
 

BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS: 

GAGASAN-GAGASAN NASIONALISME 

 

 

A. Pengantar 

Suatu diskursus tentang bangsa (nation) agaknya akan selalu berhubungan dengan suatu 

gagasan tentang “nasionalisme” (nationalism); paham kebangsaan. Konsepsi nasionalisme 

sendiri telah berkembang melalui proses-proses artikulasi yang berlangsung seiring dengan ritme 

perkembangan sejarah bangsa-bangsa. Dalam kepentingan itulah, maka dalam Bab ini akan 

dipaparkan beberapa konsepsi tentang “bangsa” (nation), yang pernah digagas oleh para penggiat 

paham kebangsaan sesuai zamannya masing-masing. Pada bagian awal Bab ini, akan disinggung 

lebih dulu sekilas kemunculan gagasan nasionalisme dan sejumlah defenisinya. Pada bagian 

pokoknya, akan dipaparkan seputar tiga gagasan nasionalisme yang dikemas melalui konsepsi 

teoritis tentang bangsa (nation). Konsepsi yang pertama diangkat dari gagasan Ernest Renan 

tentang bangsa, yang ia cetuskan dalam pidato Dies-nya yang berjudul “Qu’est ce qu’une 

nation?,” di Universitas Sorbonne, Prancis, Maret 1882. Konsepsi yang kedua diangkat dari 

gagasan tentang bangsa yang dibangun oleh Benedict Anderson. Gagasan ini dikemas dalam 

karyanya yang terkenal berjudul Imagined Communities, yang terbit pertama kali di tahun 1983. 

Sedangkan konsepsi yang ketiga diangkat dari gagasan tentang nasionalisme yang digagas oleh 

Ernest Gellner, melalui karyanya Nations and Nationalism, yang juga diterbitkan tahun 1983. 

Ketiga pendekatan teoritis inilah yang kemudian diharapkan bisa menjadi sarana analisis, 

guna membantu membedah masalah yang menjadi fokus penulisan tesis ini. 
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B. Sekilas Sejarah dan Defenisi Nasionalisme 

Nasionalisme merupakan sebuah term yang inheren dalam suatu perbincangan seputar 

tema bangsa atau kebangsaan. Secara etimologis, kata “nasionalisme” dibentuk dari padanan 

kata “nasional” dan “isme.” Akar kata “nation” sendiri berasal dari kata Latin “nation,” yang 

berarti “lahir” atau “kelahiran.” Artinya kemudian dikonotasikan menjadi kata “bangsa” (nation). 

Pada akhir abad ke-18, kata “bangsa” memperoleh pengertian abstrak dan disinonimkan dengan 

kata “negara.” Namun pada umumnya pengertian bangsa dipisahkan dari pengertian negara, dan 

juga dipisahkan dari pengertian “ras” atau “bahasa.”
1
 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata “nasional” berarti kebangsaan; yang berkenaan dengan atau yang berasal dari 

bahasa sendiri dan sebagainya; dan “isme” berarti paham atau ajaran. Karena itu, “nasionalisme” 

diartikan sebagai: paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.
2
 

Menurut Anthony D. Smith, catatan paling awal mengenai penggunaan istilah ini dalam 

pengertian sosial dan politik yang diakui, merujuk pada filsuf Jerman, Johann Gottfried Herder 

dan biarawan kontra-revolusioner Prancis, Uskup Augustin de Barruel pada akhir abad ke-18. 

Namun, pada awal abad ke-19 istilah ini jarang dipergunakan. Penggunaan istilah ini di dalam 

Bahasa Inggris pada tahun 1836 lebih bersifat teologis, yakni sebagai doktrin bahwa bangsa-

bangsa tertentu dipilih secara ilahiah.
3
 

Johan Gottfried Herder (1744-1803) merupakan salah seorang murid J. J. Rousseau yang 

berkebangsaan Jerman. Berangkat dari pemikiran Rousseau, Herder kemudian mengembangkan 

teori tentang jiwa-rakyat atau roh-rakyat (Volksgeist), dan akar-akarnya dalam rantai panjang 

                                                           
1
 “Nasionalisme Dalam Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua,” rumusan hasil Seminar Nasional. 

(Kerjasama BP-7 Pusat dan Universitas Merdeka Malang: Malang, 24-25 Februari 1992), 4. 
2
 Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Penerbit CV. 

Widya Karya, 2005), 333. 
3
 Anthony D. Smith, Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 6; 

diterjemahkan oleh Frans Kowa dari Anthony D. Smith, Nationalism: Theory, Ideology, History (Oxford, UK: 

Blackwell Publishing Ltd, 2001. 
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yang berupa tradisi nasional semenjak masa-masa primitifnya. Ia merupakan pemikir pertama 

yang berkeyakinan, bahwa peradaban manusia tidaklah hidup dalam manifestasi-manifestasinya 

yang universal. Peradaban itu hidup dalam manifestasi-manifestasi nasionalnya, dan manifestasi-

manifestasi yang bersifat khas. 

Namun, dalam hal ini Herder tidak dapat dianggap sebagai seorang nasionalis dalam 

pengertian modern. Menurut Herder, nasionalisme tidak semata merupakan suatu pengertian 

politik atau biologi, tetapi lebih kepada pengertian rohani dan moral. Setiap kebangsaan baginya 

adalah manifestasi Tuhan; dan oleh karena itu, merupakan sesuatu yang keramat, yang sebaiknya 

jangan dihancurkan, melainkan dipelihara.
4
 

Dalam telaahnya tentang nasionalisme, Hans Kohn mendefenisikan istilah nasionalisme 

sebagai suatu paham yang berpendapat, bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan 

kepada negara-kebangsaan.
5
 Menurut Kohn, bentuk perasaan sangat mendalam pada individu 

terhadap ikatannya yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan 

penguasa-penguasa resmi di daerahnya, selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan yang 

berbeda-beda. Dalam bentuk masa lampaunya, kesetiaan ini tidak ditunjukkan kepada sebentuk 

negara-kebangsaan, melainkan kepada berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi 

politik, atau raja feodal, dan kesatuan ideologi: suku atau klan, negara-kota atau raja feodal, 

kerajaan dinasti, dan gereja atau golongan keagamaan. Baru pada akhir abad ke-18, nasionalisme 

dipahami dalam arti kata modern. 

Sementara itu, menurut Anthony D. Smith, nasionalisme adalah suatu ideologi yang 

meletakkan “bangsa” di pusat masalah, dan berupaya mempertinggi keberadaannya. Kendati 

                                                           
4
 Lih. Hans Kohn, Nasionalisme: Arti dan Sedjarahnja (Djakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1961), 38-

40; diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dari Hans Kohn, Nationalism: It’s Meaning and History (Princeton, 

New Jersey: D. Van Nostrand Company, Inc., 1955). 
5
 Ibid., 11ff. 
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demikian, ia menyadari bahwa pernyataan ini agak kabur, sehingga baginya perlu ditetapkan 

sasaran utama dalam kepentingan mempertinggi derajat bangsa melalui nasionalisme, yang 

meliputi: otonomi nasional, kesatuan nasional, dan identitas nasional. Defenisi nasionalisme 

yang kemudian ia tawarkan, ialah sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan 

mempertahankan otonomi, kesatuan, identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya 

bertekad untuk membentuk suatu “bangsa” yang aktual atau “bangsa” yang potensial.
6
 

Dalam konteks Indonesia, Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati – selaku tim 

penyunting Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 1945 – mengemukakan, bahwa berdasarkan 

rentetan perkembangan sejarah Indonesia – dari pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan –

dapat disimpulkan, bahwa hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “Negara 

Kebangsaan Modern.” Negara kebangsaan modern, ialah negara yang pembentukannya 

didasarkan pada semangat kebangsaan (nasionalisme). Nasionalisme yang dimaksudkan di sini, 

yakni tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang 

sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya.
7
 

Walaupun demikian, untuk memahami apa dan bagaimana itu “nasionalisme,” maka ada 

baiknya jika dirunut mulai dari gagasan tentang “apa itu bangsa.” Terhadap hal ini, ada sejumlah 

telaah tentang “bangsa” yang muncul sejak abad ke-18, dan kemudian menguat sepanjang abad 

ke-19 dan 20. Namun, dalam kepentingan pemaparan pada Bab ini, maka hanya akan dipilih 

beberapa karya yang agaknya seringkali dirujuk secara kontinyu, bilamana suatu wacana 

nasionalisme hendak dibangun. 

                                                           
6
 Untuk lebih jelasnya, lihat Anthony D. Smith, Nasionalisme. . ., 10ff. 

7
 Lih. Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Tim Penyunting), Risalah  Sidang Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei -

22 Agustus 1945, dengan Kata Pengantar oleh Taufik Abdullah (Jakarta: Sekretariat Negara R.I, 1998), xlix-liv. 
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C. Konsepsi “Bangsa” menurut Ernest Renan 

Salah satu gagasan klasik tentang nasionalisme pernah dicetuskan pada akhir abad ke-19, 

oleh Prof. Ernest Renan. Renan adalah seorang guru besar dan pujangga yang termasyur dari 

Universitas Sorbonne, Prancis. Gagasan tentang bangsa itu, ia kemas dalam Pidato Dies-nya 

yang terkenal berjudul “Qu’est ce qu’une nation?” (Apakah bangsa itu?), yang disampaikan 

pada perayaan Dies Natalis Universitas Sorbonne tanggal 11 Maret 1882, di Paris, Prancis. 

Pada tahun 1968, Prof. Mr. Sunario – tokoh pejuang nasional dan juga salah seorang 

pemrakarsa Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 – pernah menerbitkan 

terjemahan bahasa Indonesia dari Pidato Dies ini. Ia menerjemahkan setiap penggalan pidato ini 

langsung dari naskah aslinya yang berbahasa Prancis. Kemudian pada tahun 1994, putri dari 

Prof. Mr. Sunario, yakni Prof. Dr. C. F. G. Sunaryati Hartono, S.H., menerbitkan ulang 

terjemahan ini dalam sebuah buku kecil, dengan judul yang persis sama dengan pidato Renan.
8
 

Soekarno dalam pidato perdananya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, juga sempat mengutip 

gagasan Renan tentang hakikat suatu bangsa. Gagasan itu dikutip Soekarno – di mana secara 

bersamaan, dia juga mengutip gagasan Otto Bauer tentang bangsa – tatkala ia merumuskan 

gagasannya sendiri tentang dasar “kebangsaan,” sebagai Dasar Negara yang pertama, dari negara 

Indonesia Merdeka yang akan dibentuk.
9
 

Menurut terjemahan dari Prof. Mr. Sunario – yang kemudian diformatkan dalam bentuk 

buku oleh putrinya – antara lain diketahui, bahwa Ernest Renan membagi pidatonya ini dalam 

tiga bagian besar (I, II, dan III), tanpa memberi judul pada masing-masing bagian. 

                                                           
8
 Lih. Ernest Renan, Apakah bangsa itu? (Qu’est ce qu’une nation?), alih bahasa oleh Prof. Mr. Sunario, 

editor oleh Prof. Dr. C. F. G. Sunaryati Hartono (Bandung: Penerbit Alumni, 1994). 
9
 Lih. Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Tim Penyunting), Risalah  Sidang. . ., 93-96. 
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1. Bagian Pertama Pidato Renan 

Pada bagian yang pertama,
10

 Renan menegaskan bahwa sejak runtuhnya imperium 

Romawi (negara Karel Yang Agung), maka Eropa telah terbagi-bagi sedemikian rupa ke dalam 

sejumlah bangsa-bangsa. Sungguhpun demikian, tidak akan pernah ada lagi negara baru yang 

bisa didirikan sebesar itu. Bahkan, peluang untuk membentuk negara semacam itu rasanya tidak 

mungkin ada, oleh karena bangsa-bangsa yang ada sekarang tentu akan berkoalisi (bergabung) 

untuk menutup rapat kemungkinan itu. 

Menurut Renan bangsa-bangsa (nation) merupakan suatu hal yang agak baru dalam 

sejarah, dan tidak dikenal di zaman kuno. Walaupun di zaman kuno terdapat bentuk-bentuk 

kesatuan masyarakat seperti republik-republik kota, kerajaan-kerajaan kota, perserikatan republik 

setempat, dan kekaisaran-kekaisaran, namun mereka tidak atau hampir tidak mengenal istilah 

bangsa-bangsa (nation) dalam makna sebagaimana yang dipahami di abad ke-19. 

Lebih lanjut menurut Renan, bangsa modern adalah suatu hasil historis yang ditimbulkan 

oleh suatu deretan kejadian yang semua menuju ke satu arah. Ada kalanya persatuan itu terwujud 

lewat suatu dinasti (misalnya, bangsa Prancis); atau terwujud melalui kehendak langsung dari 

provinsi-provinsi (misalnya, bangsa Belanda, Swiss, dan Belgia); atau bisa juga persatuan yang 

terwujud oleh semangat umum yang meskipun terlambat, namun akhirnya mampu mengalahkan 

tindakan sewenang-wenang dari sistem feodal (misalnya, bangsa Italia dan Jerman). Menurut 

Renan pada dasarnya selalu ada sebab (benih) yang memelopori proses pembentukannya. 

                                                           
10

 Ernest Renan, Apakah bangsa itu?. . ., 5-20. 
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2. Bagian Kedua Pidato Renan 

Selanjutnya, pada bagian yang kedua dari pidato itu,
11

 Renan lebih spesifik menanggapi 

pandangan kaum politisi pada masanya, tentang bagaimana proses terbentuknya suatu bangsa 

modern. Renan menulis: 

Menurut kaum politisi yang kami maksudkan itu, penggabungan propinsi-propinsi 

yang dilaksanakan oleh suatu dinasti, dengan perang-perangnya, dengan 

perkawinannya, dan dengan perjanjian-perjanjiannya, berakhir dengan dinasti 

yang membentuknya. Sehingga dapat dipastikan bahwa sebagian besar bangsa-

bangsa modern dibangun oleh keluarga yang feodal, yang telah membuat 

perjanjian “perkawinan” dengan bumi dan seolah-olah merupakan suatu pusat 

sentralisasi.12 

Akan tetapi menurut Renan, dalam hal ini telah terjadi perubahan pada abad ke-18. 

Menurutnya, harus diakui bahwa sebuah bangsa dapat hidup tanpa memiliki asas dinastik, 

bahkan bangsa-bangsa yang dibentuk oleh dinasti sekalipun dapat menceraikan diri dari dinasti, 

dan mampu bertahan hidup setelah itu. Bagi Renan, asas-asas kuno yang hanya mementingkan 

hak raja-raja tidak mungkin lagi dipertahankan, sebab selain dari hak dinastik, ada pula hak 

kebangsaan (nasional). Sehubungan dengan hal ini, timbul pertanyaan mendasar yang Renan 

ajukan, yakni: tentang hak kebangsaan itu, atas kriterium apakah ia harus didasarkan? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Renan kemudian mengemukakan beberapa asas 

sebagai pokok rujukan sekiranya hal itu dimungkinkan, yakni berturut-turut terkait dengan 

masalah: a). ras, b). bahasa, c). agama, d). persekutuan kepentingan bersama, dan e). keadaan 

alam (geografis). 

a. Ras 

Menurut Renan, adalah suatu kekeliruan yang sangat besar dan bisa berpengaruh 

terhadap hancurnya peradaban Eropa, apabila orang membuat sejenis hak asasi (primordial) yang 

                                                           
11

 Ibid., 21-50. 
12

 Ibid., 21. 
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tidak berbeda dari hak ketuhanan (droit divin) raja-raja. Dalam hal ini, yang ia maksudkan ialah 

jika asas kebangsaan diganti dengan asas etnografi. Kendatipun begitu, harus diakui bahwa 

dalam kehidupan suku dan negara-negara kuno, “ras” mempunyai arti yang paling penting, sebab 

kehidupan suku dan suatu negara kota, adalah suatu perluasan dari keluarga. 

Namun bagi Renan, pertimbangan-pertimbangan etnografis sama sekali tidak berarti 

dalam kepentingan pembentukan bangsa-bangsa modern. Ia melihat bahwa sebetulnya tidak ada 

lagi ras yang murni, sehingga tampaknya percuma jika mendasarkan politik di atas analisis 

etnografis. Malahan menurutnya, negeri-negeri yang paling terkemuka semisal: Inggris, Prancis, 

dan Italia, sebetulnya merupakan negeri-negeri yang telah mempunyai banyak campuran darah. 

Sebagai seorang ahli sejarah, istilah “ras” menurut Renan adalah suatu hal yang terjadi 

dengan sendirinya dan juga lenyap dengan sendirinya. Karena itu, penyelidikan-penyelidikan 

tentang “ras” sangat penting bagi para sarjana di bidang sejarah manusia. Namun, berbagai 

penyelidikan itu menurut Renan, tidak berlaku dalam dimensi politik. Ia mengatakan bahwa: 

Perasaan hati nurani (conscience) yang bersifat instinktif yang menunjukkan jalan 

dalam usaha pembentukan peta Eropa, sekali-kali tidak mempedulikan soal ras 

itu. Dan bangsa-bangsa di Eropa ialah bangsa-bangsa yang pada asasnya 

bercampur darahnya. Jadi kenyataan ras yang mula-mula mahapenting itu, makin 

lama makin hilang artinya. 

Ras di situ sekali-kali bukan berarti segala-galanya . . .13
 

 

b. Bahasa 

Bagi Renan, ketika orang bicara soal ras berarti juga harus bicara soal bahasa, sebab 

“bahasa” mendorong orang untuk bersatu; tapi bukan berarti memaksa. Namun menurut Renan, 

manusia sebetulnya memiliki suatu hal yang lebih tinggi dari bahasa, yakni “kehendak.” Sebuah 

negeri misalnya, bisa memiliki kehendak untuk bersatu sekalipun dengan bahasa-bahasa yang 

                                                           
13

 Ibid., 35. 



22 

berbeda. Bahasa juga diberikan arti secara politik. Oleh sebab itu menurut Renan, hal ini 

dikarenakan orang menganggap bahasa sebagai tanda dari ras. 

Padahal menurut Renan, adanya persamaan bahasa pada awalnya tidak lantas berarti 

adanya persamaan ras. Ia mencontohkan tentang suku-bangsa Aria asli dan suku-bangsa Semit 

asli, di mana biasanya mereka memiliki budak-budak belian – dari ras yang berbeda – yang juga 

berbicara dalam bahasa Aria atau Semit, namun di waktu yang mungkin hampir bersamaan atau 

pun berlainan, juga sering berbicara dalam bahasa rasnya sendiri. 

Karena itu, menurut Renan bahasa-bahasa yang ada ialah bentukan-bentukan historis, 

yang sebetulnya tidak menerangkan banyak tentang darah manusia yang memakai bahasa-bahasa 

itu, dan yang sekali-kali tidak dapat mengikat kemerdekaan manusia. Bahasa-bahasa itu berbeda-

beda, karena dibuat dengan ketajaman pikiran yang begitu mengagumkan dari ilmu bahasa 

berdasarkan perbandingan, tetapi tidak sesuai dengan pembagian menurut antropologi. Oleh 

karena itu, Renan berpendapat bahwa sebelum manusia dibeda-bedakan menurut bahasa, ras dan 

kebudayaan masing-masing, sebetulnya ia telah memiliki apa yang disebut sebagai “kebudayaan 

manusia.” Sebagaimana yang Renan katakan: 

Janganlah kita mengingkari dasar asasi, bahwa manusia adalah suatu makhluk 

yang mempunyai budi pekerti dan kesusilaan sebelum ia tergolong dalam bahasa 

ini dan itu, sebelum ia menjadi anggota ras ini dan itu, atau seorang pengikut 

kebudayaan ini dan itu. Sebelum adanya kebudayaan Prancis, kebudayaan 

Jerman, kebudayaan Italia, maka sudah ada kebudayaan manusia. Lihatlah orang-

orang besar dari zaman Renaissance. Mereka bukan orang Prancis, Italia, atau 

Jerman. Mereka telah menemui kembali hubungan rohani dengan dunia kuno, 

rahasia pendidikan sejati dari jiwa manusia. Mereka membanting tulang dan 

memeras pikirannya untuk itu. Betapa benarlah mereka itu!14
 

                                                           
14

 Ibid., 42-43. 
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c. Agama 

Tentang agama Renan dengan tegas mengatakan, bahwa: “agama sekali-kali tidak dapat 

memberi dasar yang memuaskan untuk pembentukan bangsa nasionalis yang modern.”
15

 

Memang pada masa awal, agama sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut sebagai hidup 

golongan sosial masyarakat, sebab golongan sosial adalah perluasan dari keluarga-keluarga. 

Karena itu, aturan-aturan agama sebetulnya juga adalah aturan-aturan keluarga, di mana 

pemberlakuan agama secara sama, adalah hal yang wajar. 

Namun bagi Renan, keadaan di masa sekarang bukan lagi masa di mana rakyat harus 

dituntut memiliki kepercayaan secara sama. Masing-masing orang telah bebas untuk memilih 

apakah dia mau beragama ataukah tidak, sehingga persoalan agama sesungguhnya lebih 

menyangkut urusan pribadi, dan bukan lagi merupakan suatu keharusan bersama. Terhadap hal 

ini Renan menulis, bahwa: 

Setiap orang percaya dan beribadah menurut kemampuan dan menurut pilihannya 

(sendiri). Sekarang tidak ada lagi agama negara: mungkin orang itu orang Prancis, 

orang Inggris, orang Jerman, yang beragama Katholik, Protestan, Yahudi, atau 

yang tidak beragama sama sekali. Agama sudah menjadi soal diri pribadi: agama 

itu mengenai perasaan batin masing-masing orang.16 

Oleh karena itu, menurut Renan pembagian bangsa-bangsa berdasarkan golongan 

Katholik dan Protestan adalah sesuatu yang tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, agama 

nyaris tidak lagi menjadi bagian dalam berbagai pertimbangan guna menetapkan batas-batas di 

antara rakyat-rakyat. 

 

d. Persekutuan Kepentingan Bersama 

Menurut Renan persekutuan kepentingan bersama memang merupakan suatu ikatan kuat 

antar-manusia. Tetapi baginya, hal ini tidaklah cukup sebagai modal membentuk suatu bangsa. 

                                                           
15

 Ibid., 43. 
16

 Ibid., 46. 
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Renan percaya bahwa dalam suatu gagasan kebangsaan ada satu bagian yang lebih penting, 

yakni “perasaan.” Ia menulis: 

Kami percaya itu. persekutuan berdasarkan kepentingan bersama dapat membuat 

perjanjian-perjanjian perniagaan. Tetapi dalam kebangsaan nasionalitas 

terdapatlah suatu bagian yang berupa perasaan; ia sekaligus bersifat jiwa dan 

badan; sebaliknya suatu Zollverein atau satuan pajak, bukan tanah air.17
 

 

e. Keadaan Alam (Geografis) 

Renan membenarkan pendapat bahwa keadaan alam (geografi) biasanya disebut sebagai 

batas-batas alamiah, dan dengannya geografi menjadi suatu bagian penting dalam hal pembagian 

bangsa-bangsa. Geografi pun merupakan suatu faktor yang pokok dalam sejarah. Namun bagi 

Renan, faktor geografis dalam penentuan batas-batas wilayah bagi suatu bangsa, seringkali 

hanya berujung pada sengketa – termasuk menyangkut intervensi kepentingan militer – sehingga 

menyebabkan orang melakukan begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi. 

Karena itu Renan sampai pada kesimpulan, bahwa asas-asas parsial bagi kemungkinan 

terbentuknya bangsa: ras, bahasa, kepentingan-kepentingan, persamaan agama, keadaan 

geografis, ataupun keperluan-keperluan militer, sesungguhnya tidaklah cukup untuk menjadi 

dasar pembentukkan suatu bangsa. Menurut Renan, yang terpenting di dalam membentuk suatu 

bangsa, ialah adanya “manusia (rakyat) yang memberi jiwanya.” Karena itu Renan menulis: 

Memang tidak, bukan bumi, dan bukan juga ras yang menimbulkan bangsa, 

memberikan substrat (dasar)-nya, medan perjuangan dan pekerjaan; manusia 

memberi jiwanya. Manusia berarti semuanya dalam pembentukan hal yang suci 

itu yang orang namakan rakyat . . . Bangsa ialah suatu asas rohani, yang timbul 

dari keadaan-keadaan historis yang bersusun-susun secara mendalam, suatu 

keluarga yang mempunyai jiwa, bukan suatu golongan yang ditentukan oleh 

pembentukan bumi.18
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3. Bagian Ketiga Pidato 

Bagian ketiga atau terakhir dari pidato Renan, merupakan puncak – dan sebetulnya pusat 

– dari seluruh uraiannya tentang gagasan kebangsaan. Bagian ini diawali dengan sebuah 

pernyataan penting dari Renan, bahwa “bangsa adalah jiwa, suatu asas rohani.”
19

 Pernyataan ini 

sempat disinggung di akhir bagian kedua dari pidatonya tadi. Sebetulnya ia hendak menegaskan, 

bahwa bangsa yang dibangun dari suatu asas rohani, sesungguhnya dibentuk oleh sesuatu yang 

disebut “jiwa,” yang pada hakekatnya mengandung dua dimensi waktu: masa lalu dan masa kini. 

Menurut Renan, di masa yang lalu suatu bangsa pasti memiliki apa yang disebut sebagai 

“kenangan.” Sementara itu, di masa kini bangsa tersebut juga pasti memiliki “keinginan.” 

Tentang hal ini, Renan menulis: 

Dua hal yang sesungguhnya hanya berwujud satu yang membentuk jiwa atau asas 

rohani itu. Yang satu terdapat dalam waktu yang telah silam, yang lain dalam 

waktu sekarang. Yang satu yakni memiliki bersama warisan kenang-kenangan 

yang kaya-raya; yang lain ialah persetujuan sekarang, keinginan untuk hidup 

bersama, kehendak untuk terus mempergunakan warisan yang diterima secara 

tidak terbagi itu . . . Bangsa-bangsa, seperti individu, adalah hasil masa silam 

yang penuh dengan usaha, pengorbanan, dan pengabdian.20
 

Bagi Renan, kejayaan yang dimiliki suatu bangsa di masa lampau dengan orang-orang 

besar dan “kemenangan-kemenangan”
21

 yang pernah diraih, adalah modal sosial yang atasnya 

bangsa itu akan mendirikan apa yang dinamakan “paham kebangsaan.” Renan kemudian 

menggambarkannya sebagai “rasa cinta” yang dimiliki oleh manusia, di mana rasa cinta manusia 

itu mampu menyeimbangkan antara pengorbanan, dan penderitaan-penderitaan yang telah ia 

alami. Karena itu, jika manusia itu hendak mendirikan sebuah “rumah,” maka rumah itu akan 

dicintainya, dan pada akhirnya, rumah itu pun akan diwariskannya dengan cinta. Menurut Renan: 
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Mengalami kemuliaan-kemuliaan bersama dalam waktu yang lampau, dan 

kehendak bersama dalam waktu sekarang bersama-sama telah menimbulkan hal-

hal yang gilang-gemilang dan hendak membuatnya lagi; itulah syarat mutlak 

untuk menjadi suatu bangsa (nation).22 

Bagi Renan, masa lalu suatu bangsa tentunya menyimpan warisan-warisan kemegahan 

dan, bahkan penyesalan-penyesalan yang semua itu sebetulnya telah dipikul bersama. Karena itu, 

suatu kehidupan bersama di hari depan akan direncanakan secara bersama, untuk dilaksanakan 

secara bersama-sama pula. Di dalamnya mereka telah menderita bersama-sama, senang bersama-

sama, dan memiliki pengharapan pun dalam kebersamaan. Namun bagi Renan, kenyataan bahwa 

penderitaan itu telah dialami bersama-sama, sesungguhnya yang lebih menentukan daripada 

kenyataan kegembiraan. Karenanya ia menulis: 

Dalam hal kenang-kenangan nasional, duka-cita lebih berharga daripada 

kemenangan-kemenangan, sebab duka-cita itu memberi kewajiban-kewajiban, 

dan mendorong ke arah usaha bersama.
23

 

Dengan demikian, Renan sampai pada kesimpulannya mengenai defenisi bangsa, di mana 

menurutnya: 

. . . bangsa (nation) itu, ialah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena 

adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk 

memberi korban itu lagi. Ia mengandung arti adanya suatu waktu yang lampau; 

tetapi ia terasa dalam waktu yang sekarang sebagai suatu kenyataan yang dapat 

dipegang: yakni persetujuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk 

melanjutkan hidup bersama (le desir de vivre ensemble).
24

 

Bahkan di penggalan-penggalan terakhir dari pidatonya, Renan kembali menegaskan 

antara lain, bahwa keberadaan suatu bangsa – ibaratnya keberadaan seorang raja – sesungguhnya 

tidak mempunyai hak untuk “mengatakan” kepada salah satu daerah (provinsi), bahwa: “Kamu 
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kepunyaanku, dan aku bisa mengambilmu!!” Dalam hal ini Renan ingin mempertegas, bahwa 

dalam kedudukannya, suatu bangsa sekali-kali tidak mempunyai kepentingan apa pun untuk 

menganeksasi suatu negeri atau menahannya dengan tanpa persetujuan negeri itu sendiri. Bagi 

Renan, keinginan bangsa-bangsa itu sendiri yang pada akhirnya akan menjadi satu-satunya 

kriteria (dan pegangan) yang sah, yang harus didasarkan pada suatu plebisit (keputusan rakyat). 

Sebagai catatan paling akhir dari uraian pidatonya ini, Renan kemudian memberikan 

beberapa pokok ringkasan. Menurutnya: 

a. Manusia itu bukanlah budak dari keturunannya (ras), atau dari bahasanya, atau dari 

agamanya, atau dari jalan mengalirnya sungai-sungai; bukan pula dari arah ke mana 

rantai-rantai pegunungannya menuju. 

b. Suatu kumpulan besar, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan 

suatu kasadaran batin yang dinamakan bangsa. 

c. Selama kesadaran batin (moril) tadi menunjukkan kekuatannya dengan pengorbanan 

individu berdasarkan keikhlasannya untuk berkorban bagi kepentingan masyarakat, 

kesadaran batin itu sah dan mempunyai hak untuk hidup. 

 

D. Konsepsi “Bangsa” menurut Benedict Anderson 

Pada tahun 1983, Prof. Benedict Anderson, seorang guru besar dari Cornell University, 

Amerika Serikat, menerbitkan bukunya yang terkenal bertajuk “Imagined Communities” 

(Komunitas-Komunitas Terbayang).
25

 

Dalam kata pengantar pada edisi terjemahan bahasa Indonesia, Daniel Dhakidae 

menyebutkan, bahwa hingga tahun 2001 karya ini telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa – 
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versi bahasa Indonesia merupakan terjemahan ke-21. Kedua puluh bahasa dimaksud, adalah 

bahasa Arab (Mesir), Bulgaria, Cina (Taiwan), Kroasia, Belanda, Prancis, Jerman, Yunani, 

Ibrani (Israel), Italia, Jepang,  Korea (Selatan), Norwegia, Polandia, Portugis (Brazil), Slovenia, 

Spanyol (Meksiko), Swedia, Turki, dan Yugoslavia (Serbia). Di samping itu, ada pula lima 

terjemahan bahasa lainnya yang saat itu sedang dipersiapkan untuk diterbitkan, masing-masing: 

bahasa Russia, Rumania, Lithuania, Georgia, dan Thailand.
26

 

 

1. Latar Belakang Gagasan 

Konfrontasi bersenjata yang berkecamuk di semenanjung Indocina yang melibatkan 

negara-negara rezim revolusioner Marxis – antara Vietnam dengan Kamboja, dan Republik 

Rakyat China dengan Vietnam – antara tahun 1978-1979, diakui Anderson telah menginspirasi 

dirinya untuk menggagas tema “komunitas-komunitas terbayang” melalui karyanya ini. Bagi 

Anderson, kenyataan tadi seolah mengindikasikan bahwa di paruhan kedua abad ke-20, sedang 

terjadi sebuah proses tranformasi dalam sejarah Marxisme dan gerakan Marxis. Ia mengutip Eric 

Hobsbawm, ketika menyatakan bahwa: 

…gerakan-gerakan dan negara-negara Marxis telah cenderung untuk menjadi 

„nasional‟ bukan hanya dalam bentuknya melainkan juga dalam substansinya, 

yakni menjadi nasionalis.
27

 

Menurutnya, dahulu banyak “bangsa-bangsa tua” yang kelihatannya telah terkonsolidasi 

secara mapan, tapi justru mendapati dirinya sedang ditantang oleh kemuculan “subnasionalisme-

subnasionalisme” dalam batas-batas wilayahnya sendiri. Kemunculan sejumlah subnasionalisme 

ini menurut Anderson hendak menunjukkan, bahwa seolah-olah mereka tengah bermimpi untuk 

suatu hari kelak bisa mengibarkan bendera kemerdekaan sendiri. Sinyalemen akan berakhirnya 
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era nasionalisme seperti yang sempat diramalkan sejumlah pihak pun, menurut Anderson tidak 

akan pernah menjadi kenyataan. Ia mengklaim, bahwa “kenasionalan” justru telah dianggap 

sebagai nilai yang paling absah secara universal dalam pergolakan politik global dewasa ini. 

Ia juga mengakui, bahwa “nasion atau bangsa,” “nasionalitas atau kebangsaan,” dan 

“nasionalisme atau paham kebangsaan,” merupakan sekumpulan peristilahan yang agak rumit 

untuk dirumuskan, apalagi jika harus diuraikan. Gagasan-gagasan teoritis seputar nasionalisme 

dirasakannya agak langka, manakala harus membandingkan pengaruh nasionalisme itu sendiri 

terhadap dinamika perpolitikan bangsa-bangsa di zaman modern. Secara sepintas ia 

mengungkapkan, bahwa nasionalisme dalam perkembangannya seolah telah menjadi “anomali” 

atau keganjilan dalam hubungannya dengan teori Marxis. Akan tetapi, anomali ini justru 

merupakan entry point bagi garapan analisa Benedict Anderson mengenai nasionalisme. 

Menurut Anderson, nasionalitas (nationality), atau ke-nasional-an (nationness), atau 

sama halnya dengan nasionalisme, dapat dipandang seumpama “artefak-artefak” budaya jenis 

khusus. Pandangan inilah yang telah menjadi titik pijak bagi Anderson untuk melakukan analisa 

dimaksud. Dalam kepentingan ini, ia lantas berargumen bahwa: 

. . . penciptaan artefak-artefak ini pada akhir abad ke-18 merupakan penyulingan 

spontan atas „persilangan‟ berbagai kekuatan historis; namun, sekali telah tercipta, 

artefak-artefak ini menjadi „modular‟ (standar), yang dapat ditanamkan dengan 

berbagai derajat kesadaran diri, ke berbagai bentangan sosial yang luas, untuk 

melebur dan dileburkan dengan serangkaian tata politis dan ideologis yang luas 

pula.
28

 

Untuk masuk lebih jauh ke dalam pemahaman tentang bangsa (dan paham kebangsaan) 

menurut Benedict Anderson, maka ada beberapa point utama yang bisa dirujuk guna 

menjelaskan gagasan yang dimaksud – sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini. 
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2. Konsep dan Defenisi Bangsa 

Menurut Anderson dalam perkembangan teori nasionalisme, para pakar teorinya sering 

didera kebingungan, bahkan kegusaran akibat adanya tiga paradoks berikut ini: a). modernitas 

objektif bangsa-bangsa di mata para sejarawan versus kepurbaan subjektifnya di mata para 

nasionalis; b). universalitas formal kebangsaan sebagai suatu konsep sosio-kultural – dalam 

pengertian bahwa, di dunia modern setiap orang bisa atau mesti punya suatu “kebangsaan” 

tertentu, selayaknya setiap manusia juga punya “jenis kelamin” tertentu, versus kekhususan 

pengejahwantahan konkretnya yang tak terelakan – misalnya, berdasarkan defenisinya, 

kebangsaan Yunani bersifat sui generis, yang mutlak berbeda dengan kebangsaan lain apapun 

juga; c). daya “politis” nasionalisme versus kemelaratan filosofisnya, atau malah ketidak-

koherenannya. 

Baginya, sebagian penggambaran kesulitan di atas muncul dari kenyataan bahwa orang 

cenderung secara tidak sadar membayangkan dan menggolongkan nasionalisme sebagai sebuah 

ideologi. Padahal, akan tampak lebih mudah jika orang memperlakukan nasionalisme itu seolah-

olah sebagai “penghuni sebuah ruangan bersama” dengan “kekerabatan” dan “agama,” bukannya 

dengan “liberalism” atau “fasisme.” Oleh sebab itu, dengan berangkat dari sudut pandang 

antropologis, Anderson kemudian mengusulkan defenisi suatu „bangsa‟ sebagai berikut: 

bangsa atau nasion: ia adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu 

yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.
29

 

Lebih lanjut, ia katakan: 

Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil 

sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak 

akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak akan pernah 
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mendengar tentang mereka. Namun, toh di benak setiap orang yang menjadi 

anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.
30

 

Melalui defenisi semacam ini, Anderson kemudian membandingkan pernyataan Seton-

Watson, ketika menyebutkan bahwa: 

. . . yang bisa saya katakan hanyalah bahwa suatu bangsa mengada tatkala 

sejumlah orang (jumlah yang cukup besar) dalam suatu masyarakat menganggap 

diri mereka membentuk sebuah nasion, atau berperilaku seolah mereka 

membentuk sebuah bangsa.
31

 

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada 

hakikatnya bersifat “terbatas,” karena bahkan bangsa-bangsa yang paling besar sekalipun – yang 

anggotanya mungkin semilyar manusia – memiliki garis-garis perbatasan yang pasti, meskipun 

juga elastis. Di luar batas-batas itu, ada keberadaan bangsa-bangsa lain. Karena itu, tidak ada 

satu bangsa pun yang membayangkan dirinya akan meliputi seluruh umat manusia di bumi. 

Sementara itu, bahwa bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang “berdaulat” lantaran 

konsep itu lahir dalam kurun waktu di mana masa Pencerahan dan Revolusi menandai porak-

porandanya legitimasi ilahi yang melekat pada ranah dinastik yang hierarkis pada masa itu. 

Banyak bangsa kemudian bermimpi tentang kebebasan, dan simbol terhadap kebebasan ini 

adalah terciptanya negara berdaulat. 

Dengan demikian, bangsa akan dibayangkan sebagai sebuah “komunitas.” Sebaliknya, 

tanpa mempedulikan bahwa masih adanya ketidakadilan dan bahkan penghisapan yang mungkin 

sulit terhapuskan dalam setiap bangsa, sebetulnya bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai 
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sebentuk kesetiakawanan yang dirasa secara mendalam, melalui persahabatan yang horizontal 

dengan sesama. Bahkan rasa persaudaraan semacam inilah yang menurut Anderson, justru telah 

memungkinkan begitu banyak orang tidak sungkan untuk melenyapkan nyawa orang lain, 

termasuk bersedia merenggut nyawa sendiri, hanya demi mempertahankan pembayangan 

terhadap „yang terbatas‟ itu. 

 

3. Asal-Muasal Kesadaran Nasional 

Untuk melacak bilamana benih kesadaran nasional mulai terbentuk dalam realitas 

masyarakat, Anderson memulai kajiannya dengan menyusuri dinamika perkembangan kehidupan 

sosio-ekonomi-politis di daratan Eropa beberapa abad silam. Ia menemukan hal utama yang 

menarik, bahwa di sekitar peralihan abad ke-16, bisnis percetakan dan penerbitan buku di Eropa 

mulai mengalami lonjakan kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada periode tahun 1500-

1550-an. Sebagaimana yang dia kutip dari Febvre dan Martin dalam The Coming of the Book,
32

 

ladang bisnis dengan prospek menguntungkan seperti ini benar-benar digarap menjadi industri 

besar oleh para kapitalis kaya. 

Dalam situasi semacam ini, menurut Anderson, revolusi bahasa yang terjadi sebagai 

bagian penting pada masa itu telah turut memberi dampak langsung terhadap tergugahnya rasa 

kesadaran nasional. Ada tiga faktor yang berpengaruh dalam hal ini: a). Perubahan karakter 

bahasa Latin. Bahasa Latin yang berkembang di masa itu bukanlah bahasa Latin Gerejawi 

sebagaimana yang umumnya dipakai di abad-abad pertengahan. Bahasa Latin yang 

dikembangkan ini lebih tua, sehingga lebih bersifat esoterik atau hanya dapat dimengerti oleh 
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sekumpulan orang saja; b). Dampak Reformasi Gereja oleh Luther dkk, turut terbantu oleh jasa 

kapitalisme cetak saat itu; dan c). Kelahiran bahasa-bahasa-ibu yang mendominasi sentra-sentra 

administratif di wilayah-wilayah monarki, pada umumnya berturut-turut saling menggantikan 

bahasa Latin dengan bahasa Prancis Norman; atau bahasa Anglo-Sakson yang digantikan dengan 

bahasa Inggris Awal, dan seterusnya. Lantas, terhadap hal ini Anderson menulis: 

Cukup dimungkinkan mencerna kemunculan komunitas-komunitas nasional yang 

terbayang, tanpa salah satu faktor di atas, atau bahkan tanpa ketiga-tiganya. Yang 

sebetulnya dalam makna positif membuat komunitas-komunitas baru itu dapat 

dibayangkan, adalah interaksi setengah-kebetulan tetapi bersifat eksplosif, antara 

sistem produksi dan hubungan-hubungan produktif (kapitalisme), teknologi 

komunikasi (cetak-mencetak), serta fatalitas (kematian) keberagaman bahasa 

manusia.
33

 

Bagi Anderson, kemunculan bahasa-bahasa cetak dalam jalinan erat dengan kapitalisme 

cetak, tak ayal telah membentangkan landasan bagi kesadaran nasional, dalam tiga cara yang 

dapat dibedakan.
34

 

a. Pertama, koalisi ini telah menciptakan ajang pertukaran dan komunikasi yang terunifikasi 

di bawah bahasa Latin, dan di atas bahasa-bahasa-ibu lisan. Dengan bahasa-bahasa cetak 

(perpaduan antara tinta dan kertas), sebagian orang Eropa bisa lebih memahami kata-kata 

orang lain yang menggunakan ragam bahasa lisan yang agak berbeda. Karena itu, sesama 

pembaca yang terhubung dengan orang lain melalui barang cetakan, lantas membentuk 

“janin” komunitas yang dibayangkan secara nasional tetapi tampak tidak kasat mata, 

bersifat sekular dan partikular. 

b. Kedua, kapitalisme cetak juga memberi kepastian baru kepada bahasa, yang untuk waktu 

jangka panjang dapat membantu membangun citra kepurbaan yang begitu penting bagi ide 
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subjektif tentang bangsa. Karena itu, Febvre dan Martin juga menemukan bahwa pada abad 

ke-17, bahasa-bahasa di Eropa pada umumnya telah memuat bentuk-bentuk modernnya.
35

 

c. Ketiga, kapitalisme cetak pun telah menciptakan bahasa kekuasaan yang jenisnya berlainan 

dengan bahasa-bahasa ibu yang dipakai dalam urusan-urusan administrasi sebelumnya. 

Terhadap eksistensi bahasa dan perkembangannya sebagaimana diuraikan di atas, 

Anderson berkesimpulan, bahwa adanya saling tindih-menindih antara kapitalisme cetak dan 

teknologi percetakan dengan fatalitas keragaman bahasa manusia, sebetulnya telah menciptakan 

kemungkinan bagi kelahiran bentuk baru komunitas terbayang, yang morfologi dasarnya 

sesungguhnya telah menciptakan panggung bagi kiprah bangsa modern. 

 

4. “Nasionalisme Resmi” dan Imperialisme 

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa berdasarkan tujuan yang murni bersifat 

administratif, sejumlah dinasti penguasa monarki-monarki di Eropa secara hampir bersamaan 

telah memantapkan bahasa-bahasa-ibu tertentu sebagai bahasa resmi negaranya – dengan pilihan 

bahwa bahasa-bahasa tertentu itu hanyalah warisan yang tak disadari sebelumnya, atau karena 

pertimbangan kenyamanan dalam penggunaannya. 

Akan tetapi, ledakan revolusioner bahasa-bahasa di Eropa secara bertahap telah 

menciptakan dan menyebarkan keyakinan, bahwa bahasa-bahasa yang ada boleh dibilang 

merupakan “milik pribadi” dari kelompok-kelompok khas, yakni mereka yang menggunakannya 

dalam percakapan sehari-hari, serta para pembaca tulisan-tulisan dalam bahasa-bahasa itu. 

Menurut Anderson, dalam situasi semacam ini kelompok-kelompok tadi seolah-olah telah 

membayangkan dirinya sebagai komunitas-komunitas, sehingga menganggap dirinya “berhak” 

memperoleh tempat otonom masing-masing dalam kancah persaudaraan antarmanusia yang 
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setara. Hal semacam ini secara tidak langsung oleh para penguasa dinastik, dianggap sebagai 

dilema yang makin lama kian mengancam eksistensi kedinastian mereka. 

Dalam perkembangannya, di sepanjang abad ke-19 hampir sejumlah besar penguasa 

dinastik telah menggunakan semacam bahasa-bahasa-ibu sebagai bahasa resmi negara mereka. 

Di sisi yang berbeda, gagasan-gagasan nasionalis di seluruh kawasan Eropa pun mengalami 

lonjakan kemajuan yang begitu pesat. Hal ini lantas memunculkan kecenderungan yang semakin 

lama semakin tampak kelihatan, bahwa kalangan monarki-monarki tadi sementara bergegas 

untuk menyatakan pengakuan akan jati diri nasionalnya masing-masing. Misalnya, wangsa 

Romanov yang kemudian mengakui diri mereka sebagai bangsa Rusia Raya, wangsa Hanover 

sebagai bangsa Inggris, bangsa Hohenzollern dengan jati diri sebagai bangsa Jerman, dan 

seterusnya. Meminjam istilah dari Seton-Watson, Anderson sepakat menyebut proses 

“naturalisasi” dinasti-dinasti penguasa Eropa ini sebagai “nasionalisme-nasionalisme resmi.”
36

 

Lebih lanjut menurut Anderson, nasionalisme-nasionalisme resmi ini paling baik jika 

dipahami sebagai cara memadukan naturalisasi dengan penyimpanan sebagian kekuasaan 

dinastik lama. Utamanya sejauh cakupan wilayahnya yang majemuk, yang sejak Abad 

Pertengahan telah menjadi bagian dari dinastik tersebut. Anderson menyederhanakan ini sebagai 

bentuk „merger‟ dengan niat menyatukan bangsa dengan kerajaan dinastik. Karena itu, kunci 

pemahaman dan penempatan “nasionalisme resmi” menurut Anderson, ialah dengan mengingat 

bahwa nasionalisme resmi itu berkembang “setelah” dan sebagai “reaksi terhadap” gerakan-

gerakan nasional kerakyatan yang marak di Eropa sejak dasawarsa 1820-an. 

Dalam hubungan dengan imperialisme bangsa-bangsa Eropa terhadap kawasan non-

Eropa (khususnya Asia dan Afrika), maka menurut Anderson, konsekuensi-konsekuensi 
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nasionalisme resmi akan turut berdampak bagi kebangkitan nasionalisme di Asia dan Afrika 

pada abad ke-20. 

 

5. Gelombang Terakhir Nasionalisme 

Bagi Anderson, kedua Perang Dunia yang terjadi di paruhan pertama abad ke-20 benar-

benar telah mengakhiri zaman dinasti-dinasti. Sampai tahun 1922, tercatat wangsa-wangsa 

unggul seperti Habsburg, Hohenzollern, Romanov, dan Ottoman, hanya tinggal kenangan. 

Periode itu lalu menjadi era kebangkitan, tak terkecuali bagi negeri-negeri merdeka non-Eropa, 

dimana negara kebangsaan kemudian menjadi norma internasional yang absah. 

Dalam konteks ini, Anderson meyakini bahwa perkembangan nasionalisme di daerah-

daerah koloni dan imperial di luar kawasan Eropa, sangat erat berkaitan dengan transformasi 

sosio-politis, khususnya di bidang pendidikan yang dialami masyarakat pribumi di daerah-daerah 

tersebut. Menurut apa yang dicatat Anderson, di akhir abad ke-19 dan terutama di dekade-dekade 

awal abad ke-20, orang-orang pribumi di daerah-daerah koloni mengadakan “peziarahan” ke 

pusat-pusat metropolis bangsa penjajah, dan kian hari kian meningkat jumlahnya. 

Ada tiga faktor yang disinyalir mempengaruhi hal ini, yakni: a). pertama, kenaikan pesat 

mobilitas fisik yang dimungkinkan oleh kemajuan mencengangkan yang dihasilkan kapitalisme 

industrial, misalnya dengan kemunculan kereta api dan kapal uap yang telah lalu-lalang sejak 

abad ke-19, dan kehadiran mobil dan pesawat terbang yang diciptakan di abad ke-20. Semua 

produk kemajuan di bidang transportasi ini membuat jarak, waktu, dan kemampuan menempuh 

perjalanan menjadi lebih efektif dan efisien; b). kedua, kolonisasi dan imperialisasi juga 

memiliki sisi praktis selain sisi ideologisnya. Hal ini tampak dari kebutuhan yang tinggi akan 

jumlah pekerja di pusat-pusat administrasi daerah-daerah koloni; c). ketiga, penyebaran 
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pendidikan gaya modern khususnya di daerah koloni, yang bukan saja diselenggarakan oleh 

pemerintah kolonial, tapi juga oleh berbagai lembaga keagamaan dan swasta.
37

 

Kenyataan semacam inilah yang di kemudian hari akan menempatkan kaum-kaum 

terpelajar pribumi sebagai pemain-pemain inti dalam kebangkitan nasionalisme di wilayah-

wilayah jajahan. Mereka-mereka ini pula yang akan berperan sebagai „perintis garis depan‟ 

dengan kapasitas membaca dan penguasaan dwibahasa, yang tentunya akan membedakan 

mereka dari sesama pribumi lainnya. Bagi Anderson, kemampuan berdwibahasa ini (terutama 

pada bahasa-negara Eropa) berarti – secara umum – telah membuka akses bagi kaum pribumi 

terpelajar untuk mengenal dan mempelajari kebudayaan Barat modern, dan – secara khusus – 

telah mengantarkan mereka untuk berkenalan dengan model-model nasionalisme, kebangsaan, 

dan negara-kebangsaan orang Barat. Terhadap hal ini, Anderson menulis: 

Sebab, paradoks nasionalisme resmi imperial adalah, bahwa apa yang makin lama 

makin digagas dan ditulis sebagai “sejarah nasional” Eropa, pada akhirnya akan 

dibawa masuk ke dalam kesadaran orang-orang yang dijajahnya sendiri – bukan 

saja lewat perayaan-perayaan dungu yang sesekali diadakan, tetapi juga melalui 

ruang-ruang baca serta kelas-kelas di sekolah tanah-tanah jajahan.
38

 

Lebih lanjut ia menulis: 

Ironisnya, tentu semua sejarah ini ditulis dari suatu kesadaran historiografis yang, 

pada peralihan abad, di seluruh wilayah Eropa, menjadi terrumuskan secara 

nasional.
39

 

Lebih jauh, Anderson melihat bahwa ada tampilan karakteristik tertentu dalam 

kebangkitan kaum terpelajar nasionalis di tanah-tanah jajahan pada abad ke-20. Sebab, sampai 

pada taraf tertentu mereka dipandang memiliki watak yang berbeda dibanding para intelektual 

nasionalis “pembahasa-ibu” di Eropa pada abad ke-19. Para nasionalis pribumi ini nyaris tidak 

menyimpang, umumnya masih berusia sangat muda, dan cenderung melekatkan makna penting 
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politis tertentu yang rumit terhadap kemudaan mereka. Anderson juga menyadari bahwa baik di 

Eropa maupun di daerah-daerah jajahan, “pemuda” adalah gambaran dari kedinamisan, 

kemajuan, idealisme yang berselimut kesediaan berkorban jiwa-raga, yang turut dilengkapi 

dengan hasrat revolusioner – sekalipun menurutnya, ada pula perbedaan yang signifikan. 

Di Eropa, berbagai bahasa nasionalisme yang ada merupakan bahasa-ibu yang telah 

digunakan sejak usia dini, atau merupakan bahasa metropolitan yang telah berakar dalam 

populasi masyarakat hingga di berbagai pelosok selama ratusan tahun. Karena itu, tidak ada 

kaitan yang pasti antara bahasa, umur, kelas, dan status dalam nasionalisme Eropa. Sementara 

dalam konteks tanah jajahan, para pemuda adalah generasi pertama yang umumnya telah 

memperoleh pendidikan gaya Eropa, dan karenanya akan berbeda dengan orang tua mereka, 

secara linguistis maupun budaya. 

 

6. Nasionalisme di Hindia Belanda: salah satu Gelombang Terakhir Nasionalisme 

Dalam pengamatan Anderson, kemunculan nasionalisme di daerah kolonial Hindia-

Belanda (Indonesia) merupakan gambaran yang rumit tetapi mempesona. Hal ini lebih-lebih 

karena ukuran kawasan ini yang relatif cukup luas – karena bentangan geografisnya mencakup 

ribuan pulau – dengan penduduk yang sangat banyak, dan spesies keagamaan yang beragam, 

serta kepelbagaian etnolinguistiknya. Nasionalisme di kawasan ini menurut Anderson, adalah 

bagian dari gelombang terakhir nasionalisme – yang pada masa itu umumnya sementara melanda 

kawasan Asia dan Afrika. 

Ada pula hal-hal lainnya yang menarik dalam catatan Anderson. Misalnya, tentang 

keberadaan penduduk pesisir timur pulau Sumatera dalam hubungannya dengan penduduk 

sebelah barat Semenanjung Malaka. Mereka bukan saja “dekat” karena hanya terpisah oleh Selat 
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Malaka, tetapi juga karena keterkaitan identitas kesukuan mereka. Umumnya mereka saling 

dapat memahami ucapan masing-masing, bahkan hingga memiliki kesamaan agama secara 

umum, dan mungkin juga beberapa kesamaan lain secara kultural. 

Akan tetapi, bila orang-orang Sumatera ini diperhadapkan dengan orang-orang Ambon 

yang hidup ribuan mil jauhnya di sebelah timur, tentunya tidak ada kesamaan bahasa-ibu di 

antara mereka, apalagi kesukuan, bahkan juga agama yang relatif berbeda. Namun menurut 

Anderson, justru dalam abad ke-20 orang-orang Sumatera mulai memahami bahwa orang-orang 

Ambon adalah sesamanya “orang Indonesia.” Dengan demikian, mereka justru harus 

menganggap orang-orang Melayu di seberang Selat Malaka tadi sebagai “orang asing.” Dasar 

pikir terhadap kenyataan ini tampak meyakinkan ketika Anderson menulis, bahwa: 

Tiada yang lebih berperan dalam memupuk rasa keterikatan ini selain sekolah-

sekolah yang didirikan oleh rezim penjajah di Batavia, yang kian banyak 

jumlahnya sesudah pergantian abad . . . Jadi, sistem persekolahan kolonial abad 

ke-20 melahirkan “peziarahan-peziarahan” yang sejajar dengan perjalanan-

perjalanan para fungsionaris yang telah lebih dahulu mapan.
40

 

Terhadap realitas adanya orang-orang pribumi terpelajar Indonesia yang terdidik dalam 

sistem pendidikan kolonial Belanda ini, Anderson pun berkesimpulan bahwa: 

Dengan kata lain, pengalaman bersama yang mereka peroleh, serta perkawanan 

yang diwarnai oleh persaingan yang ramah di ruang-ruang kelas, memberi pada 

peta-peta koloni yang mereka pelajari, sebuah realitas imajiner yang bentang 
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kewilayahannya spesifik, yang tiap-tiap hari diteguhkan oleh keberadaan logat-

logat daerah dan ciri-ciri ragawi teman-teman sekelas mereka.
41

 

Namun, ada pula kenyataan lain yang dicatat Anderson. Ia melihat, bahwa bagi orang 

Belanda status terdidik dengan kemampuan berdwibahasa dari kaum terpelajar pribumi, ternyata 

tidak lantas akan mengubah status dikotomis yang melekat kepada mereka sebagai inlander. 

Menurut Anderson, istilah inlander hampir bersamaan artinya dengan istilah native (bhs. Inggris) 

dan indigenes (bhs. Prancis). Pada ketiga istilah ini terkandung semacam muatan semantis 

paradoksal. 

Karena itu, terhadap orang-orang yang dilekatkan dengan status ini, dirujuk sebagai kaum 

“inferior” atau “seharusnya berada di tempat asal mereka.” Hal ini tentunya berbeda dengan 

orang-orang Belanda, yang dengan bahasa semacam itu, lantas merujuk diri mereka sebagai 

kaum “superior,” dan dengan status “tidak berasal atau bukan bagian dari tanah jajahan.” 

Dengan kenyataan semacam ini, kaum superior tadi tanpa diragukan akan menganggap 

para inlander dalam “keinferioran” mereka layak direndahkan “secara setara,” tanpa 

mempedulikan latar belakang suku atau dari kelas mana mereka berasal. Di sisi lain, dalam 

hukum kolonial Belanda juga terdapat kategori vreemde oosterlingen alias „orang-orang asing 

dari Timur‟ – yakni mereka yang tergolong sebagai orang-orang Tionghoa, Arab, dan Jepang, 

yang sekalipun tinggal di wilayah-wilayah jajahan, tetapi diberi status legal yang lebih tinggi 

ketimbang kaum pribumi setempat.
42

 Akan tetapi, menurut Anderson situasi ini lalu menjadi 

semacam proses pengendapan-penyaringan, sehingga yang disebut inlander lambat laun makin 

spesifik isinya. Karena itu, ia menulis: 
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Akhirnya, bagai larva yang telah matang, inlander mendadak berubah wujud 

menjadi rama-rama spektakuler yang dinamakan “orang Indonesia”.
43

 

Anderson juga mencatat bahwa di zaman baheula (dahulu kala), saling perang antar etnis 

juga pernah berlangsung di Nusantara. Bahkan pengalaman semacam ini sempat dieksploitasi 

oleh pihak kolonialis Belanda, bahkan setelah Republik Indonesia diproklamasi (1945) dan 

diakui kedaulatannya (1949). Namun, bagi Anderson, kendati riak-riak pemberontakan etnis juga 

sempat kembali melanda hampir seluruh wilayah Republik Indonesia antara tahun 1950-1964, 

nyatanya toh “Indonesia” tetap bertahan. Hal ini sebagian dimungkinkan karena “Batavia” tetap 

menjadi puncak piramida pendidikan hingga kini, dan juga karena kebijakan pemerintah kolonial 

Belanda sebelumnya yang tidak mengirimkan kaum-kaum terpelajar pribumi kembali ke daerah 

asalnya masing-masing. Karena itu, Anderson berkesimpulan bahwa: 

Bisa dikatakan semua kelompok etnolinguistik besar, pada akhir zaman 

penjajahan, sudah terbiasa menggagas adanya sebentuk panggung kepulauan, 

yang tergelar untuk mereka, di mana masing-masing punya peran untuk 

dimainkan.
44

 

Dalam hubungan dengan hal ini, maka Anderson juga ingin mengingatkan soal kelahiran 

nasionalisme di Indonesia, yang mana tidak dapat dipisahkan dari kelahiran “bahasa Indonesia.” 

Untuk itu, Anderson mencatat bahwa: “ . . . sejak dasawarsa 1920-an, „bahasa Indonesia‟ telah 

mengada dengan penuh kesadaran diri.”45 

Sebetulnya, bahasa Belanda sendiri sejak awal penaklukan Hindia-Belanda di awal abad 

ke-17, tidak benar-benar diajarkan kepada penduduk pribumi; dan hal itu baru secara serius 

dilakukan pada abad ke-20. Karena itu, yang berkembang di masa penjajahan justru sebuah 

bahasa-negara yang tumbuh di atas landasan bahasa-niaga antarpulau (inter-insular lingua 

franca), yakni: dienstmaleisch (bahasa Melayu-pegawai atau bahasa Melayu-administratif). 
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Pada awal abad ke-19, bahasa ini telah mapan digunakan dalam tata kepegawaian negara. 

Pasca perkembangan kapitalisme cetak di pertengahan abad ini, maka bahasa itu pun merambah 

setiap ruang-ruang pasar dan media. Mula-mula seringkali dipakai oleh para wartawan dan 

pelaku percetakan, seperti orang Tionghoa serta Indo. Namun, menjelang akhir abad ke-19 sudah 

digunakan oleh penduduk pribumi. Akhirnya, setelah diasah dan dipoles selama dua generasi 

oleh para penulis serta pembaca perkotaan, maka pada tahun 1928, bahasa itu pun sudah siap 

diadopsi oleh “Indonesia Muda” sebagai “bahasa Indonesia”, yang adalah bahasa nasional. 

Selanjutnya, dengan menyimak kenyataan yang tampak lewat kelahiran bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional, maka Anderson juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa sifat bahasa 

apapun, yang terpenting adalah kemampuannya untuk membuahkan komunitas-komunitas 

terbayang, terlebih lagi dalam membangun solidaritas partikular. Akan tetapi, yang menciptakan 

nasionalisme adalah bahasa cetak, bukannya bahasa-ibu/daerah/particular per se. Karena itu 

Anderson berkesimpulan, bahwa “di atas segala-galanya, gagasan tentang „bangsa‟ itu sendiri 

kini bersarang dengan mantapnya di hampir semua bahasa-cetak – kebangsaan itu sendiri bisa 

dibilang tak terpisahkan dari kesadaran politis.”
 46 

 

E. Gagasan Nasionalisme menurut Ernest Gellner 

Salah satu gagasan nasionalisme kontemporer lainnya juga pernah digagas oleh seorang 

ilmuwan politik bernama Prof. Ernest Gellner. Pada tahun 1983 (hampir bersamaan dengan 

terbitnya karya Benedict Anderson), Cornell University Press menerbitkan telaah Gellner yang 

terkenal tentang nasionalisme, berjudul “Nations and Nationalism.”
47
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1. Defenisi Nasionalisme 

Menurut Gellner, nasionalisme lebih utamanya merupakan sebuah prinsip politik, di 

mana politik dan kesatuan nasional haruslah kongruen (sebangun). Ia menulis: 

Nationalism is primarily a political principle, which holds that the political and 

the national unit should be congruent.
48

 

Gellner kemudian menyebut nasionalisme sebagai sebuah “teori legitimasi politik.” Ia 

meringkaskannya dalam pengertian sebagai berikut: 

In brief, nationalism is a theory of political legitimacy, which requires the ethnic 

boundaries should not across political ones, and, in particular, that ethnic 

boundaries within a given state – a contingency already formally excluded by the 

principle in its general formulation – should not separate the power-horlders from 

the rest.
49

 

Untuk memahami negara (state), Gellner berangkat dari defenisi yang pernah 

dikemukakan oleh Weber, di mana negara dipandang sebagai suatu badan di dalam masyarakat 

yang memiliki sifat monopoli terhadap legitimasi kekerasan. 

. . . state . . . as that agency within society which possesses the monopoly of 

legitimate violence. 

In brief, there are states which lack either the will or the means to enforce their 

monopoly of legitimate violence, and which nonetheless remain, in many 

respects, recognizable „state‟.
50

 

Menurut Gellner, suatu negara bisa dikatakan ada hanya jika di dalamnya telah terdapat 

pembagian kerja. Negara juga menjadi institusi ataupun seperangkat institusi yang berhubungan 

erat dengan soal penegakan ketertiban umum, atau hal-hal lainnya yang sedapatnya menjadi 

keprihatinan. Oleh karena itu, negaralah yang mewakili masyarakat untuk melaksanakan tata 

tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menulis: 

The state constitutes one highly distinctive and important elaboration of the social 

division of labour. Where there is no division of labour, one cannot even begin to 

speak of the state. But not any or every specialism makes a state: the state is the 
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specialization and concentration of order maintenance. The „state‟ is that 

institution or set institutions specifically concerned with the enforcement of order 

(whatever else they may also be concerned with). The state exists where 

specialized order-enforcing agencies, such as police forces and courts, have 

separated out from the rest of social life. They are the state.
51

 

Sementara itu, pada masyarakat tanpa negara (stateless societies), menurut Gellner, 

nasionalisme tidak bisa dimunculkan. Sebab tidak ada batasan yang jelas terhadap bangsa 

ataupun penguasa yang memerintahnya. 

It immediately follows that the problem of nationalism does not arise for stateless 

societies. If there is no state, one obviously cannot ask whether or not its 

boundaries are congruent with the limits of nations. If there are no rulers, there 

being no state, one cannot ask whether they are of the same nation as the ruled. 

When neither state nor rulers exist, one cannot resent their failure to conform to 

the requirements of the principle of nationalism.
52

 

 

2. Konsepsi tentang Bangsa 

Dalam hubungan sebagai nation-state, Gellner memandang bahwa bangsa – sebagaimana 

pula negara – hanya merupakan sebuah hal yang kebetulan, dan bukanlah sebuah kebutuhan 

yang universal. Oleh sebab itu, baik negara maupun bangsa tidak akan ada sepanjang masa dan 

tidak dalam semua keadaan. Menurut Gellner, nasionalisme beranggapan bahwa negara dan 

bangsa ialah diperuntukkan bagi satu sama lainnya; atau dengan kata lain, satu tanpa yang lain 

tidak akan menjadi lengkap, bahkan menurutnya bisa menimbulkan tragedi. Namun, hubungan 

saling melengkapi ini bisa terjadi jika salah satu telah diadakan terlebih dahulu, dalam situasi 

merdeka dan sebagai satu kesatuan. Ia menulis: 

Nationalism holds that they were destined for each other; that either without the 

other is incomplete, and constitutes a tragedy. But before they could become 

intended for each other, each of them had to emerge, and their emergence was 

independent and contingent.
53
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Gellner kemudian mencoba mendefenisikan apa yang disebut sebagai “kesatuan.” Di 

mana menurut Gellner, kesatuan telah menjadi hal yang universal dan normatif dari gagasan 

tentang bangsa. Ia menulisnya dalam gambaran dua definisi berikut ini: 

1. Two men are for the same nation if and only if they share the same culture, where 

culture in turn means a system of ideas and signs and associations and ways of 

behaving and communicating. 

2. Two men are of the same nation if and only if they recognize each other as 

belonging to the same nation. In other words, nation maketh man; nations are the 

artefacts of men‟s convictions and loyalties and solidarities. A mere category of 

persons (say, occupants of a given territory, or speakers of a given language, for 

example) becomes a nation if and when the members of the category firmly 

recognize certain mutual rights and duites to each other in virtue of their shared 

membership of it. It is their recognition of each other as fellows of this kind which 

turns them into a nation, and not the other shared attributes, whatever they might 

be, which separate that category from non-members.
54

 

Dengan demikian, menurut Gellner anggota-anggota yang hendak membentuk sebuah 

bangsa sebetulnya membutuhkan dua hal mendasar untuk menghasilkan suatu komunitas sebagai 

satu kesatuan, yaitu: budaya yang sama (umum). Budaya di sini termasuk sistem ide-ide dari 

simbol, asosiasi dan pola berperilaku dan berkomunikasi; dan pengakuan bahwa yang lain juga 

merupakan sesama warga bangsa – yang terikat oleh persaudaraan atas dasar kebangsaan – 

sehingga ada upaya saling mengakui secara timbal-balik terhadap hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi satu terhadap yang lain, demi kebaikan bersama. 
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Dalam kaitan itu, maka untuk mendefenisikan apa yang disebut sebagai bangsa, Gellner 

menyebut dua istilah penting; kehendak (will) dan budaya (culture). Ia menulis bahwa: 

Initially there were two especially promising candidates for the construction of a 

theory of nationality: will and culture. 

No doubt will or conscent an important factor in the formation of most groups, 

large and small.
55

 

Karena itu, menurut Gellner bangsa dapat didefenisikan dengan merujuk kepada istilah 

“kehendak” dan “budaya,” di mana kedua istilah inilah yang kemudian memusat ke dalam suatu 

kesatuan politis. Oleh karena itu, secara politis di dalam sebuah bangsa seseorang akan bersatu 

dengan sesamanya sebangsa, di mana di dalamnya mereka akan saling menganut satu 

kebudayaan yang sama. Dalam batasan politis juga, kebudayaan mereka akan dibatasi guna 

melindungi setiap warga bangsa untuk menerapkan budaya tersebut hanya di dalam batasan-

batasan kekuasaan mereka. Terhadap hal ini, Gellner menulisnya sebagai berikut: 

. . . nations can indeed be defined in terms both of will and of culture, and indeed 

in terms of the convergence of them both with political units. In these conditions, 

men will to be politically united with all those, and only those, who share their 

culture. Polities then will to extend their boundaries to the limits of their cultures, 

and to protect and impose their culture with the boundaries of their power. The 

fusion of will, culture and polity becomes the norm, and one not easily or 

frequently defied.
56

 

 

3. Teori Gellner menurut beberapa sumber lain 

Di samping merujuk pada karya aslinya: Nations and Nationalism, di bawah ini juga akan 

diketengahkan inti sari gagasan nasionalisme Ernest Gellner, yang diangkat dari beberapa 

sumber sekunder. Sumber yang pertama merujuk kepada analisis Ubed Abdilah S., dalam 

karyanya Politik Identitas Etnis; dan sumber yang kedua diangkat dari tulisannya Rebeka 

Harsono berjudul “Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas.” 
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Ubed Abdilah S., dalam bukunya Politik Identitas Etnis,
57

 menilai bahwa Gellner – 

dalam keseluruhan karyanya pada Nations and Nationalism – setidaknya telah merepresentasikan 

suatu model negara dan nasionalisme, dengan penekanan pada kajian aspek kondisi material 

dalam pembentukan pemikiran politik dan perubahan sosial. Menurut Ubed Abdilah, dalam 

merumuskan gagasannya tentang nasionalisme, Gellner tampak dipengaruhi oleh Marx, 

walaupun Gellner sendiri menampiknya. Gellner berkesimpulan, bahwa pemikiran ekonomis 

secara mendasar turut memiliki andil bagi kemunculan nasionalisme. Hal ini terjadi secara 

bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat industrial di negara-negara Eropa pada akhir abad 

ke-18, dan selama abad ke-19 dan 20. 

Abdilah melihat, bahwa dalam analisa Gellner ada hubungan yang bersifat korelatif 

antara nasionalisme dan industrialisasi, di mana bentuk-bentuk pemerintahan khusus dan 

kebudayaan seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi industry. Bentuk-bentuk inilah 

yang kemudian terjadi dalam konsep negara (nation-state). Ia menjelaskan, bahwa ketika proses 

industrialisasi berkembang, maka secara umum suatu negara akan mampu memaksimalkan 

kemajuan dan keuntungannya sehingga dapat mengubah kehidupan budaya dan struktur 

masyarakatnya. 

Ubed Abdilah juga melihat, bahwa dengan meneliti pola perkembangan suatu masyarakat 

dari agraris feodal menuju masyarakat industri modern, maka Gellner berpendapat bahwa dalam 

masyarakat agraris feodal – yang kelompok etnis, budaya, dan bahasanya yang beraneka ragam – 

dibutuhkan sistem pendidikan untuk menjadi masyarakat yang homogenus. Dalam hal ini, 

Gellner mensyaratkan homogenitas masyarakat untuk mensistematisasi kemajuan industri dan 

negara. Menurut Ubed Abdilah, homogentias sebagaimana yang dimaksudkan Gellner, adalah 
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meliputi kesatuan visi, gerak dan tujuan pembentukan negara dalam kesepakatan-kesepakatan 

yang harus dibuat, guna pengembangan industri, dan kemajuan ekonomi. Pendidikan ini akan 

melatih para pekerja dan para manajer industri, di mana mereka pun akan dipersiapkan dengan 

suatu “budaya tinggi” (high culture). Hal ini sebagaimana yang dikatakan Gellner, bahwa: 

Culture is no longer merely the adornment, confirmation and legitimation of a 

social order which was also sustained by harsher and coercive constraints; culture 

is now the necessary shared medium, the life-blood or perhaps rather the minimal 

shared atmosphere, within which alone the members of society can breathe and 

survive and produce. For a given society, it must be one in which they can all 

breathe and speak and produce; so it must be the same culture. Moreover, it must 

now be a great or high (literate, training-sustained) culture, and it can no longer be 

a diversified, locality-tied, illiterate little culture or tradition.
58

 

Abdilah kemudian menjelaskan, bahwa budaya tinggi seperti yang dimaksudkan oleh 

Gellner adalah terutama meliputi keterampilan kerja sipil untuk posisi-posisi administrasi dan 

birokrasi, sehingga hal tersebut bisa memudahkan laju perkembangan ekonomi dan modernisasi. 

Bagi Gellner, homogenitas itu penting bagi terciptanya suatu masyarakat industri modern, lebih 

khusus terhadap kebutuhan akan suatu bahasa umum (bahasa nasional), sehingga memudahkan 

mobilitas dan pembagian kerja di kemudian hari. Semua hal ini bisa didapat melalui suatu 

pendidikan yang layak diterima oleh masyarakat. Karena itu, pendidikan yang disyaratkan oleh 

Gellner, menurut Ubed Abdilah, merupakan suatu proses modernisasi dalam pengertian guna 

memudahkan homogenisasi budaya masyarakat. 

Semantara itu, rangkuman pendapat lain berikutnya tentang telaah nasionalisme menurut 

Ernest Gellner (dalam Nations and Nationalism), juga dikemukakan oleh Rebeka Harsono, 
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dalam tulisannya “Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas.”
59

 Melalui Revolusi Perancis, 

sistem pemerintahan demokratis modern diperkenalkan dengan jargon, liberty, equality, dan 

fraternity; dan bersamaan dengan itu, konsep negara-bangsa (nation-state) diperkenalkan. 

Menurut Rebeka, Gellner menjelaskan bahwa konsep negara-bangsa terbentuk sebagai akibat 

dari berkembangnya industrialisasi dan kapitalisme. Industrialisasi mendorong mobilisasi 

penduduk desa ke kota secara besar-besaran untuk menjadi buruh pabrik, dan sebagainya. Oleh 

karena itu, pemerintah mengadopsi simbol-simbol etnis dan agama ke dalam ideologi negara 

nasionalisme. Dalam hal ini negara-bangsa dianggap sebagai lembaga yang menjanjikan.
60

 

Menurut Rebeka, Gellner dalam karyanya itu menerangkan, bahwa pembentukan nation-

state, ialah dengan melibatkan unsur “kekuasaan,” “pendidikan,” dan “kebudayaan.” Ketiganya 

saling berkaitan untuk membentuk perasaan “memiliki bersama” akan suatu konsep nilai. 

Kekuasaan dalam hal ini dipandang bisa membentuk kesadaran intelektual, terutama dalam hal 

“mendidik” masyarakat awam. Hasil sinergi antara kekuasaan dan pendidikan akan melahirkan 

budaya nasionalisme, dan tentunya pula peradaban. Dalam pengamatan Rebeka, Gellner telah 

menggagas bahwa nasionalisme hanya bisa menjadi bagian kebudayaan manusia apabila mereka 

berpendidikan. Tanpa sistem pendidikan tidak bisa ditransformasikan sistem nilai modern.
61

 

Rebeka juga melihat, bahwa Gellner menganggap nasionalisme lebih berfungsi sebagai 

“penanda” terhadap kelahiran suatu budaya yang kompleks. Sebab nasionalisme-lah yang 

menciptakan sistem politik, dan bukan sebaliknya diciptakan oleh sistem negara-bangsa. 

Menurut Rebeka, dalam teori Gellner, nasionalisme lebih merupakan konsep budaya ketimbang 

konsep politik. Atau dengan kata lain, sistem politik dibentuk demi melestarikan nilai-nilai 
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kebudayaan tertentu.
62

 Hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh Gellner: “The cultures now 

seem to be the natural repositories of political legitimacy.”
63

 

 

F. Rangkuman 

Berdasarkan sejumlah paparan yang telah disajikan sepanjang Bab ini, maka tampak ada 

beberapa hal yang menarik untuk disimak. Secara keseluruhan, telah diuraikan bahwa istilah 

nasionalisme tidak dapat dipahami lepas dari pengertian bangsa. Keseluruhan isi Bab ini sedikit 

banyaknya telah memaparkan penjelasan-penjelasan tentang bangsa (nation) dan paham 

kebangsaan (nationalism). Sebagimana yang telah disinggung pada bagian awal, bahwa – 

menurut Hans Kohn dan Anthony D. Smith – nasionalisme sebagai suatu terminologi modern, 

baru dikenal di akhir abad ke-18. Akan tetapi, baru pada akhir abad ke-19 dan 20, proses 

artikulasin istilah makin menguat seiring dengan kelahiran bangsa-bangsa modern. 

Dalam konteks itu, Renan – dalam pidatonya yang terkenal berjudul “Apa itu bangsa?” – 

telah menguraikan pandangannya tentang konsep bangsa. Menurutnya, sebuah bangsa tidak 

mutlak hanya bisa dibentuk berdasarkan faktor-faktor pertimbangan subjektif, seperti ras, 

bahasa, agama, persekutuan kepentingan bersama, dan keadaan alam (geografis). Proses 

terbentuknya suatu bangsa – yang disebut oleh Renan sebagai suatu “solidaritas besar” – hanya 

dimungkinkan jika semua orang di dalamnya merasa telah memiliki penderitaan dan kemuliaan 

bersama di masa lampau. Berdasarkan pengalaman „suka-duka‟ bersama di masa lampau itulah, 

maka orang-orang – yang hendak membentuk bangsa – itu secara bersama-sama pula mengusung 

tekad (bersama) untuk membangun kehidupan yang lebih baik – dan lebih adil, lebih setara, lebih 

sejahtera – lagi di masa depan (le desir de vivre ensemble). 
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Sementara itu pada era yang berbeda, Ben Anderson – dalam bukunya yang terkenal: 

Imagined Communities – juga telah merumuskan gagasannya tentang bangsa. Bagi Anderson, 

bangsa adalah suatu komunitas politis yang dibayangkan (imagined communities). Komunitas 

ini bersifat inheren sekaligus juga berdaulat dalam suatu kesatuan politis, sehingga jangkauan 

kewenangan suatu bangsa akan dibatasi dengan kesatuan wilayah komunitas bangsa yang lain. 

Menurut Anderson, rasa kebangsaan (nasionalisme) – yang berkembang dari unifikasi bahasa 

dan komunikasi, hingga kemajuan bidang baca-tulis dan perkembangan dunia pendidikan 

(sekolah-sekolah) – dengan sendirinya telah mendorong terbentuknya suatu bangsa. 

Kenyataan semacam ini diakui Anderson juga berlaku dalam konteks terbentuknya 

Indonesia sebagai bangsa. Indikasi pembentukan suatu bangsa sebagaimana yang diamati – 

sekaligus menjadi bagian dari gagasan Anderson – juga terjadi dalam proses-proses menjadi 

bangsa yang dilakoni oleh orang-orang di masa pra-Indonesia merdeka. 

Di waktu yang bersamaan dengan teori Anderson, Ernest Gellner juga menelurkan telaah 

tentang nasionalisme yang terkenal di dalam karyanya Nations and Nationalism. Menurut 

Gellner, untuk membentuk sebuah bangsa, suatu komunitas pembentuknya mesti memiliki dua 

hal yang utama, yakni: kehendak (will) dan budaya (culture). Kedua hal ini menjadi modal sosial 

yang penting, sebab kehendak sendiri adalah faktor yang cukup menentukan dalam pembentukan 

suatu kelompok, baik kecil maupun besar; termasuk bagi pembentukan suatu kesatuan sosio-

politis yang dinamakan “bangsa.” Sementara itu, budaya juga tidak kalah penting, sebab suatu 

negara-bangsa membutuhkan budaya bersama sebagai wujud identitas nasionalnya. Kebudayaan 

ini pun diakomodir dari kearifan lokal etnisitas, yang dikonstruksi oleh kaum-kaum terpelajar 

sehingga menghasilkan budaya dalam kualitas tinggi (high culture). Kedua hal ini dianggap 

penting guna membangun suatu peradaban bangsa, yang kemudian akan dikelola secara politis. 


