
DAMPAK GLOBALISASI MEMICU DISINTEGRASI SUATU BANGSA 

 

 Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan 

akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial.  Dengan semakin 

marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa 

nasionalisme di dalam masyarakat.  

 Bangsa tidak akan pernah ada tanpa adanya rasa nosinalisme antar warganya. Maka 

Nasionalisme merupakan hal penting yang mengikat rasa senasib dan sepenanggung jawab 

terhadap bangsa dan Negara. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan 

mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan 

satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. 

            Bangsa Indonesia saat ini sangat kekurangan orang yang ber-nasionalisme tinggi, 

keadaan inilah yang memicu banyak konflik-konflik daerah akibat tidak adanya rasa 

nosionalisme pada diri pribadi. Persaan memiliki bangsa ini sudah lenyap, sehingga bertindak 

semena-mena dan tidak menghargai satu dengan yang lain. 

            Nasionalisme mengajarkan pada diri kita bahwa kita harus merasa memiliki bangsa ini, 

wilayah dan negara ini meskipun banyak kekurangan, namun juga dijiwai oleh semangat untuk 

memajukan bangsanya demi kelangsungan hidup generasi penerus bangsa. Nasionalisme 

mengajarkan kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain meskipun berbeda suku, 

agama, ras, budaya, keyakinan dan pendapat, demi menjaga keutuhan bangsanya. Nasionalisme 

mengajarkan kita untuk bangga menjadi bagian dari negara  

Di saat menipisnya nilai-nilai nasionalisme pada diri manusia Indonesia, berbagai 

hasutan dan isu-isu baik politik, ekonomi, pendidikan, agama dan sosial budaya dapat memicu 

timbulnya berbagai konflik di daerah-daerah Indonesia, hal inilah yang merupakan akar dari 

timbulnya disintegrasi. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) serta buruknya moral 

manusia Indonesia menyebabkan manusia Indonesia mudah dihasut dan dipofokatori yang tidak 

baik oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia mudah diadu domba dan mempunyai sifat yang tidak 

stabil bila sudah terpengaruh oleh uang. Dengan uang manusia Indonesia mudah diubah dari 

yang berperangai baik menjadi tidak baik, bahkan ikatan persaudaraan bisa menjadi permusuhan. 
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            Untuk itu perlu kiranya penegakan yang jelas atas alat pemersatu bangsa. Salah satunya 

adalah penegakkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai norma-norma yang luhur dalam setiap 

aspek kehidupan seperti halnya yang telah dijaga oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak 

dulu. Pancasila bukan hanya sebuah bentuk filosofis bangsa Indonesia yang dikristalisasikan 

sebagai ideology Negara, tetapi Pancasila adalah tatanan hidup yang luhur dan merupakan cita-

cita yang ingin diwujudkan oleh para pendiri bangsa kita. 

            Untuk itu seluruh elemen masyarakat harus memahami apa saja nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila. Pemahaman untuk setiap nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Namun, bagaimana dengan 

putra-putri Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan? Maka perlu ada perhatian khusus 

yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. 

Memprioritaskan anggaran belanja Negara sebesar 20% untuk dunia pendidikan rasanya kurang, 

karena sebenarnya yang bobrok adalah sistem pengaturan di Indonesia, sehingga walaupun 

anggaran untuk pendidikan dinaikkan tetap saja pendidikan di Indonesia tidak akan maju, karena 

banyak penyelewengan-penyelewengan dalam praktiknya. Maka inilah system regulasi 

Indonesia yang sangat bobrok, dan inilah juga yang memicu ketidak adilan bagi rakyat yang 

akhirnya memberikan celah disintegrasi bangsa untuk bernafas. 

            Namun dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, seharusnya para 

pelajar, baik siswa maupun mahasiswa juga bertanggung jawab dalam memberikan contoh yang 

baik dalam pengamalan nilai pancasila. Kiranya perlu dibentuk sebuah organisasi yang 

mewadahi usaha-usaha pemerataan pendidikan. Mahasiswa lebih baik mebentuk suatu kelompok 

pemberi pendidikan gratis bagi rakyat yang tidak mampu, daripada melakukan demonstrasi yang 

ujung-ujungnya tindak anarkis. 

 Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, 

serta munculya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI  akibat  dari ketidak 

puasan dan perbedaan kepentingan, apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan baik 

akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. 

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya isu dan gerakan disintegrasi yang diterangkan di 

atas, jelas sekali bahwa bangsa ini sangat rawan adanya gerakan maupun konflik daerah yang 

menjurus ke arah disintegrasi. Setelah lepasnya Timor Leste dari pangkuan ibu pertiwi, bangsa 

ini masih ada ancaman disintegrasi kembali. Setelah GAM mereda, ada Gerakan Papua Merdeka, 



yang notabene juga sama seperti GAM yaitu ingin memerdekakan daerahnya dan lepas dari 

Indonesia. 

            Akhir-akhir ini juga sering terjadi konflik-konflik kecil di daerah, seperti di Tarakan, 

Kalimantan Timur, dan juga yang masih sering terjadi kerusuhan di Ambon. Konflik-konflik 

terjadi karena perbedaan suku maupun agama. 

            Bangsa ini rasanya tidak akan pernah lepas dari masalah disintegrasi, karena manusia-

manusianya tidak segera sadar. Bangsa ini masih terlalu lemah untuk mengikat tali persatuan dan 

kesatuan dari Sabang sampai Merauke. 

 Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini.  

Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun 

pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat 

masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan 

bahkan agama.  Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar 

telah memprovokasi masyarakat.  Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat 

Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah 

terpicu untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar 

kelompok atau golongan. 

 Saat ini kita telah memasuki era globalisasi, yang dimana waktu, ruang, dan jarak bukan 

lagi menjadi pembatas. Globalisasi dapat berpengaruh terhadap perubahan nilai-nilai budaya 

suatu bangsa. Yang mau tidak mau, suka tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang 

telah ada. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat positif ada pula yang bersifat negatif. Semua ini 

merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa ini untuk berkreasi 

dan berinovasi di segala aspek kehidupan, khususnya pada generasi muda Indonesia. 

 Di era globalisasi, pergaulan antarbangsa semakin kental. Batas antarnegara hampir tidak 

ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antarbangsa yang 

semakin kental itu, akan terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi di 

antara budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dari proses akulturasi tersebut 

adalah proses lunturnya nilai budaya suatu bangsa itu sendiri, sebagai contoh yaitu : munculnya 

sikap individualistis, konsumerisme, semakin menonjolnya sikap materialistis, dan lunturnya 

budaya leluhur dari semulanya. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses 

masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera 



dibendung, akan berakibat lebih serius ketika pada puncaknya masyarakat tidak bangga lagi pada 

bangsa dan negaranya. Pada genersi muda hal ini merupakan masalah yang serius karena mereka 

adalah tunas penerus bangsa, yang jika tidak dibendung akan mengancam eksistensi dan ciri 

luhur bangsa ini. 

 Apalagi sekarang ini memasuki era globalisasi, dimana jalinan informasi dan komunikasi 

sudah saling terbuka di seluruh dunia. Kehadiran globalisasi memang membawa dampak yang 

baik juga terhadap kehidupan kita, karena kita sekarang lebih bisa berinteraksi dan mendapat 

lebih banyak ilmu pengetahuan dari bangsa lain sehingga kita tidak terpuruk dalam 

keterbelakangan. Namun dampak negatif yang ditimbulkan juga besar sekali untuk memicu 

terjadinya disintegrasi suatu bangsa. 

Beberapa dampak negative dari globalisasi: 

1.     Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat 

membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah 

arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya 

rasa nasionalisme bangsa akan hilang 

2.     Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri 

karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) 

membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri 

menunjukan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa 

Indonesia. 

3.     Mayarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai 

bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh 

masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. 

4.     Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, 

karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat 

menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu 

kehidupan nasional bangsa. 

 

            Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. 

Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah 

membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini 



ditunjukkan dengan gejala- gejala yang muncul dalam kehidupan sehari- hari anak muda 

sekarang.  

            Dari cara berpakaian banyak remaja- remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang 

cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang 

memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut 

jelas- jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat 

beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi 

identitasnya. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan 

pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.  

            Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan 

dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi anak muda internet sudah menjadi santapan mereka 

sehari- hari. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna. 

Tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa 

yang menggunakan tidak semestinya. Misalnya untuk membuka situs-situs porno. Bukan hanya 

internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat 

menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone. 

            Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan 

cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut 

kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Contoh riilnya 

adanya geng motor anak muda yang melakukan tindakan kekerasan yang menganggu 

ketentraman dan kenyamanan masyarakat. 

Efek lainnya adalah globalisasi dapat memberikan efek negatif bagi budaya-budaya 

leluhur di Indonesia. Dengan adanya globalisasi waktu, jarak, wilayah bukan lagi menjadi 

halangan, khususnya pada dunia hiburan. Pada dunia hiburan, efek globalisasi sangat jelas dapat 

dirasakan, sebagai contoh: lunturnya musik-musik tradisional, lunturnya budaya Indonesia dalam 

film-film lokal, minimnya pentas seni lokal jika dibandingkan dengan pentas seni kontemporer 

moderen. Hal tersebut mencerminkan bahwa, globalisasi dapat dengan mudah mengubah nilai-

nilai budaya yang sudah ada sebelumnya. 

Pada masyarakat, hal ini tentu sangat membahayakan. Hal tersebut didasarkan pada mulai 

mutimbulnya sifat individualistis di masyarakat, minimnya tenggang rasa dan semangat gotong 

royong. Yang sudah jelas banyak negara lain mengenal budaya masyarakat Indonesia sangat 



ramah tamah sebelumnya. Belum lagi aksi teror, yang baru-baru ini marak terjadi. Ada sebagian 

kelompok masyarakat bangsa ini yang menganut pandangan ekstim dan radikal, yang menolak 

landasan bangsa ini yaitu Pancasila sebagai pedoman hidupnya, yang tentu sangat berbahaya 

bagi integritas bangsa ini kedepan. Hal-hal ini tentunya dapat mengubah identitas bangsa ini, 

yang sebelumnya populer dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai multikultur yang Bhenika 

Tunggal Ika yang memiliki kesatuan sangat erat serta masyarakatnya yang sangat berjiwa 

ketimuran. 

 

 

 Antisipasi Pengaruh Negatif Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme  

Langkah- langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai- nilai 

nasionalisme antara lain yaitu : 

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk 

dalam   negeri. 

2. Menanamkan dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila dengan sebaik- baiknya. 

3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik- baiknya. 

4. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar- 

benarnya dan seadil- adilnya. 

5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya 

bangsa. 

 

Dengan adanya langkah- langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menangkis pengaruh 

globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa. Sehingga kita tidak akan 

kehilangan kepribadian bangsa. 

 

 


