
Pasca-nasionalisme 
P ERAYAAN ulang tahun 

~mas proklamasi RI menya
. ]lkan kontradiksi yang me

nank dan penting dicermati. Di 
satu pihak nasionalisme tampil 
dengan wibawa dan kemegahan 
yang sangat mengesankan. Di 
pihak lain, semua kebesaran itu 
mungkin hanya penampilan lu
arnya. Nasionalisme tampaknya 
sedang memudar. 

Kita tengok dulu kebesaran
nya. Perayaan nasional yang ba
ru lalu itu terbukti menjadi mi
lik hampir semua golongan war
ga masyarakat. Hanya ada sedi
kit acara-acara ritual kontem
porer yang sedemikian mema
syarakat dan mampu menan
dinginya. Misalnya tayangan 
adu-tinju Mike Tyson lawan Pe
ter McNally, pertandingan se
pak bola Liga Dunhill, atau film 
seri To Liong To. 

Sebagai peristiwa yang secara 
formal berstatus politik kenega
raan dan terhormat, perayaan 
naslOnal itu istimewa karena 
langka. Seperti bangsa lain, In
donesia terdiri dari berbagai go
longan yang sehari-hari tidak 
saling berinteraksi. Beberapa di 
antaranya malahan bentrok 
pan~angan atau kepentingan 
poltttk. Tetapi pada perayaan 
ulang tahun proklamasi kema
rin berbagai golongan itu bersa
rna-sarna mensyukuri peristiwa 
yang sarna. 

Seakan-akan nasionalisme 
masih manjur menjadi mukjizat 
rekonsiliasi politik. Perayaan 

kemerdekaan nasion lni &raya
kan bukan hanya di kalangan 
peJabat/mstansl pemerintahan. 
Berbagai LSM dan aktivis ma
hasiswa yang sering bersitegang 
dengan pemerintah telah giat 
berbagt kegembiraan. Bisa di
bayangkan di balik penjara pun 
para tahanan atau narapidana 
politik juga mudah terhanyut 
dalam nuansa perayaan yang 
sarna. Bahkan di berbagai pelo
sok dunla para pelarian politik 
sangat mungkin tidak mau ke
tinggalan merenungkan dan 
merayakan peristiwa yang sa
ma. 

Tetapi di balik persatuan dan 
kesatuan itu layak diakui ada
nya sejumlah perbedaan. Pera
yaan nasional itu diselenggara
kan dengan makna dan nuansa 
yang tidak sarna di mana-mana. 
Tldak aneh bila ada acara per
ayaan di beberapa daerah yang 
dllarang atau dibubarkan oleh 
aparat negara. Maka peristiwa 
langka itu bisa menjadi sebuah 
panggung festival besar bagi 
aneka selera, perasaan, aspirasi, 
dan harapan. Bahkan anjang, 
arena, atau medan adu wawas
an sejarah, kepentingan dan ci
ta -ci ta sosial. 

*** 
. BERBAGAI aspirasi yang sa

hng berebut tempat itu tidak se
muanya berkadar politik. Tidak 
selalu berkait dengan peristiwa 
50 tahun yang lampau. Tidak se
dikit orang yang bergiat dalam 
perayaan itu dengan tujuan 
komersial atau rekreasi. Keme
riahan perayaan ulang tahun 
~mas proklamasi _ bisa bemasib 

Oleh Ariel Heryanto 
sarna dengan perayaan Idul Fi
tri, Natal, Tahun Baru, atau Ma
sa Kampanye Pemilu. Bagi se
bagian orang inilah panen ber
jual-beli barang dan jasa, men
dapat hadiah baju baru, pesta 
makan-minum lezat, bebas dari 
kewajiban kerja/sekolah, lomba 
ketangkasan, atau menikmati 
tontonan hiburan (musik, kem
bang api, baca puisi, hiasan 
lampu). 

Bukan hanya semangat ko
mersial atau konsumerisme 
yang ikut-ikutan membonceng 
perayaan berlabel nasionalistik. 
Bahkan banyak acara yang se
cara formal berbobot politik 
dan menjadi prima dona dalam 
perayaan ulang tahun prokla
masi, boleh jadi tak berkait 
langsungjkhusus dengan nasio
nalisme. Ambillah contoh peris
tiwa monumental Perkemahan 
Seni di Taman Budaya Surakar
ta baru-baru ini. Walau tidak 
mewakili perayaan di temp at, 
lam, acara ItU menunjukkan po- I 

kok masalah yang lazim di ma
na-mana. 

Perkemahan seni dihadiri ra
tusan seniman, cendekiawan, 
dan aktivis politik. Mereka me
rayakan, ulang tahun prokla
masi RI secara serius dan kre
atif. Ratusan karya seni digelar. 
Tema yang menonjol dari seba
gian besar karya mereka me
nyangkut keserijangan ekonomi, 
kemerdekaan berserikat dan 
berpendapat, keadilan sosial 
atau kerakyatan. Semua it~ 
menjadi bagian yang penting 
bagi nasionalisme. Namun ha
rus diakui tema-tema itu tidak 
khas dan bukan monopoli nasio
nalisme. 

Sebagian terbesar dari karya 
budaya yang ditampilkan de
ngan bagus di Solo dapat dipin
dahkan ke forum/acara lain tan
pa mengurangi bobot makna. 
Dan ini yang memang sudah se
ring terjadi di luar tanggal 17 
Agustus. Lagu Gebyar-gebyar 
bisa memeriahkan perayaan 
ulang tahun proklamasi RI te
tapi terbukti lebih populer dia
lunkan di luar acara nasionalis
tik apa pun. 

*** 
URAIAN di atas menunjuk

kan gebyar-gebyar pada peraya
an ulang tahun emas proklamasi 
RI tidak dengan sendirinya me
nandakan bobot nasionalisme 
yang setara. Tidak peduli apa
kah perayaan itu mewah atau 
sederhana. Apa yang terjadi di 
sekitar tanggal 17 Agustus me
nampilkan apa yang sesungguh
nya hldup dan menjadi perhati
an utama masyarakat di sepan
jang tahun, bertahun-tahun. 

toler ansi agama. Di mananasio
n~lisme menjadi isu penting? 
Tldaklah mengada-ada bila na
sionalisme di Indonesia dikata
kan merosot? lni tidak berarti 
lenyapnya batas bangsa-negara 
atau bubarnya pranata bangsa~ 
negara secara total. 

Yang kita biearakan di sini 
adalah semakin melemahrrya 
makna identitas nasional dalam 
pergulatan hidup sehari-hari 
masyarakat kita. Paling tidak 
ltulah yang terjadi dengan nasib 
nasionalisme berwatak revolu
sioner yang pernah tumbuh pa
da awal abad ini hingga sekitar 
tahun 1960an. Batas bangsa-ne
gara pun sudah mengalami erosi 
senus, walau tidak tuntas. 

Yang perlu di,renungkan ada
lah mengapa kemerosotan terja
dl, dan apakah hal itu periu 
dlsesalt? Ada dua jawaban yang 
telah lazim kita dengar. Jawab
an pertama,·bernada nostalgis 
~enek~nkan kurangnya pewa~ 
nsan (mdoktrinasi) nilai-nilai 
perjuangan kemerdekaan nasio
n~l kepada generasi muda. Yang 
lam berslkap pragtnatis/rasio
nal/ekonomistik, menjelaskan 
kemorosotan itu sebagai akibat 
logis dari gencarnya industri ka
pitalisme (Pembangunan) yang 

(Bersambung ke hIm. 5 kol. 7-9) 

berlangsung secara global. Se
akan-akan nasionalisme dan in
dustri kapitalisme bersifat sa
ling meniadakan. 

Kita perlu menjelajahi ke
mungkinan jawaban lain. Misal
nya, kita dapat menafsirkan ge
Jala merosotnya nasionalisme 
masa ini bukan sebagai suatu 
kegagalan yang memalukan. 
Justru sebaliknya. Kemerosotan 
itu dapat dipandang sebagai 
konsekuensi dari keberhasilan 
nasionalisme memberikan sum
bangan pada sejarah dalam ku
run waktu tertentu. Kurun itu 
dikenal sebagai dekolonialisme' 
boleh dianggap telah usai wala~ 
tidak secara tuntas juga. 

Satu penjelasan lagi dapat di
pertimbangkan. Barangkali 
yang terjadi bukan kemerosotan 
nasionalisme. Di negeri seperti 
Indonesia, nasionalisme mung
kin memang tidak pemah kuat 
atau meluas. Dari dulu ya seper
ti sekarang. Perlawanan ter
hadap penindasan, atau keben
cian terhadap penjajah asing, 
boleh jadi pemah kuat dan me
luas. Tetapi itu tidak denoan 
sendirinya identik dengan 71a-

_ si()nalisme. Seperti halnya p£:'m-
bakaran bendera afing atau pe
ner]emahan nama-nama asing 
pada merek-dagang dan perusa
haan tidak dengan sendirinya 
membuktikan hebatnya nasio
nalisme. 

pun penjajah. JuIDlah - mereka
sangat keeil, jauh lebih sedikit 
danpada yang diangankan An
derson. Mirip demokratisasi 
hak asasi, perlindungan konsu~ 
men, diet, atau kesadaran gen
der pada masa ini di kalangan 
kelas menengah kota. 
. Kemerosotan nasionalisme 
Juga perlu dikaitkan dengan pe
satnya pertumbuhan beberapa 
ldentttas dan solidaritas sosial 
yang lain. Misalnya yang berba
SIS keagamaan, etnisitas kelas 
sosial, dan gender. Mereka me
nyaingi, mengungguli, atau me
rangkul identitas/solidaritas na
slOnal. Antropolog Joel Kahn 
pemah menjelaskan bahwa se
mua identitas sosial ini bukan
lah ke~angkitan kembaij pri
mordlahsme lama, yang irasio
nal bersifat kedaerahan sempit 
dan pemah diatasi oleh nasio~ 
naltsme. Mereka adalah tang
gapan baru masyarakat kon
temporer terhadap dinamika 
hubungan kekuasaan global 
yang penuh ketimpangan. 

*** 
MEROSOTNYA nasionalisme 

patut disesali seandainya ke
merdekaan, persaudaraan dan 
~edaulatan hanya dapat iliper
Juangkan dalam/oleh nasional-

.lsme. Untunglah hal itu tidak 
terjadi. Merosotnya nasionalis
me hanya merisaukan mereka 
yang percaya bahwa nasion 
(ba~gsa)' merupakan identitas 
sO~lal 'yang bersifat mutlak, 
ahistons dan otentik. Atau me
reka yang membayangkan na
sIOn sebagai kelompok sosial 
yang terbentuk seeara alamiah 
punya jatidiri yang khas, da~ 
ter:kat pada suatu wilayah teri
tonal (tanah-air) yang diberikan 
Tuhan (kepribumian). 

Angan-angan esensialisme 
seperti itulah yang kini telah 
dlObrak-abrik kesadaran mu
takhir di kalangan eendekiawan 
muda. Bagi mereka identitas 
soslal apa pun merupakan se
buah konstruksi sosial. Identi
tas sosial ada karena diadakan 
~a~usia. Sesuatu yang dibikin
bllpn, dan bukan tanpa pamrih 
Seperti bendera merah-putih 
atau lagu kebangsaan. Tidak 
ada hukum atau keharusan me
ngapa bendera kita harus ber
warna dua,. kenapa merah dan 
putth, da~ yang merah kok yang 
dl atas. Tl~ak ada kaitannya de
ngan re~htas empirik apa pun. 
B.ila dlkehendaki, semuanya 
blsa dlgantt atau disisihkan, se
mentara, sewaktu-waktu, atau 
seterusnya. 
. Dal~m konteks seperti ini na

slOnaltsme dan berbagai perang
katnya mendapatkan status ba
~: pasea-nasionalisme. Mereka 
hdak tersapu-bersih dalam ma
syarakat mut~~r, tetapi meng
alanu redeflntSI, direvisi atau di
reproduksi dengan agenda dan 
makna-~akna yang barn. Bu
kan l~gt untuk sebuah revolusi 
menuJu dekolonialisasi. Tetapi 
~l~a sebagal senjata retorika po
hbk-ekonomi, atau komoditi in
dustri turisme dan pertandingan 
olahraga. 

Simaklah kilas-balik berba
gai isu paling hangat di negeri 
ini selama beberapa tahun ter
akhir. Banyak yang menonjol 
tetapi bukan pergulatan makn; 
'nasionalisme'! Yang tampil an
tara lain persoalan kesenjangan 
ekonomi, kebebasan berpenda
pat dan berserikat, kekuasaan 
yang terpusat, penggusuran ta-

_Eal1. sen~keta!JerlJ1l.ruhan, atau 

Nasionalisme dibangun dari 
penghayatan atas satuan sosial 
modern yang dinamakan nasion. 
Dan nasion boleh jadi hanya ada 
dalam angan-angan, seperti ka
ta Ben Anderson, Lebih serius 
lagi, angan-a,:gan ini agaknya 
hanya hadlr dl benak elite kolo-
Ilial, dari --'piha~ terjajah mau * Dr Ariel Heryanto, dosen UK-

SW, Salatiga. 
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