasa Arab dari negara, khilafah adalah nama bentuk pemerintahan Islam, 

sehingga Daulah Khilafah Islamiyah adalah negara yang menerapkan Islam secara kaffaah dalam segala 

aspek kehidupan baik ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pemerintahan, politik, dll. Sedangkan negeri 

Islam (balad al-Islam) adalah negara yang mayoritas penduduknya mulism seperti yang banyak dihumpai 

saat ini seperti Indonesia, Iran, saudi Arabia, dll. Daulah Khilafah Islamiyah ini merupakan suatu 

kenyataan sejarah dimana pernah tegak suatu negara berasaskan Islam sejak zaman Madinah Rasulullah 

yang disebut Daulah Islam Saja. Daulah Khilafah Islam merupakan negara dengan pemerintahan Islam 

yang dipimpin oleh khalifah (yang bermakna penerus dan pengganti Rasulullah. Daulah Khilafah Islam 

dapat dilihat sejak zaman Abu Bakar sampai 3 Maret 1924 (Turki Utsmani). Parameter yang digunakan 

yaitu memang landasannya bukanlah bangsa tertentu seperti Turki tetapi asas kenegaraan atau 

ideologinya adalah Islam. Memang dengan wilayahnya yang luas seringkali ditafsirkan sebagai imperium, 

padahal imperium cenderung imperial, melakukan invasi atau penjajahan. Sedangkan futuhat atau 

perluasan wilayah adalah untuk merahmati seluruh dunia dengan syari‟at Islam. Futuhat lebih mendekati 

terminologi dalam bahasa inggris yaitu conqueror atau penaklukan. Untuk lebih jelasnya tentang 

perbedaan asas-asas Daulah Khilafah Islamiyah dengan bentuk negara dan pemerintahan yang lain, dapat 

dibaca dalam M. Maghfur Wahid dan Al-Izzah ed. , Sistem Pemerintahan Islam, Bangil: Al-Izzah, 2002 

dan  Jurnal Al-Waie edisi Maret 2004 
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bagian yang lain untuk orang-orang Druze. Khalifah Utsmani menunjuk seorang wali 

(gubernur) bagi kedua wilayah tersebut untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua 

kubu. Tetapi, Inggris dan Perancis berusaha melibatkan diri ketika Khalifah Utsmani 

hendak menyelesaikan huru-hara, meskipun kedua negara tersebut merupakan pembuat 

keributan sebenarnya lewat para agennya yaitu Niven Moore, Konsul Inggris di Beirut 

dan saudaranya, Richard Wood.
14

 

 Selama pertengahan abad ke-19, kaum misionaris tidak hanya memfokuskan 

kegiatan pada sekolah-sekolah, pusat penerbitan dan klinik pengobatan, tetapi bergerak 

lebih jauh memantapkan asosiasi mereka. Pada tahun 1842, sebuah komite dibentuk 

untuk memantapkan asosiasi keilmuan di bawah perlindungan misi Amerika. Komite ini 

bekerja selama lima tahun sampai terbentuknya asosiasi yang disebut sebagai 

Association of Arts and Science. Anggotanya termasuk Nasif al-Yaziji dan Boutros al-

Bustani.
15

   

Pada tahun 1875 juga dibentuk Secret Association di Beirut yang bertujuan 

menggulirkan konsep nasionalisme Arab, khususnya di Syria dan Libanon. Pendirinya 

adalah lima pemuda yang dididik di Protestan College Beirut. Selain menghembuskan 

ide nasionalisme Arab, mereka dalam bukunya juga menuduh bahwa Turki telah 

merebut Daulah Khilafah Islamiyah dari tangan orang Arab dan melanggar syari‟at 

serta mengabaikan diin. Hal ini menunjukkan keaslian asosiasi dan tujuan pendiriannya 

yaitu untuk mengorbankan semangat menentang Daulah Khilafah Islamiyah
 
untuk 

menanamkan kecurigaan dan sikap skeptis sampai akhir keruntuhannya.  

                                                 
14

 Shabir Ahmed, Akar Nasionalisme di Dunia Islam, Bangil: Tim Al-Izzah, 2002, hal.39 
15

 Boutros al-Bustani adalah seorang Maroni. Dia mendirikan sekolah di Syria yang bernama Al-

Madrasah al-Wathaniyah (Sekolah Kebangsaan). Sekolah ini didirikan untuk membangkitkan Arab. Dan 

tujuan ini tercermin dari sebuah dokumen yang disebut Hubb al-Wathan (Cinta Tanah Air). Dana 

operasionalnya berasal dari Ismail, pemimpin nasionalis yang menguasai Mesir pada saat itu dan yang 

menginginkan agar budaya Mesir meniru Barat. Al-Bustani terus membuat tulisan-tulisan politik, 

pengetahuan dan sastra dalam waktu dua minggu dengan tulisan al-Jinan (taman). Di dalamnya ia menulis 

motto “Patriotisme adalah artikel keimanan”, ibid., hal. 43 
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Pada tahun 1924, Mustafa Kamal Attaturk membubarkan Daulah Khilafah 

Islamiyah yang berpusat di Turki Utsmani yang telah berhasil menjadi negara Islam 

terbesar lebih kurang selama enam abad. Attaturk mengganti Khilafah dengan sistem 

nasionalis-sekuler ala Barat. Dunia Islam pun berkeping-keping
16

 dan semakin 

didominasi oleh kolonial Barat khususnya Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan 

Rusia.
17

 

 

D. Meninjau Ulang Kontribusi Nasionalisme terhadap Kebangkitan 

 Sekarang ini, banyak negara telah jauh dari kebangkitan termasuk yang dialami 

oleh Indonesia. Indonesia dianggap telah memperingati 100 tahun kebangkitannya. 

Namun, yang terjadi hingga sekarang adalah keterpurukan dalam berbagai bidang. 

Nasionalisme seringkali diharapkan sebagai energi yang dapat membangkitkan suatu 

bangsa, masyarakat dan negara agar negara tersebut dapat mengetahui potensi kekuatan 

nasionalnya untuk dikembangkan menuju cita-cita yang diharapkan yaitu masyarakat 

yang aman, damai, adil, makmur dan sentosa. Oleh karena itu, nasionalisme sebagai 

suatu wacana dapat berhasil memperoleh posisi dominan sampai saat ini antara lain 

disebabkan oleh: 

1. Perkembangan negara dan sistem pemerintahan yang disentralisasikan sehingga 

mengubah titik kesetiaan seseorang kepada tokoh bangsawan tertentu yang 

bergabung menjadi satu kekuatan kepada satu otoritas pusat; 

                                                 
16

 Sejak keruntuhan Turki Utsmani ini, telah muncul banyak negeri muslim yang menggunakan 

ikatan nasionalisme seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, negara-negara Teluk, Iran, Pakistan, negara-

negara Balkan, dan lain-lain. Negeri-negeri muslim yang awalnya berada dalam satu negara terpecah 

menjadi lebih dari 50 nation-state dengan konflik internal dan eksternal yang bahkan belum terselesaikan 

sampai sekarang. Sebagai contohnya yaitu Indonesia dan Malaysia yang bertetangga dan penduduknya 

memiliki identitas yang hampir sama yaitu sebagai negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam, 

ketika ada masalah berkaitan batas wilayah dan aset-aset strategis didalamnya lantas sangat mudah untuk 

terjadi perang fisik. 
17

 Adhyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional, 

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005 hal. 176 
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2. Tumbuhnya perdagangan dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan daerah 

luas menuntut pemeliharaan tata tertib. Suatu negara yang besar dan luas dengan 

suatu sistem politik dan ekonomi yang terpusatkan sangat cocok untuk 

perkembangan dan tumbuhnya golongan menengah; 

3. Perkembangan bahasa dan kepustakaan nasional sangat membantu pertumbuhan 

paham dan ajaran nasionalisme serta nilai-nilai kebudayaan bangsa. 

4. Pendidikan nasional berkembang dengan pesat, sebagai akibat mundurnya 

pendidikan yang didasarkan pada prinsip dari luar. Melalui pendidikan-lah 

gagasan nasionalisme ditanamkan dan diperkembangkan; 

5. Teori kedaulatan rakyat sebagai sumber daripada kekuasaan pemerintah 

(penguasa) mulai menempati faham tentang kedaulatan raja yang sudah 

mengalami kemunduran sejak abad ke-18;
18

 

Seakan-akan, nasionalisme menjadi harga mati. Jika tidak nasionalis, maka pasti 

akan diidentikkan dengan konotasi yang buruk. Padahal kita perlu menelusuri, dalam 

tataran prakteknya, seringkali orang-orang yang mempropagandakan nasionalisme itu 

kurang atau tidak nasionalis. Sebagai contoh: berperilaku hedonis dan ke-barat-baratan, 

menjual aset-aset sumber daya alam khususnya sumber energi dan pangan yang 

strategis kepada pihak asing namun justru sibuk-sibuk mencari sumber daya alternatif 

ketika sumber daya alam tersebut sudah dirampok. Hal yang menjadi pertanyaan adalah 

lantas nasionalisme model apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut? Suatu hal 

yang tidak dapat dipungkiri adalah ketika terdapat suatu fakta pergeseran di negara-

negara Eropa dari pola nasionalisme menuju regionalisme, dari pola nation-state 

menjadi region-state terbukti dengan adanya Masyarakat Ekonomi Eropa yang akhirnya 

                                                 
18

 Mestoko, op.cit. hal. 78-79 
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menjadi Uni Eropa.
19

  Oleh, karena itu perlu adanya memberikan usulan, masukan, 

saran, kritik dan autokritik terhadap nasionalisme ini.  

Nasionalisme sendiri sebenarnya menimbulkan pro dan kontra bahkan menurut 

para ilmuwan dari dunia Barat. Lance Castle mengatakan bahwa nasionalisme 

menyerupai dewa Romawi, Janus yang bermuka dua. Di satu pihak, dapat mengikat 

manusia dengan rasa solidaritas dan kebersamaan. Namun dapat pula menciptakan atau 

mempertegas garis pemisah antara Imagined Political Community yang baru dengan 

siapa saja yang dikhayalkan diluar batasnya. Garis pemisah tersebut dapat menjadi 

jurang permusuhan dan kebencian. 

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat memang mengalami kebangkitan di 

bidang ekonomi dan teknologi. Akan tetapi, kebangkitan tersebut dihasilkan dari 

menjajah negara lain selain itu kebangkitan bidang ekonomi dan teknologi belum tentu 

berdampak pada bidang lain. Moralitas masyarakat Amerika Serikat pun terpuruk 

meskipun rajin dan tertib.  

Banyak negara yang cukup bangkit di bidang ekonomi dan teknologi dengan 

mengandalkan kekuatan nasionalnya secara mandiri seperti Jepang, Korea Selatan, 

Cina, bahkan Venezuela dan Iran. Namun dalam beberapa hal lain seperti peranan 

negara-negara tersebut dalam menentang hegemoni unilateralisme Amerika Serikat 

maupun pembelaan terhadap Palestina, negara yang selalu dirongrong oleh Israel cukup 

minimal. Oleh karena itu nasionalisme sebagai kekuatan pembangkit khususnya di 

Indonesia perlu direnungkan ulang belajar dari pengalaman negara-negara tersebut? 

                                                 
19

 pada tanggal 7 Februari 1992, 12 negara di Eropa yang sebelumnya tergabung dalam Masyarakat Eropa 

yaitu Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Italia Denmark, Irlandia, Belgia, Yunani,  Luxemburg 

dan Portugal telah menandatangani The Treaty of European Union yang kemudian dikenal secara luas 

sebagai perjanjian Maachstricht. Perjanjian ini menyatukan Eropa di segala bidang yaitu ekonomi seperti 

mata uang resmi, arus jasa, barang dan modal tanpa dibatasi negara; imigrasi yaitu aturan visa masuk 

antar negara Eropa; militer yaitu angkatan bersenjata dan keamanan bersama 
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Hal yang menjadi fakta pula yaitu perkembangan nasionalisme di panggung 

dunia, di satu sisi setelah periode Perang Dingin memperlihatkan muka yang 

mengerikan, yang sanggup membubarkan negara-negara multinasional bahkan 

menyebabkan kematian ribuan korban “pembersihan etnis” dan “pengungsian etnis”, 

hanya disebabkan karena pendefinisian the other dalam negara bangsa yang 

dikhayalkan secara sempit oleh para etnokrat Serbia, Hutu, Tamil, Armenia, dan lain-

lain. Hal ini semakin diperkuat dengan sebuah tim penelitian pada tahun 1969 

mendapati 160 perselisihan yang diperkirakan dapat pecah menjadi perang besar dalam 

waktu lima belas tahun. Penemuan besar ini diklasifikasikan secara garis besar sebagai 

berikut: 

1. Konflik-konflik nasionalis, meliputi perselisihan antara kelompok etnik, rasial, 

agama dan kelompok berbahasa sama yang merasa dirinya sebagai bangsa. 

2. Konflik-konflik kelas, meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan 

eksploitasi ekonomi 

3. Konflik-konflik lain yang sebab utamanya bukan bentrokan antar kelompok 

identitas maupun kelas. 

Menurut Steven Rosen, konflik nasionalis dan etnis meliputi sekitar 70% kasus, 

sementara konflik kelas dan konflik-konflik lainnya membagi rata angka sisanya. 

Nasionalisme dianggap sebagai faktor penyebab perang yang paling utama. Mata rantai 

utama antara nasionalisme dan perang adalah bangkitnya identitas berbagai penduduk 

yang pembagian geografisnya menyimpang dari garis batas internasional, sehingga 

terjadi tuntutan teritorial dan politik militan yang diorganisir atas dasar prinsip-prinsip 

identitas etnik, bangsa, dan kelompok rasial. Bangsa-bangsa yang dimasukkan ke dalam 

negara-bangsa lain seperti Lithuania, yang terpecah menjadi dua atau lebih negara 
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seperti Kurdi, dan yang menolak penguasaan pemerintahan mereka sendiri (bangsa kulit 

hitam Afrika Selatan) cenderung melakukan pemberontakan sehingga terjadi perang 

atau konflik.
20

 Sejak awal, beberapa ilmuwan Barat pun telah mengungkapkan 

kesangsiannya terhadap nasionalisme sebagai berikut: 

Nationalism is an infantile sickness. It is the measles of the human race.
21

 

Nationalism is a silly cock crowing on its own dunghill.  The Colonel’s 

Daughter (1931) pt. 1, ch. 6
22

 

 

Memang dapat disadari salah satu kontribusi nasionalisme adalah merupakan 

satu pokok pikiran yang merubah dunia seperti yang diungkapkan oleh Barbara Ward. 

Nasionalisme telah mengubah struktur pemerintahan dan negara yang ada di dunia dari 

sistem imperium di dunia Barat dan Khilafah di dunia Islam menjadi sistem nation-

state.  Namun, munculnya nation-state di dunia Islam merupakan hasil rekayasa negara-

negara Barat yang berusaha menjajah, menguasai dan mengeruk kekayaan di dunia 

Islam. Ketika melakukan penjajahan secara fisik dianggap sudah tidak modern, maka 

penjajahan secara non-fisik pun dijalankan. Penjajahan non-fisik dengan melakukan 

penguasaan aset-aset suatu wilayah di bekas wilayah peradaban Islam yang semakin 

mudah ditempuh ketika wilayah tersebut dilanda perpecahan menjadi negara yang 

berjumlah lebih dari lima puluh ditambah lagi konflik-konflik internal dalam suatu 

negara. 

Nasionalisme di Asia dan Afrika (yang dahulunya merupakan negeri-negeri 

yang tergabung dalam Daulah Khilafah Islam) timbul seiring dengan gerakan anti-

imperialisme. Kebanyakan gerakan kemerdekaan yang berhasil, bercita-cita untuk 

                                                 
20

 Steven Rosen dalam Jones, op.cit. hal. 183 
21

 Albert Einstein 1879-1955 German-born theoretical physicist; originator of the theory of 

relativity, dalam Helen Dukas and Banesh Hoffman, Albert Einstein, the Human Side (1979) hal. 3, 

seperti yang dikutip dari CD-ROM Oxford Dictionary of Quotations  
22

 Richard Aldington 1892-1962 English poet, novelist, and biographer, yang dikutip dari CD-

ROM Oxford Dictionary of Quotations 
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membentuk negara-negara baru menurut model Eropa, dengan semua simbol status 

nasional: bendera dan lagu kebangsaan, administrasi modern, persenjataan modern, 

penerbangan nasional, satu kursi di PBB, dan seterusnya. Tetapi karena resesi  tahun 

1970-an, negara-negara semacam ini terdorong untuk meminjam dari Barat dengan 

angka bunga yang membumbung tinggi sehingga hutangnya belum lunas.
23

   

Oleh karena itu, nasionalisme patut direnungkan kembali kesesuaiannya sebagai 

unsur pembangkit khususnya di negeri-negeri Muslim. Hal ini disebabkan Dunia Barat 

dan Islam mempunyai standar yang khas yang berbeda dalam mengukur sesuatu. 

Standar  Barat yang lekat dengan sekulerisme adalah ketika hal tersebut bermanfaat 

diambil, ketika dianggap tidak bermanfaat tidak diambil sehingga sangat mudah terjadi 

relativitas, kebingungan dan dapat menciptakan konflik baru karena relativitas tadi, 

pendapat masing-masing orang dapat berbeda.  

Seyogyanya, umat Islam tidak mengukur Islam dalam terminologi Barat seperti 

yang dilakukan oleh RAND Corporation untuk mengklasifikasikan umat Islam menjadi 

beberapa kelompok berdasarkan kesesuaian idenya dengan ide-ide mainstream Barat. 

Contoh klasifikasi tersebut yaitu: 

1. Fundamentalis 

 Kelompok Islam yang menolak nilai-nilai demokrasi dan budaya barat. Kelompok 

ini menginginkan negara otoriter dan puritan yang akan mengimplementasikan 

pandangan ekstrim tentang aturan dan moral Islam. Kelompok ini menggunakan 

inovasi dan teknologi modern untuk mencapai tujuannya; 

2. Tradisionalis 

                                                 
23

 Ian Adams. Terj. Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya, 

Yogyakarta: Qalam, 1993, hal. 132  
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 Kelompok Islam yang menginginkan masyarakat konservatif. Kelompok 

tradisionalis ini mencurigai modernitas, inovasi dan perubahan; 

3. Modernis 

 Kelompok Islam yang menginginkan dunia Islam menjadi bagian dari modernitas 

global. Kelompok tersebut berusaha melakukan modernisasi dan reformasi agar 

sesuai dengan perkembangan zaman; 

4. Sekuleris 

 Kelompok yang menginginkan dunia Islam untuk menerima pemisahan antara 

negara dan agama seperti halnya demokrasi industrial Barat, dengan 

problematika agama didudukkan dalam area privat;
24

 

Jadi jika Islam memang tidak selaras dengan konsep nasionalisme bukan berarti 

harus dikompromikan dan dipaksakan dengan berbagai cara agar sesuai. Apalagi Ayoob 

berperdapat bahwa untuk negara-negara dunia ketiga, proses pembentukan negara 

bangsa akan bersifat instan dan proses ini akan dipercepat oleh negara dengan 

membentuk suatu perasaan identitas politik baru. Dengan kata lain, negara bangsa akan 

berusaha untuk merekayasa nasionalisme bangsanya.
25

 Rekayasa ini perlu dilakukan 

agar (1) legitimasi vertikal yang bersumber dari ide pembentukan negara semakin 

tinggi; dan (2) legitimasi horisontal yang diperlukan untuk memperkuat kohesivitas 

antarkomponen masyarakat dapat menghasilkan dukungan terhadap rezim yang ada. 

Menurut Plamenatz, nasionalisme dunia Barat dan Timur memiliki perbedaan 

yang cukup kontras. Khusus untuk dunia Timur, Plamenatz mengambil contoh kasus 

                                                 
24

 Benard, Cheryl, 2003, Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies, Santa 

Monica: RAND Corporations, hal. X, diakses dari http://www.rand.org/pubs/ monograph_reports/ 

2005/MR1716.pdf, 16 Juli 2007, 
25

 Snyder and Ballentine (1996) menyebut rekayasa ini sebagai Nationalist Mythmaking yang 

biasanya terjadi di negara-negara baru yang dikendalikan oleh suatu rezim autoritarian, dikutip dari Andi 

Widjajanto, Perang Internal dalam Proses Pembentukan Negara Bangsa Studi Kasus: Timor Lorosa’e, 

Jurnal Analisis CSIS Tahun XXX/2001, No.1, hal. 54 
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apa yang terjadi di Balkan (yang merupakan negeri-negeri bekas wilayah peradaban 

Islam) 

The Western type being of Risogirmento or unificatory kind, typical of the nineteenth century and 

with deep links to liberal ideas, while the Eastern though he did not stress it in many words, was 

exemplified by the kind of nationalism he knew to exist in his native Balkans. There can be no doubt 

but that he sw the Western nationalism as relatively benign and nice, and the Eastern kind as nasty, 

and doomed to nastiness by the conditions which gave rise to it.
26

 

 

Gambaran diatas sudah memaparkan bagaimana dunia Barat yang juga tidak 

menelan menatah-mentah ide nasionalisme. Namun yang mengherankan dari umat 

Islam, seringkali menjadikan aksioma Hubbul Wathan Minal Iman atau cinta tanah air 

sebagian dari iman sebagai sarana untuk memperkuat argumen keselarasan Islam 

terhadap nasionalisme. Padahal aksioma tersebut bukanlah berasal dari sumber hukum 

Islam baik Al-Qur‟an maupun As-Sunnah (Al-Hadist). Kalimat tersebut sebenarnya 

merupakan potongan syair atau pepatah yang muncul bersamaan dengan hadist-hadist 

palsu di zaman Kekhalifahan Abbasiyah.
27

  Akhirnya, sekarang ini nasionalisme Islam 

sebagai imbangan atas nasionalisme sekuler menjadi ide yang dianggap lazim karena 

dianggap tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam tanpa penelaahan lebih lanjut 

apakah berasal dari hadist atau pepatah. Justru, banyak hadist yang melarang fanatisme 

golongan („ashobiyah) yang termasuk didalamnya adalah patriotisme (wathoniyyah), 

nasionalisme (qoumiyyah), sukuisme, rasisme, dan lain-lain. Sebagai contoh: “Siapa 

saja yang menyeru kepada ‘ashobiyah maka dia tidak termasuk dalam golongan kaum 

muslimin.” 
28

 

                                                 
26

 John Plamenatz, “Two types of Nationalism”, in E. Kamenka (ed.), Nationalism, The Nature and 

Evolution of an Idea, London, 1973 dalam Betts,  op. cit. hal. 81 
27

 lihat Ahmed, op. cit.  
28

 Syamsuddin al-Nawiy, Telaah Kritis atas Komunism, Marhaenisme, Nasionalisme dan Sekulerisme, t.t. 

t.p., hal. 93-94 dan Ahmed, op.cit. 
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Nasionalisme menurut Hans Kohn adalah suatu paham yang berpendapat bahwa 

kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.
29

 Gagasan 

nasionalisme ini pula yang sering diadopsi dalam nasionalisme Islam bahwa kesetiaan 

warga negara terhadap negara-bangsanya dianggap selaras dengan Islam meskipun 

masing-masing berada dalam wilayah negara-bangsa yang berbeda-beda. Namun, 

definisi nasionalisme Islam yang seperti ini menjadi kabur dan dapat menyebabkan 

seseorang lebih mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan Islam apabila ada 

pertentangan anatara kepentingan Islam dan negara. seseorang akan memilih 

mencampakkan Islam dan rela menumpahkan darah demi membela bangsa dan negara 

walaupun pembelaan tersebut akan berdampak pada permusuhan umat Islam atau 

bahkan pembelaan kepada sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Padahal, 

pengabdian  umat Islam yang seharusnya adalah pada Alloh Swt. bukan selainnya.
30

 

Bukan berarti apabila berpendapat bahwa nasionalisme itu tidak relevan dengan 

Islam dan bukan menjadi unsur kebangkitan umat melainkan dapat menyebabkan 

perpecahan, lantas membiarkan saja apabila umat Islam yang hidup di suatu wilayah 

seperti Indonesia, apabila diserang atau dijajah lantas dibiarkan saja. Justru, Islam 

melarang adanya penjajahan baik fisik (secara militer) maupun non fisik (penguasaan 

aset-aset strategis).  

 

Penutup 

Hal yang menjadi perenungan bersama adalah apakah dengan ruang lingkup 

nasionalistik, Indonesia dan negara-negara lain yang pernah tergabung dalam wilayah 

Islam dapat menghadapi masalah Palestina serta kaum muslimin di belahan dunia lain. 

                                                 
29

 Hans Kons, Terj. Sumantri Mertodipuro, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Jakarta: Erlangga, 1984 

hal. 1 
30

 Al-Nawiy, op.cit. hal. 93 
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Terbukti,  Brunei Darussalam dan Iran sebagai negeri muslim yang lumayan makmur 

juga tidak dapat berperan banyak. Bahkan sangat memungkinkan terjadi konflik seperti 

kasus Iran-Irak, Irak Kuwait, hampir-hampir Malaysia dan Inonesia. Organisasi 

Konferensi Islam (OKI) pun tidak dapat berkiprah banyak. 

Lagipula, sistem nasionalisme dan nation-state dianggap dunia Barat sudah tidak 

terlalu relevan lagi terbukti dengan adanya Uni Eropa yang berbentuk region-state. 

Kenichi Ohmae dalam karyanya “The End of Nation State” pun mengemukakan bahwa 

yang berkuasa di era globalisasi saat ini adalah bukan nasionalisme dan negara bangsa 

melainkan pasar modal, karena sistem internasional yang dominan bercorak neoliberal. 

Sementara kaum muslimin sejak dulu telah diminta untuk tidak bercerai-berai dan selalu 

berada dalam ikatan akidah Islam bukan nasionalisme. Kelompok atau partai boleh 

berbeda namanya tetapi asas, landasan dan apa yang diperjuangkan seharusnya selaras 

dengan akidah Islam dan visi misi rahmatal lil alamin. Jadi, ketika ada sistem khilafah 

Islam berbentuk global-state yang menyatukan negeri-negeri muslim menjadi satu 

negara seharusnya tidak dipermasalahkan dan dianggap romantisme masa silam. 

Bahkan, telah diprediksi oleh National Intelligence Councill Amerika Serikat dalam 

laporan yang berjudul “Mapping Global Future” adanya empat skenario dunia pada 

tahun 2020 yaitu: 

1. Davos World 

Cina dan India akan menjadi pemain penting dalam perekonomian dunia; 

2. Pax Americana 

Dunia yang masih dipimpin atau dihegemoni oleh Amerika Serikat; 

3. A New Caliphate 
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Berdirinya kembali sebuah negara dan pemerintahan Islam global yang mampu 

memberikan tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai Barat; 

4. Circle of Fear 

Munculnya lingkaran ketakutan, dimana dalam skenario ini respon agresif pada 

ancaman yang mengarah pada pelanggaran atas aturan dan sistem keamanan 

yang berlaku saat itu. 
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