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SARI 

 

Lestari, Susi. 2016. Nasionalisme Indonesia dalam Pandangan Muhammad 

Yamin dan Soekarno Pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei – 1 Juni 1945. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dr. AT. 

Sugeng Priyanto, M.Si., Moh. Aris Munandar, S.Sos,. MM. 120 halaman.  

 

Kata Kunci: Peri Kebangsaan, Kebangsaan Indonesia, Nasionalisme 

Indonesia 

  

 Pembangunan nasionalisme di Indonesia pada era globalisasi semakin berat. 

Adanya globalisasi membuat negara berada di antara dua masalah, yaitu masalah 

loyalitas warga negaranya (nasionalisme) dan orientasi warga negara ke arah 

keterikatan global. Di sisi lain, pembahasan dan pengkajian nasionalisme 

Indonesia sebagai wujud Pancasila semakin berkurang, padahal masyarakat 

membutuhkan pengetahuan teoretis tentang nasionalisme, khususnya dari tokoh 

Indonesia perumus Pancasila dalam BPUPK, yaitu Muhammad Yamin dan 

Soekarno. Tujuan penelitian ini, yaitu: 1) mengetahui nasionalisme Indonesia 

dalam pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno; 2) mengetahui persamaan 

dan perbedaan nasionalisme Indonesia dalam pandangan Muhammad Yamin dan 

Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945.  

 Latar penelitian ini adalah teks pidato Muhammad Yamin yang disampaikan 

pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei 1945 khususnya tentang usulan 

dasar negara “Peri Kebangsaan” dan teks pidato Soekarno disampaikan pada 

Sidang Pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945 khususnya tentang usulan dasar 

negara “Kebangsaan Indonesia”. Metode pengumpulan data berupa teknik 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis wacana M.A.K Halliday.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nasionalisme Indonesia dalam 

pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK 

tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 adalah: baik “Peri Kebangsaan” Muhammad Yamin 

maupun “Kebangsaan Indonesia” Soekarno memiliki keinginan untuk mendirikan 

suatu Negara Kebangsaan Indonesia dengan dasar kebangsaan. Dasar kebangsaan 

yang dimaksud disesuaikan dengan peradaban bangsa Indonesia untuk mencapai 

persatuan Indonesia; 2) Persamaan nasionalisme Indonesia dalam pandangan 

Muhammad Yamin dan Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei –

1 Juni 1945 meliputi: a) meletakkan usulan dasar negara “Peri Kebangsaan” dan 

“Kebangsaan Indonesia pada urutan pertama; b) Negara yang ingin dibentuk 

adalah suatu negara kebangsaan; c) Kebangsaan Indonesia memiliki hubungan 

yang erat dengan wilayah; d) nasionalisme Indonesia memiliki karakteristik 

religius (tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan); 3) Indonesia pernah 

mengalami nationale staat pada zaman Kerjaan Sriwijaya dan Majapahit; dan f) 

nasionalisme Indonesia memuat nilai-nilai kemanusiaan, seperti sesuai dengan 

corak peradaban bangsa Indonesia dan membangun persahabatan dan 

persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perbedaan nasionalisme 

Indonesia dalam pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno pada Sidang 
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Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 adalah: dalam pandangan 

Muhammad Yamin nasionalisme atau kebangsaan Indonesia harus sesuai dengan 

peradaban Indonesia yang tidak meniru dasar kebangsaan bangsa atau negara lain, 

sedangkan nasionalisme Indonesia dalam pandangan Soekarno dipengaruhi oleh 

pandangan dua orang tokoh yaitu, A. Baars dan Sun Yat Sen.  

 Saran, bagi mahasiswa, guru, dosen, supaya mengembangkan penelitian 

tentang nasionalisme Indonesia dari tokoh lainnya dengan menggunakan metode 

yang semakin disempurnakan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nasionalisme dewasa ini dianggap kurang menarik dan tanpa makna 

sama sekali. Hal ini terjadi karena semakin terkikis oleh globalisme. 

Globalisme muncul sebagai hasil globalisasi yang terjadi di hampir semua 

negara. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia, umum, 

universal. Pengertian globalisasi menunjuk pada proses. Dengan demikian, 

globalisasi berarti semua proses yang mencakup keseluruhan  yang 

berkaitan dengan dunia. Dalam proses globalisasi tidak tampak lagi batas-

batas yang mengikat secara jelas dan nyata. Dalam keadaan seperti itu, apa 

saja dapat masuk sehingga sulit disaring atau dikontrol. Globalisasi yang 

terjadi sangat cepat dan tidak bisa dicegah, membuat banyak sekali 

perubahan-perubahan yang menyentuh hampir setiap sendi kehidupan, 

seperti ekonomi, politik, sosial-budaya, dan hubungan internasional. 

Tanda dari globalisasi yang semakin berkembang di antaranya muncul 

integrasi, interdependensi, dan kesalinghubungan antarnegara di dunia.  

Globalisasi apabila dikaitkan nasionalisme pengertiannya semakin 

kompleks dan lugas. Bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas 

teritorial dan kedaulatan tidak berdaya menepis arus informasi, 

komunikasi, dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar 
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perbatasan. Maka, secara perlahan, namun pasti, globalisasi akan mengikis 

batas-batas identitas negara sebagai salah faktor munculnya nasionalisme. 

Sehubungan dengan globalisasi yang telah mengakibatkan kaburnya 

batas-batas negara, anggapan bahwa nasionalisme sudah tidak menarik dan 

tanpa makna harus dihilangkan. Dalam dunia yang semakin mengarah ke 

global village, dan di saat yang bersamaan gerakan separatis, konflik 

antaretnis dan agama mencuat kembali. Maka, negara dihadapkan pada 

dualisme masalah, yaitu masalah loyalitas warganya (nasionalisme) dan 

masalah orientasi warga negara ke arah keterikatan global (globalisasi). 

Sehingga, akan semakin dipahami pembangunan nasionalisme di era 

globalisasi mendapat tantangan yang berat. Apalagi di sisi lain, 

pembahasan atau diskusi tentang nasionalisme, khususnya di Indonesia 

justru semakin berkurang dan tidak berkembang. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu usaha untuk mengkaji pemikiran tentang nasionalisme.  

Pengkajian nasionalisme menurut Kartodirdjo (1999:30) dalam rangka 

pembangunan bangsa setelah kemerdekaan mencakup dua segi, yaitu segi 

teoritis dan segi praksis (pendekatan aktivistik). Segi teoritis dalam 

pengkajian nasionalisme memberikan konsep-konsep sebagai alat analisis 

yang berguna untuk menjadi pedoman dan pemandu. Apabila 

nasionalisme sudah dikaji dengan pendekatan teoritis, maka hasil 

penelaahannya digunakan di dalam kehidupan (lebenswelt) dapat dihayati 

secara nyata, yang tercermin pada tingkah laku, sikap, serta perbuatan. Hal 

itulah, yang dinamakan pengkajian dari segi praktis atau aktivistik. 
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Pengkajian nasionalisme secara teoritis dapat dilakukan dengan 

menelaah kembali pandangan-pandangan dari para tokoh. Di luar negeri, 

ada beberapa tokoh yang telah menuliskan pandangannya mengenai 

nasionalisme di antaranya: Benedict Anderson  (1991) dalam karya yang 

berjudul “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism”. Dalam bukunya tersebut, Anderson menjelaskan konsep 

nasionalisme sebagai sebuah komunitas politik terbayang sebagai kesatuan 

yang terbatas dan kekuasaan tertinggi; Anthony D. Smith (diterbitkan di 

Indonesia tahun 2003) menulis tentang prospek nasionalisme dalam buku 

dengan judul asli “Nationalism: Teory, Ideology, History”; dan masih 

banyak lagi tokoh yang menuliskan pandangannya tentang nasionalisme 

secara umum. Di dalam negeri (Indonesia) tentu memiliki landasan teoritis 

yang berbeda dari negara-negara lain di dunia dalam hal pembangunan 

nasionalismenya karena perbedaan sejarah awal terbentuknya negara-

bangsa. Kohn (Sudaryanto, 2007:3) menyatakan bahwa nasionalisme yang 

tumbuh di negara-negara Asia termasuk Indonesia tidak sekadar gerakan 

politik anti imperialisme, melainkan menumbuhkan harga diri bangsa 

pribumi untuk kembali kepada kebudayaan dan tradisi yang dimilikinya. 

Gejala itu merupakan gejala umum bagi gerakan nasionalisme bangsa-

bangsa terjajah melawan sikap arogansi bangsa penjajah yang memandang 

rendah kebudayaan dan tradisi pribumi, bahkan sering memandang bangsa 

pribumi sebagai bangsa yang belum beradab. Sejalan dengan hal tersebut, 

Nasikun (1996:74–75) menyatakan bahwa Pancasila memiliki akar dalam 
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pertumbuhan dan gerakan nasionalisme Indonesia dari permulaan abad ke-

20 sebagai reaksi terhadap kolonialisme yang telah memenjarakan bangsa 

Indonesia selama berabad-abad. Pancasila adalah wujud dari nasionalisme 

Indonesia itu sendiri. Maka, apabila ingin melakukan telaah teoretis 

mengenai nasionalisme Indonesia haruslah dimulai dari mengkaji tokoh-

tokoh Indonesia yang merumuskan Pancasila pada saat sidang Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK). Tokoh-tokoh tersebut 

adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.  

Kohn (Sudaryanto, 2007:3) mengemukakan bahwa abad ke-20 adalah 

masa pertama dalam sejarah, di mana seluruh umat manusia mempunyai 

sikap politik yang satu dan sama, yaitu nasionalisme adalah suatu faham 

yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan 

kepada negara kebangsaan. Pada awal abad ini, telah berlaku syarat bahwa 

setiap bangsa harus membentuk suatu negara, negaranya sendiri dan 

negara itu harus meliputi seluruh bangsa. Dengan demikian untuk 

memahami nasionalisme Indonesia yang bersumber dari falsafah negara 

Pancasila harus dalam kerangka pikir negara nasional atau negara 

kebangsaan yang tercermin dalam rumusan Peri Kebangsaan dua tokoh 

perumus Pancasila, yaitu Muhammad Yamin dan Soekarno.  

Muhammad Yamin dan Soekarno dalam Sidang Pertama BPUPK yang 

diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 

diberikan kesempatan mempresentasikan pandangannya mengenai dasar 

negara. Tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengajukan usul 
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konsepsi dengan judul “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik 

Indonesia” dan tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengajukan usul konsepsi 

dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka yang diberi nama Pancasila. 

Pada saat mempresentasikan usulannya, kedua tokoh tesebut meletakkan 

prinsip Peri Kebangsaan (Muhammad Yamin) dan Kebangsaan Indonesia 

(Soekarno) pada urutan  pertama yang dijadikan sebagai dasar Indonesia 

merdeka. Berdasarkan fakta historis tersebut, dapatlah dicatat terdapat 

persamaan padangan antara dua tokoh tersebut, yaitu Peri Kebangsaan 

(nasionalisme Indonesia) merupakan dasar yang harus ada ketika Negara 

Indonesia hendak didirikan.  

Penelitian dengan nasionalisme Indonesia dalam pandangan tokoh 

Indonesia, khususnya Muhammad Yamin dan Soekarno memang sudah 

pernah dilakukan. Tetapi, penelitiannya dilakukan hanya memuat satu 

tokoh saja, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Restu Gunawan, 

Universitas Indonesia, dengan judul Tesis “Pemikiran Muhammad Yamin 

tentang Persatuan Indonesia antara Mitos dan Realitas”, atau penelitian 

yang dilakukan oleh Winner Silaban (2012), Prodi Ilmu Politik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, dengan 

skripsi berjudul “Pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme”. Penelitian 

yang mengkaji pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno tentang 

nasionalisme Indonesia, baik itu mencari persamaan dan perbedaannya 

belum dilakukan.  
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Pengkajian mengenai pandangan tokoh Indonesia khususnya 

Muhammad Yamin dan Soekarno tentunya akan dapat memberikan 

sumbangsih terhadap pembangunan nasionalisme Indonesia secara teoretis 

dewasa ini. Di sisi lain, secara praksis dapat dijumpai di sekolah-sekolah 

materi tentang nasionalisme Indonesia hanya disampaikan melalui 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 

sedangkan di mata pelajaran lain hanya sebagai selipan. Padahal dalam 

buku teks Mata Pelajaran PPKn masih sedikit referensi yang dapat dipakai 

untuk menjelaskan tentang nasionalisme dari para tokoh Indonesia. 

Sebagai mahasiswa prodi PPKn di Universitas Negeri Semarang, hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi dosen, guru, 

dan mahasiswa untuk memahami lebih jauh nasionalisme Indonesia. Oleh 

karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode analisis wacana untuk 

menemukan isi dan makna tentang nasionalisme Indonesia dalam 

pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno yang disampaikan dalam 

Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Judul penelitian ini 

adalah, “Nasionalisme Indonesia dalam Pandangan Muhammad 

Yamin dan Soekarno Pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-

Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei – 1 Juni 1945.” 
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B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggali 

pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno dalam Sidang Pertama 

BPUPK tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 tentang nasionalisme Indonesia 

dalam level teks. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana nasionalisme Indonesia dalam pandangan Muhammad 

Yamin  dan Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 

1 Juni 1945?  

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan nasionalisme Indonesia dalam 

pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno pada Sidang Pertama 

BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. untuk mengetahui nasionalisme dalam pandangan Muhammad Yamin 

dan Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 

1945;  

2. untuk mengetahui perbedaan dan persamaan nasionalisme Indonesia 

dalam pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno pada Sidang 

Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945.  
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D. Manfaat Penelitian  

Ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai pandangan-

pandangan tentang nasionalisme secara umum dan nasionalisme 

Indonesia, khususnya pandangan Muhammad Yamin dan 

Soekarno.  

b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan tentang 

pandangan-pandangan asli tokoh Indonesia mengenai nasionalisme 

Indonesia, khususnya pandangan Muhammad Yamin dan 

Soekarno.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi faktor pendorong 

terhadap pengkajian pandangan-pandangan asli tokoh Indonesia 

mengenai nasionalisme Indonesia lainnya yang lebih baik.  
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b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi  panduan, pedoman, dan term of 

refence bagi siapa saja yang ingin memahami nasionalisme 

Indonesia dalam pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno.  

 

E. Batasan Istilah  

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan batasan istilah 

sebagai berikut. 

1. Nasionalisme Indonesia  

Nasionalisme Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

nasionalisme yang memiliki peranan historis dalam perjuangan 

mencapai kemerdekaan dan disesuaikan dengan konteks Pancasila 

khususnya sila Persatuan Indonesia. Nasionalisme Indonesia 

(Persatuan Indonesia) pada hakikatnya merupakan suatu hasil (proses 

penyatuan) dari unsur-unsur yang beraneka ragam, yang meliputi suku 

bangsa-suku bangsa, wilayah, maupun susunan negara (Kaelan, 

2013:279). Dalam penelitian ini, pandangan Muhammad Yamin 

dibatasi hanya teks pidatonya yang disampaikan pada Sidang Pertama 

BPUPK tanggal 29 Mei 1945 khususnya tentang usulan dasar negara 

“Peri Kebangsaan”, sedangkan pandangan Soekarno dibatasi hanya 

teks pidatonya yang disampaikan pada Sidang Pertama BPUPK 

tanggal 1 Juni 1945 khususnya tentang usulan dasar negara 
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“Kebangsaan Indonesia”. Sumber utama teks pidato kedua tokoh 

tersebut berasal dari: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. 

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 Edisi III Cetakan 2. 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 

2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)  

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu 

Zyunbi Coosakai) adalah badan yang dibuat oleh Jepang atas perintah 

Letjen Kumakici Harada. Secara resmi BPUPK didirikan pada 29 

April 1945 di bawah pimpinan Letjen Yuichiro Nagano dengan K.R.T. 

Radjiman Wedjodiningrat sebagai ketuanya. Penamaan badan ini 

dengan BPUPKI  kurang tepat, karena sebenarnya badan ini ada yang 

dibentuk untuk Pulau Jawa dan Madura di bawah kendali Rikugun 

(Angkatan Darat Jepang), Tentara ke-XVI, dan ada yang dibentuk di 

Sumatera tanggal 25 Juli 1945 di bawah kendali Rikugun ke-XXV. 

Sedangkan di wilayah Timur dikuasai oleh Armada ke-II Angkatan 

Laut (Kaigun) Jepang. Jadi, BPUPK tidak berada di seluruh Indonesia. 

Selain itu, terjemahan dari Dokuritsu Zyunbi Coosakai, tidak terdapat 

kata Indonesia.  
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3. Sidang Pertama Badang Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan (BPUPK)  

Sidang Pertama BPUPK diselenggarakan tanggal 29 Mei 1945 sampai 

dengan 1 Juni 1945. Dalam Sidang Pertama ini, BPUPK 

membicarakan atau mempersiapkan “Rancangan Dasar Negara 

Indonesia Merdeka.”  

4. Analisis Wacana  

Istilah analisis wacana (discourse analysis) adalah istilah umum yang 

sering dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai 

pengertian. Ada banyak definisi mengenai analisis wacana, tetapi titik 

singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi 

mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Berkaitan dengan penelitian 

ini, analisis wacana ialah telaah atau kajian mengenai aneka fungsi 

atau simbol bahasa yang digunakan oleh pembuat atau penggagas teks. 

Simbol bahasa tersebut dinilai sebagai sesuatu yang tidak netral, yaitu 

sudah dipengaruhi oleh kepentingan atau ideologi yang membawa 

muatan tertentu oleh pembuat bahasa (penulis/pengarang).
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Nasionalisme 

1. Pengertian Nasionalisme   

Secara etimologis, nasionalisme berasal dari kata Natio dan Nascor, 

kesemuanya berasal dari bahasa Latin. Natio berarti bangsa yang 

dipersatukan karena kelahiran, sedangkan Nascor berasal dari kata Nasci 

yang berarti kelahiran (Pigay BIK, 2008:52). Abbe Barruel (Adisusilo, 

2005:4) menyebutkan bahwa kata nasionalisme untuk pertama kali dipakai 

di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang 

datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu 

(dikampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka 

terhadap bangsa atau suku asal mereka.  

Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok 

orang pada bangsa, bahasa, dan daerah asal usul semula. Namun, sejak 

Revolusi Perancis meletus 1789, muncul banyak sekali pengertian 

nasionalisme. Nasionalisme dianggap bukan lagi produk pencerahan 

Eropa, melainkan menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika 

yang dijajah oleh bangsa Barat. Keragaman pengertian atau definisi 

nasionalisme itu dapat dilihat dari sejumlah pendapat para ahli sebagai 

berikut.  
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Arti penting istilah nasionalisme yang diungkapkan Smith (2003:6) 

dibagi menjadi lima sudut pandang: 1) suatu proses pembentukan, atau 

pertumbuhan bangsa-bangsa;  2) suatu sentimen atau kesadaran memiliki 

bangsa yang bersangkutan; 3) suatu bahasa dan simbolisme bangsa; 4) 

suatu gerakan sosial dan politik demi bangsa yang bersangkutan; dan 5) 

suatu gerakan doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang umum maupun 

yang khusus.  

Penggunaan yang pertama, yaitu proses pembentukan bangsa-bangsa 

itu sangat umum. Proses ini sendiri mencakup serangkaian proses yang 

lebih khusus ada dan acapkali membentuk objek nasionalisme dalam 

pengertian lain yang lebih sempit. Penggunaan kedua, yaitu kesadaran atau 

sentimen nasional, perlu dibedakan dengan saksama dari ketiga 

penggunaan lainnya. Tentu saja semua itu saling berkaitan erat, tetapi 

belum tentu berjalan bersamaan. Misalnya, orang dapat saja mempunyai 

rasa kebangsaan yang besar tanpa ada simbolisme, gerakan, atau bahkan 

ideologi bangsanya. Di sisi lain, suatu kelompok dapat memperlihatkan 

tingginya derajat kesadaran nasional, tetapi kekurangan ideologi yang jelas 

bagi bangsa, jangankan gerakan politik, walaupun sekurang-kurangnya 

mungkin tetap memiliki sejumlah simbol dan mitos nasional. 

Sudut pandang Smith lebih menekankan pada salah satu atau ketiga 

dari penggunaan sudut pandang terakhir yaitu; nasionalisme sebagai suatu 

bahasa dan simbolisme, suatu gerakan sosiopolitik, dan suatu ideologi 
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bangsa. Masing-masing penggunaan menurut Smith mengasumsikan 

sejumlah ukuran perasaan nasional. 

Sebagai gerakan sosiopolitik, secara prinsip nasionalisme tidak 

berbeda dengan gerakan-gerakan lainnya dalam hal organisasi, kegiatan, 

dan teknik, kecuali dalam satu hal khusus: penekanannya pada 

pembentukan dan representasi budaya. Ideologi nasionalisme menuntut 

suatu pencelupan dalam budaya bangsa, yakni penemuan kembali 

sejarahnya, kebangkitan kembali bahasa daerah melalui disiplin-disiplin 

seperti filologi dan leksikografi, penggalian susastranya, terutama drama 

dan puisi, dan pemulihan seni serta kerajinan maupun musiknya termasuk 

tarian daerah dan lagu-lagu rakyat. Gambaran tentang kebangkitan 

kembali budaya dan sastra ini berkaitan dengan gerakan nasionalis, beserta 

beraneka ragam kegiatan budaya yang dapat digairahkan oleh 

nasionalisme tersebut. Tipikalnya gerakan nasionalisme tidak akan dimulai 

dengan aksi protes, deklarasi atau perlawanan bersenjata, melainkan 

dengan tampilnya masyarakat sastra, riset sejarah, festival musik, dan 

jurnal budaya. 

Menurut Smith, bahasa dan simbolisme nasionalisme mempunyai 

konsep yang tumpang tindih. Akan tetapi, sesungguhnya konsep kunci dari 

bahasa nasionalisme yang khas itu membentuk konponen-komponen 

intristik dari doktrin  intinya dan ideologi-ideologinya yang karakteristik. 

Di sisi lain, simbolisme nasional tentu saja ditandai oleh objeknya yang 

mencakup semuanya, yakni bangsa, tetapi selain itu juga ditandai oleh 
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kejelasan wujud dan kegamblangan tanda-tanda khasnya. Bagi Smith 

seperti halnya gerakan nasionalitas, tentu saja simbolisme nasional tidak 

dapat diceraikan dari ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme 

memberikan dorongan dan arah bagi simbol maupun gerakan. Sasaran dari 

gerakan sosiopolitik tidak ditentukan oleh kegiatan orang-orang, 

melainkan oleh dasar ideal dan prinsip-prinsip ideologi. Serupa dengan itu, 

simbol dan bahasa nasionalisme yang khas pun dibentuk oleh perannya 

dalam menjelaskan dan membangkitkan ideal-ideal bangsa serta mencapai 

sasaran yang harus diterapkan oleh ideologi nasionalis. Jadi, ideologilah 

yang harus memberikan suatu definisi kerja awal yang menyangkut 

nasionalisme, karena kandungannya ditentukan oleh ideologi yang 

meletakkan bangsanya di dalam masalah dan tujuan utama mereka, serta 

yang memisahkannya dari ideologi lain yang berdekatan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Carlton J. H. Hayes (Adisusilo, 

2005:5) yang membedakan empat arti nasionalisme sebagai berikut: “1) 

sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan 

nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku, dan imperium 

kelembagaan negara nasional modern; 2) sebagai sebuah teori, prinsip, 

atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual; 3) nasionalisme menaruh 

kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai 

politik tertentu, penggabungan proses historis, dan satu teori politik; dan 4) 

sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu 

nasionalitas.”  
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Kohn (Sudaryanto, 2007:3) menyatakan bahwa nasionalisme adalah 

suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus 

diserahkan kepada negara kebangsaan. Kohn lebih lanjut menjelaskan 

kesetiaan ini kemudian menjadi suatu keinginan dan sentimen yang 

berkembang melalui berbagai pengalaman hidup masyarakat tertentu. 

Pendapat mengenai definisi tentang nasionalisme Hans Kohn tidak hanya 

itu saja. Hans Kohn (Suwirta dan Adam, 2012:13) menjelaskan bahwa 

nasionalisme adalah arti daripada sejarah itu sendiri. Nasionalisme 

merupakan hasil dari kehidupan sejarah suatu bangsa dan ia selalu naik 

turun dan tidak pernah baku serta stagnan. Ada faktor-faktor yang 

mendukung nasionalisme, yaitu keinginan bersama, bahasa, wilayah, 

agama, identitas politik, dan kebiasaan.  

Berdasarkan definisi para ahli tentang nasionalisme, maka dapat 

disimpulkan, nasionalisme adalah suatu proses pembentukan suatu bangsa 

karena terdapat adanya faktor bahasa, wilayah, sejarah,  simbol, identitas 

politik, dan keinginan untuk bersama. 

2. Aspek-Aspek Nasionalisme  

Nasionalisme apabila dipahami dalam kerangka ideologi menurut 

Apter (Adisusilo, 2005:6) maka di dalamnya terkandung aspek-aspek 

sebagai berikut.  

Aspek cognitive mengandaikan perlunya pengetahuan atau 

pemahaman akan situasi konkret sosial, ekonomi, politik, dan budaya 
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bangsanya. Sehingga, nasionalisme merupakan cermin abstrak dari kondisi 

konkret bangsanya. 

 Aspek goal menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan 

ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan 

di dalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun idelogi 

yang disepakati bersama. Hertz (Pigay BIK, 2008:56–57)  menyebut 

empat macam cita-cita nasionalisme yang diilhami oleh seluruh bangsa: 1) 

perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan 

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan 

persekutuan serta adanya solidaritas; 2) perjuangan untuk mewujudkan 

kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau 

campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern 

yang tidak bersifat nasional atau hendak menyampingkan bangsa dan 

negara; 3) perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separateness), 

pembedaan (distinctiveness), individualitas, keaslian (originality) atau 

keistimewaan; dan 4) perjuangan untuk mewujudkan pembedaan  di antara 

bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan gengsi, dan 

pengaruh. Pada butir kedua di atas, perjuangan untuk membebaskan diri 

dari negara asing dan campur tangan dunia luar ini terutama terdapat pada 

negara-negara dunia ketiga yang hampir pernah mengalami penderitaan di 

masa penjajahan dari negara-negara di belahan bumi bagian utara (negara 

kolonial).  
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Aspek strategic menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis 

dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat 

berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau spirituil, dapat bersifat 

moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-

terangan dan lain-lain.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme memiliki 

tiga aspek, yaitu aspek cognitive, goal/value orientation, dan strategic. 

Antara satu aspek dengan aspek lainnya saling berkaitan, yaitu aspek 

cognitive sebagai pengetahuan utama untuk menumbuhkan nasionalisme 

berdasarkan kondisi bangsanya, aspek goal berisi cita-cita yang ingin 

dicapai, dan aspek strategic adalah perjuangan praksis untuk mewujudkan 

nasionalisme.  

3. Perkembangan dan Corak Nasionalisme  

Organski (Nasikun, 1996:3–4) mengemukakan bahwa perkembangan 

nasionalisme dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 1) nasionalisme 

fase I terdiri atas tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif 

(the politics of primitive unification); 2) nasionalisme fase II, dari tahap 

perkembangan politik industrialisasi (the politcs of industrialization); 3) 

nasionalisme fase III, dari tahap politik kesejahteraan nasional (the politics 

of national welfare); dan 4) nasionalisme fase IV, dari tahap 

perkembangan politik kemakmuran (the politics of abundance).  

Sementara itu, Minogue (Adisusilo, 2005:7) membagi nasionalisme 

dalam tiga tahap perkembangan yaitu: 1) tahap stirrings, pada tahap ini 
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bangsa menjadi sadar akan dirinya sebagai bangsa yang mengalami 

penderitaan berupa tekanan-tekanan, yaitu era perubahan cepat melawan 

gagasan asing dan cara hidup asing dalam mengerjakan segala sesuatu; 2) 

tahap centre-piece nasionalisme, yaitu masa perjuangan untuk 

memperoleh kemerdekaan; dan 3) tahap konsolidasi, yang pada masa 

sekarang tahap ini difokuskan pada konsolidasi ekonomi.  

Pandangan  lainnya apabila nasionalisme dikaitkan sebagai suatu 

faham yang mempengaruhi sejarah politik maka memiliki tahap-tahap 

perkembangan sebagai berikut: 1) tahap pembentukan pengalaman kolektif 

yang dikentalkan oleh interaksi dan mobilitas yang meingkat; 2) tahap 

pembentukan kesadaran akan perlunya bentuk organisasi yang lebih ideal 

dan representative sebagai alat memenuhi kebutuhan dan alat 

mempertahankan eksistensi secara optimal dan berkelanjutan; 3) tahap 

pembentukan dan mobilitas kesadaran menjadi kemauan bersama 

(kolektif), serta lembaga-lembaga pra-nasional; dan 4) tahap perwujudan 

kesadaran (nasionalisme) menjadi bentuk organisasi politik berupa nation-

state yang memiliki wilayah, warga, pemerintah, dan segala 

alat/kelembagaan lain yang perlu untuk menjamin eksistensi negara 

bangsa yang biasanya didahului oleh proklamasi dan pengakuan (Alfian, 

1998:25– 25). 

Nasionalisme sendiri memiliki berbagai corak atau tipe yang 

ditentukan oleh faktor dominan yang mempengaruhi, apakah faktor 

ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Hall (Adisusilo, 2005:8) 
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membagi corak nasionalisme menjadi dua, yaitu nasionalisme 

resorgimento dan nasionalisme integratif. Nasionalisme resorgimento 

yaitu nasionalisme yang muncul dari bawah. Nasionalisme ini pada 

umumnya dipelopori oleh para cendikiawan yang jumlahnya bertambah 

banyak karena pendidikan. Para terpelajar ini sebagai orang-orang 

modernis, liberal, dan demokrat mendorong terbentuknya integrasi 

normatif dalam teritorial mereka sebagai negara bangsa (nation state) yang 

liberal dan demokratis. Nasionalisme integratif yaitu nasionalisme yang 

berkembang dengan memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa 

lain. Nasionalisme ini mendorong integrasi seluruh aspek kehidupan 

bangsa dalam rangka menghadapi bangsa-bangsa lain yang menindas.  

Sementara itu, Tilly dan  Lind (Adisusilo, 2005:8) membagi corak 

nasionalisme menjadi nasionalisme liberal dan nasionalisme il-liberal. 

Nasionalisme liberal yaitu nasionalisme yang menjunjung tinggi 

kebebasan individual dalam suatu gerakan negara bangsa yang 

berlandaskan konstitusi modern. Nasionalisme il-liberal adalah 

nasionalisme yang dikembangkan berdasarkan garis agama atau etnis. 

Pandangan Tilly (Adisusilo, 2005:8) membedakan corak nasionalisme 

menjadi dua juga, yaitu: a) nasionalisme yang dipimpin negara, dalam arti 

pemimpin yang berbicara atas nama suatu bangsa menuntut warga negara 

mengidentifikasikan dirinya dengan bangsanya dan mensubordinasikan 

kepentingan lain pada kepentingan negaranya; dan b) nasionalisme yang 

diusahakan negara, yaitu nasionalisme perwakilan di mana negara 
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menempatkan wakil-wakil rakyat di pusat pemerintahan karena negara 

sendiri tidak mempunyai kontrol ketat terhadap daerah-daerah yang 

otonom. Perkembangan nasionalisme masing-masing bangsa memiliki 

tahap-tahap yang berbeda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Corak nasionalisme masing-masing negara juga demikian, satu 

sama lain berbeda tergantung keadaan dari perkembangan nasionalisme 

yang terjadi di negara tersebut. 

4. Pengertian Bangsa  

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki kodrat 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Penjelmaan dari kodrat 

tersebut adalah munculnya bangsa. Teori tentang tumbuh dan 

berkembangnya suatu bangsa berbeda-beda, karena setiap bangsa memiliki 

sifat dan karakter yang tidak sama. Ada berbagai teori tentang muncul dan 

berkembangnya suatu bangsa yang dikemukakan oleh para ahli di 

antaranya sebagai berikut.  

Ernest Renan (Sunarto, dkk., 2015:16–17) menyatakan bahwa nasion 

adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas orang-orang 

yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah satu 

jiwa, satu spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta 

oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh 

orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Nation 

mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini 

melalui suatu kenyataan yang jelas: yaitu, kesepakatan, keinginan yang 
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dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh karena itu 

nation tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, 

bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran 

suatu nation adalah seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi 

setiap hari. Lebih lanjut Renan menegaskan bahwa faktor-faktor yang 

membentuk jiwa bangsa adalah sebagai berikut: 1) kejayaan dan 

kemuliaan di masa lampau; 2) suatu keinginan hidup bersama baik di masa 

sekarang dan di masa yang akan datang; 3) penderitaan-penderitaan 

bersama; dan 4) le capital sosial (suatu model sosial) bagi pembentukan 

dan pembinaan paham kebangsaan. Akan tetapi yang terlebih penting lagi 

adalah bukan apa yang berakar di masa silam, melainkan apa yang harus 

diperkembangkan di masa yang akan datang hal ini memerlukan sesuatu 

seperti, persetujuan bersama pada waktu sekarang, keinginan untuk hidup 

bersama dengan kesediaan untuk berani memberikan suatu pengorbanan, 

dan adanya pungutan suara setiap hari (Ismaun, 1983:38–39).  

Ben Anderson merumuskan bangsa secara unik. Menurut 

pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan 

(Imagined Political Community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan 

berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas yang dibayangkan karena bangsa 

yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain 

(Surbakti dalam Sunarto, dkk., 2015:17). Dari komunitas yang 

terbayangkan ini, setiap anggota dari komunitas yang lebih kecil tidak 

pernah tahu siapa saja yang menjadi anggotanya, bertemu dengannya, atau 
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pernah mendengar tentang mereka, dan tidak pernah ada dalam pikiran dan 

kehidupan mereka tentang komunitas yang mereka bangun. Dari 

penjelasan itu, Anderson menyimpulkan nasionalisme tidak dapat 

membangunkan kesadaran bernegara itu sendiri, karena kesadaran bangsa 

itu hanya dapat ditemukan apabila bangsa itu tidak dalam keadaan yang 

ada atau berada. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Otto Bauer yang mengemukakan 

bangsa adalah suatu perangai yang timbul karena persatuan nasib (Sunarto, 

dkk., 2015:17), sedangkan Hans Kohn menyatakan bahwa bangsa yaitu 

terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, 

negara, dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari 

anasir-anasir serta akar-akar yang terbentuk melalui suatu proses sejarah 

yang cukup panjang (Kaelan, 2013: 290).  

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa 

bangsa bukan merupakan suatu kenyataan yang sifatnya lahiriah, 

melainkan bersifat rohaniah.  

5. Pengertian Negara 

Suatu gejala yang tidak bisa dielakkan lagi dari kehidupan manusia 

selain  muncul dan berkembang menjadi bangsa adalah timbulnya negara. 

Negara berkembang dari bentuknya yang sederhana sampai pada 

bentuknya yang modern dan kompleks seperti pada masa sekarang. 

Menurut HJW. Hetherington negara adalah institusi atau seperangkat 

institusi yang menyatukan penduduknya dalam suatu wilayah territorial 
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yang ditandai secara jelas di bawah otoritas tunggal untuk menjamin 

tercapainya tujuan dasar dan kondisi kehidupan bersama, sedangkan 

menurut Wirjono Prodjodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara 

kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami 

suatu wilayah (teritoir) tertentu dengan mengakui adanya suatu 

pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau 

beberapa kelompok manusia tadi (Sunarto, 2012:22). 

 Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Budiarjo (Kaelan, 

2013:280–281) unsur-unsur negara adalah: rakyat (penduduk), wilayah, 

dan pemerintahan yang berdaulat.  

Rakyat atau penduduk yaitu suatu kelompok manusia yang merupakan 

suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Rakyat 

merupakan unsur utama bagi sebuah negara. Rakyat dalam hal ini 

diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa 

persamaan dan yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu. Unsur 

berikutnya adalah wilayah. Wilayah merupakan landasan material atau 

landasan fisik negara. Negara pada kenyataannya tidak dapat dibayangkan 

tanpa landasan fisiknya. Mengenai luas wilayah negara, ditentukan oleh 

batas wilayah atas dasar perjanjian antar-negara dan di dalam batas-batas 

itu negara menjalankan teritorial atas orang-orang dan benda-benda yang 

ada di dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang atau benda 

yang dibebaskan dari yuridiksi itu, yaitu perwakilan diplomatik negara 

asing dengan harta benda mereka (Sunarto, dkk., 2015:19–20).  
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Terkait dengan wilayah berserta batas-batasnya terdapat teori yang 

dinamakan geopolitik. Pada abad ke-19, Friederich Ratzel mengemukakan 

teori geopolitiknya yang menyatakan bahwa ada hubungan antara suatu 

bangsa dengan wilayah geografinya. Dalam teori tersebut Ratzel 

menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisme yang hidup. Agar 

supaya suatu bangsa itu hidup subur dan kuat, maka memerlukan suatu 

ruangan untuk hidup (Kaelan, 2013:292).  

Inti pendapat Ratzel ialah konsep ruang yang ditempati oleh 

kelompok-kelompok politik. Ratzel mencoba mengembangkan “hukum” 

tentang ekspansi negara-negara. Menurut “hukum” itu perkembangan 

kebudayaan yang terwujud dalam bentuk gagasan, kegiatan perutusan, dan 

produksi harus diimbangi dengan pemekaran (perluasan) wilayah. 

Menurut pandangan Ratzel, dalam perjuangan mempertahankan 

kelangsungan hidup suatu bangsa, hukum alam tetap berlaku: hanya yang 

unggul dapat bertahan dan hidup terus (survival of the fittest). Teori Ratzel 

kemudian dilanjutkan oleh Rudolf Kjellen. Kjellen mengatakan bahwa 

negara bukan saja merupakan suatu organisme, tetapi juga memiliki 

kemampuan intelektual. Dalam mengejar kekuatan, negara tidak boleh 

hanya mengikuti hukum ekspansi saja atau bergantung kepada pembekalan 

luar, suatu negara harus berswasembada serta memanfaatkan kemajuan 

kebudayaan dan teknologinya. Artinya, negara harus meningkatkan 

kekuatan nasionalnya. Pengembangan kekuatan nasional itu bertujuan 

untuk: 1) ke dalam, untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang 
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harmonis, dan 2) ke luar, untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih 

baik (Sunarto, dkk., 2015:59–60). 

Unsur esensial negara terakhir adalah pemerintah yang berdaulat. 

Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan 

tertinggi, yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. 

Pemerintah merupakan organisasi negara. Suatu pemerintahan yang rapi 

dan stabil sangat diperlukan untuk kelangsungan sebuah negara (Sunarto, 

dkk., 2015:20).   

 Dari beberapa pengertian tentang negara yang sudah diuraikan dapat 

disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi yang terdiri atas 

kelompok-kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan 

mengakui adanya suatu kedaulatan tertinggi dalam organisasi tersebut.  

6. Hubungan Bangsa, Negara, dan Nasionalisme  

Kebangsaan atau bangsa dan negara mempunyai keterkaitan yang amat 

erat. Antara bangsa dan negara saling melengkapi. Adisusilo (2005:8) 

menyebutkan bahwa kebangsaan lebih bersifat subjektif, sedangkan negara 

bersifat objektif. Kebangsaan bersifat psikologis, sedangkan negara politis. 

Kebangsaan merupakan suatu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah 

keadaan menurut hukum. Kebangsaan adalah milik yang bermakna 

spiritual, sedangkan negara adalah kewajiban yang dapat dipaksakan. 

Apabila kebangsaan adalah cara untuk merasakan, berpikir dan hidup, 

maka negara adalah keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari cara hidup 

yang berperadaban. Dengan kata lain, bangsa atau kebangsaan dan negara 
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seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda, akan tetapi tidak 

terpisahkan.  

Bangsa dan negara juga memiliki kaitan atau hubungan dengan 

nasionalisme yang amat jelas. Salah satu tujuan perjuangan kaum 

nasionalis yang terutama adalah pembentukan negara bangsa (nation 

state). Hertz (Adisusilo, 2005:8) berpendapat bahwa nasionalisme 

merupakan ideologi negara dan satu bentuk tingkah laku dari suatu bangsa. 

Nasionalisme sebagai ideologi dibentuk berdasarkan gagasan bangsa dan 

membuatnya memberi fondasi kokoh bagi negara. Sebagai ideologi, 

nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas 

warga bangsa, menyatukan mentalitas warga bangsa, dan membangun atau 

memperkokoh pengaruh warga bangsa terhadap kebijakan yang diambil 

negara. Nasionalisme merupakan salah satu perekat kohesi sosial untuk 

mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Semua negara dan bangsa 

membutuhkan nasionalisme sebagai faktor integratif.  

 

B. Nasionalisme Indonesia  

1. Faktor-Faktor Munculnya Nasionalisme Indonesia  

Nasionalisme yang berkembang di Indonesia dapat dipahami sebagai 

nasionalisme yang timbul sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial 

(Suyanto, 1988:37). Pendapat Suyanto dikuatkan dengan pendapat 

Kartodirdjo (1999:15) yang menyebutkan bahwa nasionalisme pada masa 
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penjajahan di Indonesia digunakan sebagai ideologi yang memicu 

pergerakan nasional serta perjuangan kemerdekaan sesungguhnya.   

Apabila menggunakan kajian historis sebagai latar belakang mulai 

munculnya nasionalisme Indonesia, karya George McTurnan Kahin patut 

diuraikan di sini. Kahin dalam karyanya yang berjudul asli Nationalism 

and Revolution Indonesia memberikan pengetahuan faktual serta cerita 

(naratif) deskriprif mengenai proses perkembangan pergerakan nasional, 

pendudukan Jepang, dan pergolakan serta perjuangan bangsa Indonesia 

sehingga melahirkan nasionalisme dan revolusi di Indonesia.   

Garis-garis batas politis cenderung menentukan kesadaran nasional dan 

beberapa kali perubahan terjadi atas ketetapan garis ini pada masa 

penjajahan Belanda, kemudian sangat menyerap perhatian para nasionalis 

Indonesia. Para pemikir nasionalis Indonesia, kemudian seolah-olah 

menghubung-hubungkan masyarakat dalam bayang-bayang geopolitik. 

Sebut saja apa yang dilakukan oleh Bung Karno yang menyatakan 

Indonesia tidak kurang tidak lebih dari Sabang sampai Merauke; apapun 

bekas Hindia-Belanda adalah Indonesia termasuk ratusan suku di Papua; 

Indonesia tidak ingin menganeksasikan Semenanjung Melaya, atau 

Malaya, Brunei, dan Sarawak jangan sampai menyinggung Indonesia; Tan 

Malaka – mencakup Malaya dan Philipina dalam konsep Maphilind; dan 

Dipa Nusantara Aidit – Indonesia adalah gabungan unsur agama, komunis, 

dan nasional. Sampai sekarang pun pemikiran tentang nasionalisme 

Indonesia yang menekankan pada wawasan geopolitik juga terus bergulir, 
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seperti yang disampaikan Habibie yang membayang-bayangkan 

“nasionalisme Indonesia gelombang dua” dengan memasukkan supremasi 

teknologi Indonesia sebagai titik tolak.  

Namun demikian, Kahin (1995:49) menyatakan bahwa Indonesia 

bukanlah suatu pernyataan geografis belaka. Sampai suatu tahap tertentu 

yang penting, meskipun subsider, batas-batas ini ditentukan oleh 

kenyataan, yaitu daerah-daerah yang dikuasai Belanda kira-kira sama 

dengan wilayah dua kerajaan besar di Indonesia pada abad ke-9 dan ke-14, 

yakni Sriwijaya dan Majapahit. Kahin lebih lanjut menjelaskan tentang 

faktor-faktor pendukung pertumbuhan nasionalisme Indonesia yang lebih 

terpadu. Faktor integrasi pertama adalah tingginya tingkat derajat 

homogenitas agama di Indonesia. Lebih dari 90 persen penduduk 

Indonesia beragama Islam. Dengan menyebarnya gerakan nasionalisme 

dari tempat asal mulanya dan pangkalan utamanya, Jawa, ke pulau-pulau 

lain di Indonesia berada di bawah pengawasan Belanda, kecenderungan 

fisik sebaliknya mungkin telah menjadi kuat di kalangan komunitas 

mereka, justru menjadi netral karena solidaritas mereka yang terdesak oleh 

suatu agama yang sifatnya umum. Faktor integrasi penting lainnya adalah 

perkembangan bahasa kesatuan Hindia Kuno, bahasa Melayu Pasar, 

menjadi suatu bahasa nasional. Kemudian Kahin juga beranggapan bahwa 

pada tahap tertentu, integrasi nasionalisme Indonesia sebagai akibat 

adanya Volksraad (Majelis Rakyat), majelis perwakilan tinggi bagi seluruh 

Indonesia. Adanya Volksraad menyatukan semua orang Indonesia dari 
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berbagai wilayah kepulauan dan membuat mereka menyadari persoalan  

mereka. Dewan ini juga sedikit menjadi sarana bagi kaum nasionalisme 

Indonesia yang menjadi anggotanya untuk mendidik masyarakat agar 

melek huruf, menentukan sasaran-sasaran pergerakan kebangsaan, dan 

melihat sejauh mana perkembangan kaum nasionalis dengan 

mendengarkan keluhan-keluhan. Akhirnya, sebagai pamungkas, 

pertumbuhan dan persebaran nasionalisme Indonesia dirangsang kuat oleh 

cara-cara penyebaran gagasan akibat berkembangnya suatu surat kabar 

yang memakai bahasa sehari-hari dan radio.  

Pembahasan mengenai nasionalisme Indonesia, oleh Wertheim 

(Santoso dan Supriatna, 2008:4) menjelaskan bahwa sebagai bagian 

integral dari sejarah politik, terutama apabila ditekankan pada konteks 

gerakan-gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional. Wertheim 

juga menambahkan faktor-faktor perubahan ekonomi, perubahan sistem 

status, urbanisasi, reformasi agama Islam, dinamika kebudayaan, yang 

semuanya terjadi dalam masa kolonial telah memberikan reaksi  pasif dari 

pengaruh Barat kepada reaksi aktif dari nasionalisme Indonesia.  

Lebih lanjut, Santoso dan Supriatna (2008:2) membagi dua faktor yang 

mendorong segi-segi integrasi dari nasionalisme Indonesia yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menunjukkan persamaan 

perasaan karena tekanan-tekanan kolonial sehingga menciptakan perasaan 

senang atau tidak senang, setia atau melawan, setuju atau tidak setuju, dan 

sebagainya. Faktor internal dalam pembentukan nasionalisme Indonesia 
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misalnya, kenangan kejayaan masa lampau, bersatunya negara-negara Asia 

dan Afrika sejak zaman dahulu kala, dan munculnya golongan 

cendekiawan. Faktor eksternal berupa paham-paham nasionalisme yang 

membuahkan nasionalime itu sendiri. Faktor eksternal dalam pembentukan 

nasionalisme Indonesia misalnya kemenangan Jepang atas Rusia, 

perkembangan nasionalisme di berbagai negara (India, Filipina, Cina, 

Turki, dan Mesir), dan munculnya paham-paham baru di luar negeri 

seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi.  

Dari uraian mengenai faktor-faktor nasionalisme Indonesia, dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor munculnya nasionalisme Indonesia dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Indonesia, misalnya 

kenangan kejayaan masa lampau, bersatunya negara-negara Asia dan 

Afrika sejak zaman dahulu kala, dan munculnya golongan cendekiawan. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Indonesia, misalnya 

kemenangan Jepang atas Rusia, perkembangan nasionalisme di berbagai 

negara (India, Filipina, Cina, Turki, dan Mesir), dan munculnya paham-

paham baru di luar negeri seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, 

dan demokrasi.  

2. Ciri Khas Nasionalisme Indonesia  

Nasionalisme suatu negara memiliki kekhasan masing-masing. 

Apabila nasionalisme Indonesia dikaitkan dengan Sila Persatuan 

Indonesia, maka dapat dilihat dari letak rumusannya yang berada dalam 
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kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Suseno (1995:55–56) menyatakan 

bahwa, nasionalisme Indonesia dalam pengertian Pancasila dan dalam 

konteks UUD 1945 memiliki lima ciri khas, yaitu: 1) Bhinneka Tunggal 

Ika, jadi tidak bersifat uniform, monolit, dan totaliter, melainkan mengakui 

keanekaan budaya, bahasa, adat, dan tradisi lokal se-Nusantara; 2) etis, 

karena selalu harus dipahami dalam kerangka lima prinsip etika politik 

Pancasila; 3) universalistik karena berdasarkan pengakuan terhadap harkat 

kemanusiaan universal; 4) terbuka secara kultural dan religius, ternyata 

bangsa Indonesia dalam dua ribu tahun sejarahnya banyak terkena 

pengaruh budaya-budaya lain, bangsa Indonesia tidak pernah menutup 

diri, dan pertemuan beraneka macam itu selalu akhirnya mengembangkan 

dan memperkuat identitas nasional; dan 5) berdasarkan pada kepercayaan 

diri, meskipun bangsa Indonesia sadar akan interdependensi 

komunikatifnya dengan para tetangga, bahkan dengan seluruh dunia, 

namun bangsa Indonesia percaya pada kemampuan diri sendiri untuk 

mengatasi masalah-masalah dan membangun masa depannya.  

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

ciri khas nasionalisme Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan 

dalam konteks UUD 1945. Ciri khas nasionalisme Indonesia adalah 

Bhinneka Tunggal Ika, etis, universalistik, terbuka secara kultural dan 

religius, dan berdasarkan kepercayaan diri.  
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3. Hakikat dan Makna Ajaran Sila Persatuan Indonesia  

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki lima 

sila. Paham kebangsaan Indonesia, diidentikkan dengan sila ketiganya. 

Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang terdiri atas dua kata 

yaitu, persatuan dan Indonesia.  Kaelan (2002:179) menyebutkan bahwa 

inti pokok sila ketiga kata “persatuan” yang terdiri diri akar kata “satu” + 

per-/-an. Maka “persatuan” secara morfologi berarti suatu hasil dari 

perbuatan, jadi merupakan nomina. Ditinjau dari sudut dinamikanya 

pengertian “persatuan”, yaitu proses yang dinamis “Indonesia” adalah 

suatu kuantitas yaitu persatuan untuk wilayah, bangsa, dan negara 

Indonesia. 

Notonagoro (1987:48) mengenai sila Persatuan Indonesia dapat 

dikatakan lebih lanjut bahwa, persatuan itu adalah kesatuan seberapa jauh 

dilihat atau dihubungkan dengan terjadinya, seberapa jauh merupakan 

hasil daripada perbuatan menyatukan, yang hasilnya berupa kesatuan, 

kesatuan dalam sudut dinamikanya, jadi yang terpenting bukannya proses 

terjadinya persatuan, akan tetapi hasilnya yang berupa kesatuan. Dengan 

demikian kesudahannya tercantum  di dalam sila Persatuan Indonesia tidak 

lain daripada yang terkandung dalam sila lain-lainnya. Hal ini bersesuaian 

juga dengan sifat sila-sila Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang 

bertingkat (hierarkis) dan berbentuk piramidal. Pengertian matematika 

piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila 

dari Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal sifat-
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sifatnya (kualitas). Bentuk ini berarti bahwa sila-sila yang di muka 

melandasi dan menjiwai sila-sila berikutnya, ada pun sila-sila Pancasila 

merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Konsekuensi 

adalah sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, demikian 

pula sila Persatuan Indonesia mendasari dan menjiwai sila Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Dengan demikian, sila Persatuan Indonesia adalah 

Berketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia (Kaelan, 2002:179).   

Sila Persatuan Indonesia sesuai hakikatnya adalah satu. Sifat dan 

keadaan negara Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak 

tidak dapat dibagi-bagi, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang 

menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri 

sendiri memiliki sifat dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara 

lain di dunia. Dalam konteks sila ketiga ditegaskan lagi dengan rumusan 

Persatuan Indonesia, bukan persatuan dalam bentuk yang lain.  

Pembahasan tentang hakikat satu sebagaimana tersebut di atas apabila 

diterapkan pada sifat dan hakikat Persatuan Indonesia adalah sebagai 

berikut: Negara Indonesia pada hakikatnya terdiri atas bagian-bagian 
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yaitu: bangsa Indonesia terdiri atas, orang-orang Indonesia, keluarga-

keluarga, kelompok-kelompok, golongan-golongan, suku bangsa-suku 

bangsa, adapun wilayah terdiri atas atau pulau-pulau, kesemuanya itu 

dalam kesatuannya membentuk hal yang baru yaitu negara baru dan 

bangsa Indonesia yang memiliki keadaan yang baru yang berbeda dengan 

sifat-sifat dan keadaan pada waktu merupakan bagian-bagian yaitu pulau-

pulau, bagian (golongan-golongan), suku bangsa-suku bangsa. Bagian-

bagian tersebut bilamana tidak merupakan suatu kesatuan dan berdiri 

sendiri-sendiri maka akan bersifat lemah dan tidak memiliki arti 

pengertian negara (Kaelan, 2013:271). Dalam kaitannya dengan sila 

Persatuan Indonesia, maka wilayah dan bangsa Indonesia terdiri atas 

bagian-bagian (yaitu orang-orang, golongan-golongan, suku bangsa-suku 

bangsa) di antara satu dan lainnya mengandung unsur-unsur perbedaan. 

Suyahmo (2014:166) menyatakan bahwa, Persatuan Indonesia dalam 

konteks Pancasila dapat diartikan sebagai berikut, yaitu: usaha ke arah 

bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina Nasionalisme dalam 

negara Indonesia. Persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu 

proses untuk menuju terwujudnya Nasionalisme Indonesia dengan modal 

dasar persatuan warga negara Indonesia baik bangsa Indonesia asli 

maupun keturunan asing dan dari bermacam-macam suku bangsa. Di 

dalam persatuan Indonesia terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang 

biasa terjadi di dalam masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, 

kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu 
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jangan dijadikan alasan untuk berselisih serta menjadi daya tarik ke arah 

kerja sama dan kesatuan atau ke arah sintesa yang lebih harmonis. Hal ini 

sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.  

Pandangan lain dikemukakan oleh Drijarkara (Sutrisno, 2006:77) yang 

menyetir Thomas Aquinas dalam menjelaskan “Kebangsaan” Sila Ketiga 

Persatuan Indonesia, yaitu “Tanah Air itu prinsip dari suatu Adaku” 

Menegara berarti penegaraan suatu bangsa sedemikian rupa sehingga 

kebangsaan merupakan prinsip dari penegaraan. “Bangsa berarti kesatuan 

kulturil, kesatuan ekonomis, kesatuan geografis, kesatuan sejarah, 

menegara berarti memperkembangkan kesemuanya itu.”  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran 

Pancasila, persatuan pada hakikatnya satu. Persatuan Indonesia adalah 

suatu proses yang tujuannya adalah nasionalisme (kesatuan dalam negara) 

Indonesia.  

4. Unsur-Unsur Nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia)  

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, yang 

memiliki adat istidat dan kebudayaan yang beraneka ragam, serta wilayah 

negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ibu pulau. Keadaan yang 

beraneka ragam itu bukanlah merupakan suatu perbedaan yang saling 

bertentangan namun perbedaan itu justru merupakan daya penarik ke arah 

resultan, sehingga seluruh keanekaragaman itu terwujud dalam suatu kerja 

sama yang luhur, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Selain dari pada itu 

dalam bentuk kenyataan objektif pertumbuhan nasionalisme Indonesia 
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telah dibentuk dan dikembangkan melalui perjalanan sejarah pokok yang 

berurat akar dalam adat istiadat kebudayaan. Maka perjalanan yang sangat 

panjang untuk mencapai suatu nasionalisme (kesatuan) Indonesia terdapat 

unsur-unsur nasionalisme Indonesia (persatuan Indonesia) yang tersusun 

dalam kesatuan majemuk tunggal. Menurut Notonagoro (1975:106) unsur-

unsur yang membentuk nasionalisme (bangsa) Indonesia adalah sebagai 

berikut.  

Kesatuan Sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang 

dalam suatu proses sejarah, sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, 

Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan sampai 

Proklamasi 17 Agustus 1945, sampai kemudian membentuk negara 

Republik Indonesia. Kesatuan Nasib, yaitu berada dalam satu 

proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu 

dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. Kesatuan 

Kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi 

suatu bentuk kebudayaan nasional. Kesatuan Wilayah, yaitu 

keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah 

tumpah darah Indonesia. Kesatuan Asas Kerohanian, yaitu ide-ide, 

cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan 

tersimpul dalam Pancasila. 

 

Berdasarkan unsur-unsur nasionalisme Indonesia di atas dapat 

disimpulkan bahwa nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) pada masa 

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki peranan historis, 

yaitu mampu mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi 

Persatuan Indonesia sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan 

Indonesia, sehingga merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka, Persatuan Indonesia dibentuk 

dalam suatu proses yang panjang sehingga seluruh bangsa Indonesia 

memiliki suatu persamaann nasib, satu kesatuan kebudayaan, kesatuan 
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wilayah serta satu kesatuan asas kerokhanian Pancasila, yang terwujud dalam 

suatu persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara. Dan karena sifatnya 

yang historis, maka nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) memiliki 

sifat yang dinamis, yaitu dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan 

negara sehingga harus senantiasa dipelihara, dikembangkan, dan dihidup-

suburkan. Karena pada hakikatnya, Persatuan Indonesia merupakan suatu 

hasil (proses penyatuan dari unsur-unsur  yang beraneka ragam, yang 

meliputi suku bangsa, wilayah, maupun susunan negara (Kaelan, 2002:188). 

 

C. Badan Penyeledik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)  

1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan (BPUPK)  

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 

dibentuk karena dua latar belakang. Latar belakang tersebut adalah: 1) 

menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang menderita kekalahan dan 

mendapatkan tekanan terus-menerus dari serangan-serangan pihak Sekutu. 

Keadaan ini sangatlah menggembirakan bagi para pemimpin bangsa 

Indonesia yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia; 2) adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa 

Indonesia kepada Pemerintah Balatentara Jepang agar segera memerdekan 

Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan, langkah, dan usaha-

usaha yang nyata untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Pemerintah Balantentara Jepang yang menyadari bahwa kedudukannya 
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semakin terdesak, tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan dan 

desakan tersebut. Walaupun Jepang tetap mengusahakan agar supaya 

Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkungan Asia Timur 

Raya yang dipimpin oleh Pemerintah pusat Jepang (Soegito, dkk., 

2015:58). Karena alasan-alasan tersebutlah serta demi mendapat simpati 

rakyat Indonesia, akhirnya pada sidang Teikoku Ginkai (Parlemen Jepang) 

di Tokyo tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, 

mengumumkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Sebagai realisasi janji politik, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa 

(Gunseikan) di bawah pimpinan Letjen Kumakichi Harada kemudian 

mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Coosakai (Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 1 Maret 1945. 

Namun, BPUPK didirikan secara resmi tanggal 29 April 1945 di bawah 

pimpinan Letjen Yuichiro Nagano dengan K.R.T. Radjiman 

Wedjodiningrat sebagai ketuanya, sedangkan pelantikan anggotanya 

dilaksanakan pada 28 Mei 1945.  

Tujuan dibentuknya BPUPKI seperti yang terdapat dalam Makloemat 

Gunsaiken Nomor 23 adalah sebagai berikut.  

Toedjoean; Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan bertujuan menyelidiki hal-hal yang penting yang 

mengenai kemerdekaan Indonesia serta menyusun berbagai 

rencana yang penting, dan Badan Penyelidik akan menjadikan serta 

memberikan segala sesuatu sebagai bahan untuk diperbincangkan 

kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan, yaitu sebagai badan untuk 

mengambil keputusan tentang bahan yang mengenai kemerdekaan 

itu.” (Asia Raja dalam Rahayu, 2008:91).  
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Sementara itu, tugas dari BPUPK yang tertuang dalam Makloemat 

Gunsaiken Nomor 23 adalah mempelajari dan menyelidiki semua hal 

penting yang terkait bidang politik, agama, tata usaha pemerintahan, 

kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lainnya yang 

dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia, dan 

melaporkannya kepada Gunsaikan. Anggota BPUPK terdiri atas seorang 

Kaico (Ketua), dua orang Fuku Kaico (Ketua Muda), 60 orang Lin 

(anggota). Radjiman Wedjodiningrat ditunjuk sebagai Ketua, sedangkan 

Ketua Muda dijabat oleh R.P. Soeroso dan Ichibangase (anggota 

perwakilan dari Pemerintah Jepang).  

2. Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan (BPUPK)  

BPUPK menggelar sidang sebanyak dua kali. Sidang Perama digelar 

pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan Sidang Kedua 

digelar pada 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Di antara sidang 

terdapat masa reses yaitu 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Namun pada masa 

reses tersebut digelar sidang tidak resmi oleh beberapa anggota BPUPK 

(Pringgodigdo dalam Rahayu, 2008: 92).  

Sidang Pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 

mengagendakan pembahasan tentang “Rancangan Dasar Negara Indonesia 

Merdeka”. Anggota BPUPK yang menyampaikan pidatonya pada Sidang 

Pertama ini di antaranya adalah: Muhammad Yamin, Soepomo, dan 

Soekarno.  
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Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 

pendapatnya di dalam Sidang Pertama BPUPK. Pendapat Muhammad 

Yamin dibagi ke dalam lima hal sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri 

Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan 

Rakyat. Pendapat Yamin tersebut disampaikan dengan judul “Azas Dasar 

Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. Tanggal 31 Mei 1945, Soepomo 

berpidato menguraikan teori negara secara yuridis, berdirinya negara, 

bentuk negara, dan pemerintahan serta hubungan antara negara dengan 

agama. Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan mengajukan usul 

tentang Konsepsi Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka yang 

kemudian diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut: 

Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat 

atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang 

Berkebudayaan (Soegito, dkk., 2015:59–60).  

Sidang Pertama BPUPK yang membahas usulan dasar negara 

berlangsung alot karena adanya perbedaan pendapat antara kalangan 

kebangsaan dan kalangan Islam. Perbedaan pendapat ini menyebabkan 

terjadinya pengelompokkan dalam BPUPK, yaitu kalangan Islam yang 

menginginkan dasar negara Indonesia adalah Islam dan kalangan 

Kebangsaan yang menginginkan dasar negara Indonesia adalah 

kebangsaan. Perbedaan inilah yang kemudian apabila dikaitkan dengan 

nasionalisme Indonesia, memunculkan dua corak pandangan, yaitu 
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Nasionalsime Islam dan Nasionalisme Kebangsaan (Sekuler). Sudaryanto 

(2007:90) menyatakan bahwa: 

Nasionalisme Islam memakai Islam sebagai dasar persatuan 

Indonesia sehingga berhasil membangun solidaritas umat Islam 

dalam mendukung perjuangan. Nasionalisme Sekuler pada 

dasarnya tidak anti agama, mereka dalam perjuangannya meyakini 

bahwa nasionalisme yang mereka bangun dapat membangkitkan 

solidaritas seluruh rakyat yang memiliki agama yang berbeda-beda. 

Jika dipandang dari segi pergerakan nasional secara keseluruhan, 

keduanya saling mengisi dan memperkuat dalam menumbuhkan 

kesadaran nasionalisme masyarakat Indonesia. Nasionalisme Islam 

telah berjasa besar dalam membangun solidaritas umat Islam dalam 

pergerakan nasional, sedangkan Nasionalisme Sekuler telah berjasa 

yang tidak kalah besarnya dalam membangun solidaritas 

kebangsaan dengan mempersatukan semua elemen masyarakat 

yang lain.  

 

Penyelesaian perbedaan pendapat antara kalangan Islam dan kalangan 

Kebangsaan tentang dasar negara yang terjadi dalam Sidang Pertama 

BPUPK adalah dibentuknya Panitia Kecil yang terdiri atas delapan orang 

anggota yang diketui oleh Soekarno. Kemudian pada 1 Juni 1945, Sidang 

Pertama BPUPK diakhiri.  

 

D. Analisis Wacana 

1. Bahasa, Teks, dan Wacana  

Manusia yang hidup di dunia memiliki bahasa untuk berkomunikasi 

satu sama lain. Bahasa dinilai sebagai alat komunikasi paling efektif untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Tanpa bahasa, seseorang 

akan kesulitan untuk mentransfer pikiran dan perasaan. Eriyanto (2005:15) 

menyatakan bahwa bahasa baik pemilihan kata maupun struktur 

gramatika, dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih oleh seseorang 
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untuk diungkapkan membawa makna dan ideologi tertentu. Lebih lanjut, 

Eriyanto mengemukakan bahwa bahasa adalah suatu sistem kategorisasi, 

di mana kosakata tertentu dapat dipilih  akan menyebabkan makna tertentu 

pula. Lahirnya makna tidak terlepas dari pemilihan dan penggunaan 

bahasa yang digunakan penulis untuk mempengaruhi pembaca karyanya. 

Bahasa sangat penting dalam komunikasi antarmanusia, Halliday 

(Sobur, 2004:17) menyatakan bahwa bahasa memiliki fungsi-fungi yang 

dapat dijabaran sebagai berikut: 1) fungsi ideasional: untuk membentuk, 

mempertahankan, dan memperjelas hubungan di antara anggota 

masyarakat; 2) fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi di 

antara anggota masyarakat; dan 3) fungsi tekstual: untuk menyediakan 

kerangka, pengorganisasian diskursus (wacana) yang relevan dengan 

situasi. Eriyanto (2005:15) menambahkan bahwa selain fungsi di atas, 

bahasa juga dapat digunakan dalam berbagai keperluan sesuai dengan 

kepentingan si pemakai bahasa. Di pihak lain, Benjamin L. Whorf 

(Sumadiria, 2006:6) menyebutkan bahwa bahasa adalah pandu realitas 

dunia. Pandangan seseorang tentang dunia dibentuk oleh bahasa dan 

karena setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda, 

maka pandangannya tentang dunia pun berbeda pula.  

Dalam filsafat bahasa dapat dikatakan orang mencipta realitas dan 

menatanya lewat bahasa. Bahasa mengangkat ke permukaan sesuatu yang 

tersembunyi sehingga menjadi kenyataan. Tetapi, bahasa yang sama dapat 

dipakai untuk menghancurkan realitas orang lain juga. Seperti ungkapan  
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Lorens (1990) yang mengatakan bahwa bahasa dapat menjadi tiran (Dita, 

2012:32). Sobur (2004:88) menyatakan bahwa bahasa mempunyai 

kekuatan yang begitu dahsyat dan lebih tajam dari sebuah pisau. Bahasa di 

mulut orang yang tidak beretika merupakan tiran yang sulit diacak. Dalam 

bahasa itu sendiri, yang hanya berbunyi grafis atau tanda grafis, membuat 

orang kejatuhan atau bahkan bunuh diri.  

Selain bahasa, terdapat istilah teks dan wacana. Keduanya merupakan 

dua istilah yang oleh banyak orang sering tertukar penggunaannya. 

Sebenarnya, istilah teks lebih dekat pemaknaannya dengan bahasa tulis, 

sedangkan wacana pada bahasa lisan (Mulyana, 2005:9). Dalam bahasa 

Inggris, dibedakan discourse dan text. Yang pertama adalah spoken 

discourse “wacana tulis”, sedangkan yang kedua berarti written discourse 

“wacana tulis”. Oleh Van Dijk pengertian yang masih tumpang tindih itu 

kemudian dijabarkan lebih lanjut. Van Dijk (Badara, 2012:17) 

mengemukakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangun teoretis yang 

abstrak, adapun perwujudan bahasa adalah teks. Sehingga, dapat dikatakan 

bahasa yang tertulis dinamakan sebagai teks. Kata wacana sendiri sering 

digunakan di berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, politik, 

komunikasi, sastra, dan sebagainya. Namun demikian, secara spesifik baik 

pengertian, definisi, sampai batasan istilah tentang wacana masih sangat 

beragam. Keberagaman itu disebabkan oleh perbedaan lingkup dan 

disiplin ilmu yang memakai istilah wacana tersebut.  
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Focault menyebutkan wacana kadang kala sebagai bidang dari semua 

pernyataan (statement), kadang kala sebagai sebuah individualisasi 

kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulatif yang dilihat 

dari sebuah pernyataan, sedangkan Flower menyebutkan wacana adalah 

komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, 

nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili 

pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. 

Definisi lain yang penting ditulis juga adalah definisi yang dikemukakan 

oleh Cook yang menyebutkan bahwa wacana adalah suatu  penggunaan 

bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan (Badara, 

2012:16).  

Ricoeur (Sobur, 2004:53) mengajukan definisi bahwa teks adalah 

wacana (secara lisan) yang difiksasikan ke dalam bentuk tulisan. Hal ini 

tentu saja secara implisit memperlihatkan adanya hubungan antara tulisan 

dan teks. Lebih lanjut, Guy Cook (Eriyanto, 2005:9) menyebut tiga hal 

yang menjadi sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana. 

Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di 

lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, 

gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua 

situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian 

bahasa, seperti partisan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut 

diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Wacana di sini, 
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kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama dalam 

suatu proses komunikasi. 

Interpretasi terhadap wacana dan teks menurut Triyuwono (Kasiyanto, 

2015:161) memiliki kepentingan yang sejajar, yaitu tidak ada superioritas 

antara yang satu dengan yang lain. Artinya bukan benar atau tidaknya 

tafsiran yang diberikan, tetapi argumentasi yang dijadikan landasan dalam 

memberikan penafsiran serta kedekatannya dengan fenomena yang 

berkaitan dengan teks tersebut yang menjadi titik perhatian interpretasi. 

Kasiyanto (2015:161) menyatakan  bahwa interpretasi terhadap teks 

ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi, 

membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolik yang terjadi 

dalam komunikasi. 

Istilah simbol merupakan kalimat generik dalam arti dapat ditafsirkan 

secara filosofis, idelogik, mistik, dan kultural. Turner (Sahli, 1997–

1998:103) memberikan tiga ciri khas simbol: “pertama, multivokal, 

maksudnya memiliki banyak arti dan menunjuk pada banyak hal; kedua, 

polarisasi, arti yang ditimbulkan bisa saling bertentangan; dan ketiga, 

unifikasi, maksudnya karena sifatnya yang umum memungkinkan adanya 

penyatuan dari berbagai penafsiran yang ada. Dan berdasarkan sifat-sifat 

simbol tersebut, lebih lanjut Turner mendefinisikan simbol sebagai 

“sesuatu yang dianggap, dengan persetujuan bersama, sebagai sesuatu 

yang memberikan sifat alamiah atau mewakili mengingatkan kembali 
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dengan memiliki kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam 

kenyataan atau pikiran.” 

Pada teori independensi teks yang dikemukakan Karl R. Popper (Al-

Zastrouw, 1999:3) menyatakan bahwa setiap monopoli pengarang dan 

penggagas sebuah teks, lalu masuk ke dalam dunia pengetahuan objektif, 

maka teks itu menjadi otonom dan tidak lagi bergantung pada orang yang 

semula menggagas dan mengeluarkannya. Tafsiran terhadap sesuatu yang 

diumumkan dapat saja berbeda dari apa yang semula diniatkan dan 

dimaksudkan oleh penggagasnya.  

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

bahasa, teks, dan wacana memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.  

Bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk teks dan wacana. Teks adalah 

setiap bentuk bahasa yang dituliskan, sedangkan wacana adalah suatu 

penggunaan bahasa dalam komunikasi yang melibatkan teks dan konteks 

secara bersama-sama. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teks dalam 

suatu wacana dapat melahirkan interpretasi dan makna yang berbeda-beda 

dari setiap pembaca. 

2. Pengertian Analisis Wacana  

Sehubungan dengan penafsiran sebuah teks, pada dasarnya adalah 

usaha mencari pesan dan makna-makna dalam materinya, karena itu dalam 

sebuah penelitian mengkaji bahasa semestinya dapat atau mampu 

mengungkap makna yang terkandung dalam isi materi (teks), salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah analisis wacana (discourse analysis). 
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Analisis wacana merupakan salah satu cara mempelajari makna pesan 

sebagai alternatif lain akibat keterbatasan dari analisis isi. Pertama, 

analisis isi konvensional pada umumnya hanya dapat digunakan untuk 

membedah muatan teks yang sifatnya nyata (manifest), sedangkan analisis 

wacana justru berpotensi menfokuskan pada pesan yang tersembunyi 

(laten). Yang menjadi titik perhatian bukan pesan (massage) tetapi juga 

makna. Pretensi dari analisis wacana adalah pada muatan, nuansa, dan 

konstruksi makna yang laten (tersembunyi) dalam teks (Eriyanto, 

2000:20–21). Kedua, analisis isi hanya dapat mempertimbangkan “apa 

yang dikatakan seseorang (what)” tetapi tidak dapat menyelidiki 

“bagaimana seseorang mengatakannya (how)”. Analisis ini memandang 

teks sebagai suatu kesatuan isi. Dalam kenyataannya yang penting bukan 

apa yang dikatakan oleh seseorang, tetapi bagaimana dan dengan cara apa 

dikatakan (Kasiyanto, 2015:164).  

Agar dalam analisis wacana semakin kecil peluang subjektivitas dan 

bias dari peneliti, maka mengacu dari pendapat Stubs dan Cook (Badara, 

2012:18)  digunakanlah analisis wacana sebagai suatu kajian yang meneliti 

atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Stubs menjelaskan analisis 

wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks. Dapat 

disimpulkan berkaitan dengan penelitian ini, analisis wacana ialah telaah 

atau kajian mengenai aneka fungsi atau simbol bahasa yang digunakan 

oleh pembuat atau penggagas teks.  
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3. Teknik Analisis Wacana Menurut M.A.K Halliday  

Fowler merancang sebuah analisis wacana publik, yakni sebuah 

analisis yang dirancang untuk:  1) memperoleh atau menemukan ideologi 

yang dikodekan secara implisit di belakang proposisi yang jelas; dan 2) 

mengamati ideologi secara khusus dalam konteks pembentukan sosial. 

Piranti-piranti untuk menganalisisnya adalah seleksi gabungan dari 

kategori deskriptif yang sesuai dengan tujuannya, khususnya struktur-

struktur yang diidentifikasikan Halliday sebagai komponen ideasional dan 

interpersonal.  

Wacana dalam pengertian Lingustik Sistemik Fungsional (LSF) 

Halliday  adalah bahasa (baik lisan maupun tulis) yang sedang melakukan 

pekerjaan di suatu konteks (Santoso, 2011:1). Mulyana (2005:10) 

menyatakan bahwa konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, 

dan memiliki hubungan dengan teks lainnya, teks yang satu memiliki 

hubungan dengan teks lainnya. Lebih lanjut Halliday (Santoso, 2008:2) 

membagi kajian bahasa sebagai semiotik sosial mencakup sub-sub kajian 

yang di antaranya adalah subkajian trilogi konteks situasi (medan wacana, 

pelibat wacana, dan modus wacana) dan konteks budaya. Berikut adalah 

pembagiannya.  

Konteks budaya adalah suatu sistem nilai dan norma yang 

merepresentasikan suatu kepercayaan di dalam suatu kebudayaan. Sistem 

nilai ini termasuk apa-apa yang dipercaya benar dan tidak, baik dan buruk, 

termasuk di dalamnya adalah ideologi.  Situasi adalah lingkungan tempat 
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teks beroperasi. Konteks situasi adalah keseluruhan lingkungan, baik 

lingkungan tutur (verbal) maupun lingkungan tempat teks itu diproduksi 

(diucapkan atau ditulis). Dalam pandangan Halliday, konteks situasi terdiri 

atas tiga unsur, yaitu medan wacana, pelibat wacana, dan modus wacana.  

Medan wacana (field of discourse) merujuk pada aktivitas sosial yang 

sedang terjadi serta latar institusi tempat satu-satuan bahasa itu muncul. 

Untuk menganalisis medan, dapat mengajukan pertanyaan what is going 

on, yang mencakup tiga hal, yakni ranah pengalaman, tujuan jangka 

pendek, dan tujuan jangka panjang. Ranah pengalaman merujuk kepada 

ketransitifan yang mempertanyakan apa yang terjadi dengan seluruh 

proses, partisipan, dan keadaan. Tujuan jangka pendek merujuk pada 

tujuan yang harus segera dicapai. Tujuan ini bersifat sangat konkret. 

Tujuan jangka panjang merujuk pada tempat teks dalam skema suatu 

persoalan yang lebih besar. Tujuan tersebut bersifat lebih abstrak.  

Pelibat wacana (tenor of discourse) merujuk pada hakikat relasi 

antarpartisipan, termasuk pemahaman peran dan statusnya dalam konteks 

sosial dan lingual. Untuk menganalisis pelibat wacana, dapat mengajukan 

pertanyaan who is taking part, yang mencakup tiga hal, peran agen atau 

masyarakat, status sosial, dan jarak sosial. Peran terkait dengan fungsi 

yang dilakukan individu atau masyarakat. Status terkait dengan tempat 

individu dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, sejajar 

atau tidak. Jarak sosial terkait dengan tingkat pengenal partisipan terhadap 
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partisipan lainnya, akrab atau memiliki jarak. Peran, status, dan jarak 

sosial dapat bersifat sementara dan dapat pula bersifat pemanen.  

Modus wacana (mode of discourse) merujuk pada bagian bahasa yang 

sedang dimainkan dalam situasi, termasuk saluran yang dipiih, apakah 

lisan atau tulisan. Untuk menganalisis modus, pertanyaan yang dapat 

diajukan adalah what’s role assigned to language, yang mencakup lima 

hal, yakni peran bahasa, tipe interaksi, medium, saluran, dan modus 

retoris. Peran bahasa terkait dengan kedudukan bahasa dalam aktivitas: 

bisa saja bahasa bersifat wajib (konstitutif) atau tidak 

wajib/penyokong/tambahan. Peran wajib terjadi apabila bahasa sebagai 

aktivitas keseluruhan. Peran tambahan terjadi apabila bahasa membantu 

aktivitas lainnya. Tipe interaksi merujuk pada jumlah pelaku: monolog 

atau dialogis. Medium terkait dengan sarana yang digunakan: lisan, 

tulisan, atau isyarat. Saluran berkaitan dengan bagaimana teks itu dapat 

diterima: fonis, grafis, atau visual. Modus retoris merujuk pada perasaan 

teks secara keseluruhan, yaitu persuasif, kesastraan, akademis, edukatif, 

mantra, dan sebagainya.  

Dapat disimpulkan bahwa teknik analisis wacana menurut pandangan 

Halliday tidak dapat dilepaskan antara teks dan konteks. Konteks yang 

digunakan adalah konteks situasi agar mendapat pemahaman yang lebih 

mendalam dari analisis yang dilakukan. Konteks situasi memiliki tiga 

unsur sebagai alat bedah analisis wacana, yaitu medan wacana, pelibat 

wacana, dan modus wacana.  
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E. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir adalah alur seorang peneliti untuk melakukan 

penelitan dan merumuskan hipotesis. Alur penelitian ini dimulai dari latar 

belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu melaksanakan pembangunan 

nasionalisme Indonesia melalui pengkajian secara teoretis. Dalam 

kerangka teoretis, Pancasila merupakan wujud nasionalisme Indonesia, 

khususnya Sila Persatuan Indonesia. Dalam kajian historis (sejarah), Sila 

Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rumusan dasar negara 

Muhammad Yamin dan Soekarno yang berpidato dalam Sidang Pertama 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 29 Mei –

1 Juni 1945. Rumusan hipotesis dimaksudkan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Sebagai pekerjaan utama di dalam analisis wacana adalah mencari makna 

dari simbol atau tanda yang signifikan yang ada sebagai pencerminan 

pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno. Hal itulah yang menjadi 

kesibukan utama peneliti dalam konteks penelitian ini. Hal yang dianggap 

signifikan dalam penelitian ini yang dianggap sesuai dengan fokus, 

permasalahan, dan tujuan penelitian.  

Adapun penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dari teks 

pidato Muhammad Yamin dan Soekarno yang disampaikan dalam Sidang 

Pertama BPUPK tanggal 29 Mei–1 Juni 1945. Tahapan kedua adalah 

membaca secara intensif teks pidato Muhammad Yamin tentang “Peri 

Kebangsaan” tanggal 29 Mei 1945 dan Soekarno tentang “Kebangsaan 
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Indonesia” tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan dalam Sidang Pertama 

BPUPK. Dari wacana itu kemudian mengidentifikasi simbol yang terdapat 

dalam teks (dapat berupa kata, frasa, kalimat, paragraf, atau setting 

pemikiran). Tahapan ketiga adalah mengklasifikasikan simbol-simbol 

dengan teknik analisis wacana M.A.K. Halliday. Tahapan berikutnya 

adalah melakukan interpretasi.  Kerangka berpikir penelitian ini dapat 

dilihat pada Bagan 2.1 sebagai berikut.            
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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PANCASILA 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab  

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  

Wujud Nasionalisme Indonesia 

Sidang Pertama Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan  (BPUPK) tanggal 29 

Mei–1 Juni 1945 

Pidato Muhammad Yamin 

tentang “Peri Kebangsaan” 

yang disampaikan dalam 

Sidang Pertama BPUPK 

tanggal 29 Mei 1945 

Pidato Soekarno tentang 

“Kebangsaan Indonesia” 

yang disampaikan dalam 

Sidang Pertama BPUPK 

tanggal 1 Juni 1945 

Nasionalisme Indonesia 

dalam pandangan 

Muhammad Yamin 

Nasionalisme Indonesia 

dalam pandangan Soekarno 

Perbandingan (Persamaan dan Perbedaan) Nasionalisme Indonesia dalam 

pandangan Muhammad Yamin dan Soekarno 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan analisis wacana 

pandangan nasionalisme Indonesia Muhammad Yamin dan Soekarno pada 

Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, 

simpulan yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut.  

1. Nasionalisme Indonesia dalam pandangan Muhammad Yamin dan 

Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 

adalah  baik “Peri Kebangsaan” Muhammad Yamin maupun “Kebangsaan 

Indonesia” Soekarno memiliki keinginan untuk mendirikan suatu Negara 

Kebangsaan Indonesia dengan dasar kebangsaan. Dasar kebangsaan yang 

dimaksud disesuaikan dengan peradaban bangsa Indonesia untuk mencapai 

persatuan Indonesia.  

2. Persamaan nasionalisme Indonesia dalam pandangan Muhammad Yamin 

dan Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 

meliputi: 1) meletakkan usulan dasar negara “Peri Kebangsaan” dan 

“Kebangsaan Indonesia pada urutan pertama; 2) Negara yang ingin 

dibentuk adalah suatu negara kebangsaan; 3) Kebangsaan memiliki 

hubungan yang erat dengan wilayah; 4) nasionalisme Indonesia memiliki 

karakteristik religius (tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan; 5) 

Indonesia pernah mengalami nationale staat pada zaman Kerajaaan Sriwi- 
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jaya dan Majapahit; dan 6) nasionalisme Indonesia memuat nilai-nilai 

kemanusiaan, seperti sesuai dengan corak peradaban bangsa Indonesia dan 

membangun persahabatan dan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Perbedaan nasionalisme Indonesia dalam pandangan Muhammad 

Yamin dan Soekarno pada Sidang Pertama BPUPK tanggal 29 Mei–1 Juni 

1945 adalah: dalam pandangan Muhammad Yamin nasionalisme atau 

kebangsaan Indonesia harus sesuai dengan peradaban Indonesia yang tidak 

meniru dasar kebangsaan bangsa atau negara lain, sedangkan nasionalisme 

Indonesia dalam pandangan Soekarno dipengaruhi oleh pandangan dua 

orang tokoh yaitu, A. Baars dan Sun Yat Sen.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa wacana-wacana 

terkait nasionalisme Indonesia dapat terus dikembangkan sepanjang 

zaman, karena permasalahan nasionalisme akan terus berkembang, sesuai 

dengan perkembangan atau dinamika yang terjadi di masyarakat. Oleh 

karena itu, penulis menyarankan bagi mahasiswa, guru, dan dosen supaya 

terus mengembangkan penelitian untuk menggali pandangan tentang 

nasionalisme Indonesia dari tokoh lainnya, kemudian tentu saja dengan 

menggunakan metode yang semakin disempurnakan.  
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