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Abstrak 

Arus perubahan global yang tidak terhindarkan berdampak langsung pada jiwa 
(keindonesiaan) bangsa Indonesia. Hal ini diperkuat oleh acaman smart power yang 
mendelegitimasi kebangsaan Indonesia, yang berimbas pada tergerusnya pola 
kehidupan keindonesiaan, serta pergeseran nilai-nilai berbangsa yang sudah 
tertanam. Dua variabel yang menyebabkan perubahan tadi adalah persepsi dan 
keterampilan berpikir yang multi-focusing dan hadirnya generasi digital yang 
memunculkan narasi berbangsa dianutnya sendiri. Untuk itu diperlukannya konsep 
kewarganegaraan yang sesuai perkembangan zaman namun tetap berjiwa Pancasila, 
serta dengan mempertimbangkan konsep pembelajaran yang berfokus pada 
kebutuhan era yang akan datang.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode analisis wacana kritis, diperkaya dengan tinjauan pustaka dari buku-
buku ilmiah terkini dan makalah jurnal internasional terkemuka. Pada bagian akhir 
disuguhkan gagasan penguatan keindonesiaan di tengah arus perubahan global. 

Kata kunci: keindonesiaan, smart power, kewarganegaraan 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut perubahan dari segala lini 
kehidupan, khususnya bangsa Indonesia yang mengalami dampak dari perubahan ini 
terutama ancaman yang berupa smart power, kekuatan ini menjadi ancaman karena 
bagian dari strategi integrasi baik itu kekuatan militer, ekonomi, ideologi dan legitimasi 
dari aktor-aktor global (Nye, 2011). Pengaruh ini secara tidak langsung berdampak pada 
jiwa bangsa Indonesia (keindonesiaan). Di sisi lain, kesenjangan antar generasi begitu 
besar pengaruhnya bagi persepsi keindonesiaan di zaman digital saat ini, karena generasi 
saat ini yang begitu berpusat pada teknologi mengalami ketidakharmonisan dengan 
generasi sebelumnya karena perbedaan sudut pandang terhadap kultur yang sudah 
tertanam dengan baik sehingga berdampak pada narasi yang berbeda antar generasi 
(Mannheim, 1952). Konsekuensi kemunculan generasi digital ini memiliki aspek 
dominasi antar generasi yang berdampak pada nilai, sikap, kepribadian, dan gaya hidup 
(Crindle & Wolfinger, 2009). Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi bangsa 
Indonesia dalam memperkokoh nilai-nilai keindonesia ditengah aruh global saat ini. 

Permasalahan ini tentu perlu jalan tengah dengan mengedepankan nilai persatuan 
dan kesatuan di tengah perbedaan sehingga diperlukan persepsi dan keterampilan multi-
focusing. Persepsi ini memainkan peranan penting dalam menghadapi situasi dalam 
konteks perubahan sosial dan dinamikanya termasuk ketika terdapat perbedaan sudut 
pandang antar generasi. Persepsi sosial ini memberikan penjelasan tentang bagaimana 



seseorang lebih responsif dan kritis terhadap sebuah informasi sehingga terjadi penarikan 
konsep sebab-akibat (Kelley, 1973). Selain konsep persepsi juga diperlukan keterampilan 
berpikir dari LOTS (lower order thingking skills) menuju HOTS (higher orde thingking 
skills) dimana bloom's digital taxonomy (Churches, 2010) yang menegaskan pentingnya 
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan agar 
dapat membentuk kesimbangan nalar dalam memperoleh informasi dari dunia digital. 

Konsepsi persepsi dan keterampilan dalam menanggapi permasalahan 
keindonesiaan di tengah arus global ini menjadi perhatian generasi digital karena mereka 
memiliki hubungan yang sangat dekat dengan teknologi dan internet dalam kehidupannya 
(Buckingham, 2013). Hal ini tentu berdampak pada perubahan generasi digital itu sendiri 
terutama kelas menengah, yaitu memiliki dominasi pada konstruksi terhadap budaya 
sendiri melalui informasi yang diperoleh, pilihan gaya hidup, kecenderungan dalam 
konsep sosial, politik dan budaya yang berhubungan erat pada pola globalisasi dan 
neoliberalisme (Marsh et.al, 2015). Dampak yang timbul pada generasi digital ini tentu 
sangat mengkhawatirkan terutama nilai-nilai keindonesiaan yang sudah tertanam dengan 
baik. 

Acaman lainnya dari keindonesiaan adalah soft power dimana kekuatan ini 
merupakan bentuk upaya untuk mempengaruhi pikiran dan hati manusia sebagai tujuan 
utama (Morgenthau, 2012). Karakteristik seperti ini tentu harus lebih diwaspadai 
terutama bagi generasi digital yang aktif di dunia maya (internet), dikarenakan dalam 
sistem jaringan internet global siapa pun dapat mengakses sebagai pembuat pesan dan 
penerimanya sehingga informasi menjadi kunci utama dalam kekuatan soft power (Nye, 
2011). Konsekuensi dari pertarungan dunia maya adalah ideologi atau cara pandang 
termasuk tentang permasalahan keindonesiaan, sehingga banyak faktor yang dapat 
mempengaruhinya. Tidak hanya dari luar, masalah keindonesiaan juga mucul dari dalam 
terutama permasalahan penduduk yaitu bonus demografi. Data Bappenas (2017) 
mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi yang puncaknya 
pada tahun 2030-2040, dimana usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun mencapai 
64 persen dari 297 juta jiwa penduduk Indonesia, dan ini merupakan angkatan kerja. Bila 
ingin mengambil dampak positifnya tentu pemerintah harus mempersiapkan sejak dini 
yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan, agar usia produktif dapat menjadi nilai 
lebih bangsa Indonesia dengan generasi yang memiliki kompetensi di dunia global. 

Permasalahan yang tidak kalah penting dalam dunia global saat ini adalah 
datangnya era disrupsi. Era baru ini memiliki dampak yang signifikan dalam mengikis 
keindonesiaan terutama pilar-pilar bangsa. Fukuyama (1999) mengartikan disrupsi 
sebagai gangguan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara dimana kekuatan 
informasi dan teknologi menjadi sebuah nilai baru yang dibanggakan sehingga timbulah 
yang dinamakan kebebasan dan kesetaran dalam berbagai bidang seperti halnya agama, 
politik, pemerintahan dan lainnya sehingga begitu mengakar dalam sendi kehidupan 
bermasyarakat. Meskipun disrupsi (Ohoitimur, 2018) selalu dikaitkan dengan perubahan 
yang signifikan dengan hadirnya teknologi, namun dalam kondisi seperti ini diperlukan 
standar pengetahuan, norma dan etika sebagai konstruksi dalam menjaga kehancuran 
pada masalah-masalah fundamental. 



PEMBAHASAN 

Generasi Digital dalam Narasi Berbangsa 

Generasi bukanlah sebuah kelompok orang yang berada dalam suatu ikatan sosial 
dan tidak mewakili suatu jenis identitas dari sebuah daerah atau bangsa, melainkan suatu 

-historis. Sifat 
atau karakteristik dari masing-masing generasi terbentuk oleh kondisi sosial dan ekonomi 
sehingga membentuk pola pengalaman dan pemikirian. Untuk itu transisi alami selalu 
terbentuk dari generasi ke generasi lainnya (Mannheim, 1970). Karakteristik dari masing-
masing generasi ini dapat terbentuk oleh pola kejadian dalam interval waktu yang sama, 
sehingga setiap peristiwa dalam rentang waktu (tahun) membentuk kekhasan dari masing 
masing generasi, karena mengalami peristiwa yang sama dalam rentang waktu yang 
serupa (Ryder, 1965). 

Perbedaan latar belakang dari masing-masing generasi membentuk jarak antar 
generasi sehingga setiap generasi memiliki standar yang tinggi tentang moral dan budaya 
sendiri, yang secara tidak langsung menimbulkan perbedaan dan konflik antar usia, baik 
itu antara mereka yang berusia di bawah tiga puluhan (milenial) dan enam puluhan (baby 
boomers) yang secara rentang generasinya berbeda secara signifikan (Howe & Strauss, 
1992). Untuk itu setiap generasi harus memiliki proses penerimaan nilai dan budaya dari 
generasi-generasi sebelumnya dengan cara mentransmisikan warisan budaya sehingga 
semua terakumulasi dalam proses penerimaan (Mannheim, 1970). 

Secara khusus karakteristik generasi dapat terbentuk dari dalam dirinya sendiri 
seperti dipengaruhi oleh kondisi dari ingatan kolektif serta prespektif psikologis sehingga 
membentuk sikap dan perilaku dari masing-masing generasi (Dencker & Martocchio, 
2008). Kemudian secara umum karakteristik generasi dapat terbentuk dari luar, dimana 
masing-masing generasi membentuk pola pemikirannya, dengan pengelolaan sikapnya 
terhadap masalah sosial, ekonomi dan kepercayaannya, kemudian kejadian masa lalunya, 
(Howe & Strauss, 2000). Dengan demikiran, karakteristik masing-masing generasi 
ditentukan oleh kondisi psikologis penerimaannya dan kondisi sosial-historis dari setiap 
kejadian yang dihadapinya. 

Pembentukan generasi dari tahun ke tahun, beberapa ilmuan membaginya dalam 
beberapa kategori antara lain sebagai berikut: Pertama, Tapscott (1998) membagi 
generasi dalam beberapa klasifikasi antara lain, generasi baby boom yaitu generasi yang 
lahir antara tahun 1946-1964-an, generasi X  tahun 1965-1975, 
dan digital generation 1976-2000-an. Kedua, pembagian generasi menurut Martin & 
Tulgan (2002) yang membaginya dalam beberapa kategori antara lain; silent generation 
generasi ini lahir diantara tahun 1925-1942, generasi yang bernama baby boomers 
generasi ini hadir pada tahun 1946-1964, generasi diberi nama X yang lahir pada tahun 
1965-1977, dan yang terahir adalah generasi millenials generasi ini lahir diantara 1978-
2000-an. Ketiga, Oblinger & Oblinger (2005) membagi generasi menjadi beberapa 
klasifikasi antara lain, generasi matures yang lahir sebelum tahun 1946, generasi baby 
boomers generasi ini lahir dari tahun 1947-1964, generasi yang dinamakan Xers lahir 
antara tahun 1965-1980, generasi Gen-Y/Net Gen yang lahir di kisaran antara tahun 1981-
1995 dan generasi post millennials generasi ini yang lahir di tahun 1995 dan setelahnya. 
Pembagian generasi ini (Putra, 2017) secara tidak langsung menjadi acuan di beberapa 
negara yang menggunakan tahun kelahiran sebagai acuannya, sehingga konstruksi 



pembagian generasi antara tahun 1950-an hingga generasi tahun 2000-an sebagai acuan 
pembagian generasinya.  

Dari beberapa acuan teori di atas maka, pembagian generasi diklasifikasi dalam 
beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 

1. Builders/Maturist Born, generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Di Indonesia 
generasi ini lahir saat dimana fase memperjuangkan kemerdekaan Republik 
Indonesia, dilihat dari nilai-nilai budayanya generasi ini merupakan peletak pondasi 
awal dari keindonesiaan yang secara kultural memiliki otoritas sehingga nilai-nilai 
ada menjadi langkah awal bagi generasi setelah untuk terus mengembangkaannya 
menjadi lebih baik, generasi ini juga secara tradisi memiliki karakter (Egri & 
Ralston, 2004) kepedulian tinggi terhadap bangsa dan negaranya terutama 
keamanan, sehingga generasi ini menjujung tinggi kehormatan sebagai nilai yang 
dijaganya dan generasi ini memiliki tipikal pekerja keras, menjujung tinggi nilai-
nilai tradisi lelehurnya (kesetiaan, kepatuhan, keamanan dll)  

2. The Baby Boomers, generasi ini lahir diantara tahun 1946-1964, pada fase ini 
Indonesia mengalami fase mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang 
mencoba merebut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga 
berdampak pada karakter generasi ini yaitu memiliki kepercayaan akan tingginya 
sebuah peluang dan memiliki idealis guna perubahan yang baik bagi bangsa dan 
negara serta memiliki optimisme yang tinggi, untuk itu generasi ini begitu 
mendambakan perubahan dan perkembangan diri (Lancaster & Stillman, 2002). 
Generasi ini juga memiliki nilai-nilai yang baik diantarannya memiliki kesabaran 
yang baik, menghormati tradisi, EQ, dan pekerja keras (Bencsik & Machova, 2016). 

3. Generation X, generasi ini lahir diantara tahun 1965-1970, pada dekade ini 
Indonesia mengalami goncangan politik didalam negerinya, beberapa peristiwa 
yang dulu melawan orang asing (penjajah) dari bangsa lain, namun pada fase ini 
bangsa Indonesia melewati ujian dari dalam bangsanya sendiri. Hal ini tentu 
berdampak pada karakter yang timbul pada generasi ini, meskipun secara teknologi 
generasi ini merupakan generasi awal hadirnya computer, TV kabel, internet 
sehingga secara tidak langsung generasi ini memiliki penerimaan terhadap 
perubahan yang ada, selain itu generasi ini memiliki jiwa pekerja keras, mandiri 
dan loyal, meskipun secara generasi lebih mengutaman citra, ketenaran dan uang 
(Jurkiewicz, 2000). Selain itu generasi ini memiliki otoritas pekerjaan pada dirinya 
sendiri dengan tujuan jangka menengah, meskipun secara jaringan memiliki 
jaringan pribadi yang baik dan lebih mementingkan posisi aman (Bencsik & 
Machova, 2016). 

4. The Millenials (Gen Y), generasi ini hadir pada rentang tahun 1980-2000, pada 
masa ini situasi pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan kondusif, baik dari segi 
keamanan dan politik meskipun diakhir dekade terdapat goncangan ekonomi yang 
melanda Indonesia, namun beberapa hal ini menjadi acuan pembentukan karakter 
generasi ini,  generasi ini merupakan generasi yang memiliki tingkat optimisme 
yang tinggi meskipun tidak sebaik generasi sebelumnya, dampak dari guncangan 
ekonomi mempengaruhi generasi, sehingga generasi ini lebih resistensi terhadap 
pengelolaan keuangannya dan juga generasi ini perlu tuntunan dari generasi 
sebelumnya dalam menjaga etika dan sikap dalam kesehariannya (McCrindle & 
Wolfinger, 2009). Generasi ini meskipun hadir disaat kemajuan teknologi dan 



internet sehingga generasi ini sangat melek akan teknologi dan dalam setiap 
aktifitas apapun selalu terikat akan yang namnya teknologi (Lyons, 2004). 

5. Post Millennials/ Z generation, Generasi yang lahir setelah tahun 2001. Generasi 
ini hadir disaat demokrasi benar-benar dirasakan dampaknya, dan juga generasi ini 
begitu sangat dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan yang sudah difasilitasi 
oleh kemajuan teknologi yang dinamakan dunia dalam satu gengaman dimana 
kontrol akan aktivitas terdapat dilayar smart-phone. Hal ini tentu berdampak pada 
karakter generasi ini yaitu dengan ditunjangnya teknologi generasi ini serba cepat 
tidak ingin susah, dari sisi lainnya generasi ini memiliki kondisi betah dimana pun, 
rasa empati, kurang memahami orang lain, ingin selalu gembiran atau senang 
(Bencsik & Machova, 2016). 

Gambar 1. Bagan Antar Generasi 

 
Dari bagan diatas, tergambar runtutan dari terbentuknya generasi kegenerasi, 

namun dari beberapa generasi tersebut tidak terlihat diposisi mana generasi digital berada, 
generasi digital diartikan sebagai generasi yang secara sadar dan terbiasa melakukan 
kegiatan kesehariannya yang berhubungan teknologi (internet) dan media (Buckingham, 
2013). Meskipun demikian (Tapscott, 1998) memperincikan bahwasanya generasi baby 
boomers tidak masuk dalam kerangka generasi digital karena pada generasi ini lebih 
konsen pada media yang sifatnya pasif yaitu televisi dan sejenisnya sedangkan generasi 
setelahnya mereka lebih bersifat aktif karena menggunakan internet sebagai sarana media 
yang bersifat demokratis dan komunikasif sedangkan generasi dibawah baby boomers 
merupakan generasi televisi' karena pola dari media ini bersifat konservatif, hierarkis, 
tidak fleksibel, dan tersentralisasi. Sehingga dapat diartikan bahwasanya generasi digital 
merupakan generasi yang terbentuk dari ikatan perkembangan media dan teknologi 
(internet) dalam kegiatan komunikasi ataupun ativitas kesehariannya. Secara spesifik 
(Herring, 2008) menyebutkan generasi digital adalah para remaja yang lahir pada akhir 
1980-an dan 1990-an yang sering dijuluki (generasi millennials, net generation atau net-
gen) karena generasi ini secara umum melakukan sosialisasi dengan basis online lebih 
banyak melakukan komunikasi mencari informasi pada website, sehingga generasi ini 
lebih banyak melakukan konsultasinya didunia maya dari pada dengan orang tua, atau 
keluarganya. 

Aktivitas generasi digital secara tidak langsung memberikan efek yang kurang baik 
bagi perkembangan psikologisnya, hal ini dikarenakan generasi digital sejak bangun dari 
tidurnya tidak dapat lepas dari perangkat elektroniknya yang berisi seperangkat keperluan 
yang dikemas secara digital dan dalam proses pencarian informasi tinggal mencarinya 
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hal ini dapat merusak komunikasi antar teman bahkan keluarga (Charmonman & 
Chorpothong, 2005). Lebih jauh (Brito, 2008) mengungkapkan cara kerja psikosial gaya 
hidup digital membuat remaja menjadi jauh dari lingkungan sosialnya dan lebih 
cenderung berakatiftas dalam dunianya yaitu dunia digital. Untuk itu dalam proses 
kegiatan kesehariannya perlu ditanamkan yang dinamakan kebiasaan atau gaya dalam 
dunia digital antara lain kolaboratif, belajar sambil melakukan, cepat puas, memiliki 
banyak identitas, mengubah keterampilan berpikir, berdaya saing, (Marsh, 2017). 

Generasi digital yang dalam sendi kehidupannya selalu berhubungan dengan media, 
teknologi dan internet secara tidak langsung memberi pengaruh yang signifikan terhadap 
pola pikir dan perilakunya karena generasi digital mencari dan mendapatkan informasi 
didunia maya, salah satu yang dihadapi generasi digital adalah ancaman soft power 
dimana kekuatan ini memberikan pengaruh terhadap setiap orang dengan cara melalui 
pemerintah, budaya, keterlibatan, pendidikan, dunia digital, dan perusahaan sehingga soft 
power begitu leluasa dengan beberapa jaringan mereka yang terstrutur dengan baik dapat 
mempengaruhi tidak hanya aspek pola pikir, pola perilaku, dan kebijakan pemeritahan 
sehingga element warga negara dengan sangat mudah dimasuki paham-paham yang 
sangat bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan (Mc. Clory, 2015). Untuk itu setiap 
generasi digital diperlukan menumbuhkan kecerdasan digital sebagai upaya untuk 
menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang telah ada dengan cara melakukan pendekatan 
Knowledge, Ways of Knowing, and Intelligence (Adam, 2004). Sehingga komponen ini 
memberi banteng generasi digital dalam melakukan aktivitasnya didunia maya.  

Meskipun demikian narasi kebangsaan keindonesiaan saat ini harus diperkuat 
terutama pada bangsa Indonesia sendiri khususnya generasi digital yang menjadi garda 
terdepan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi didunia maya (internet), fakta 
menunjukan hasil dari survey BPS (2015) berhubungan dengan kebangsaan yang 
dilakukan pada lintas generasi hasilnya sangat mengkhawatirkan, tidak hanya tidak 
memahami nilai-nilai keindonesiaan yang melekat pada dasar negara yaitu Pancasila 
namun juga banyak diantaranya tidak hafal masing-masing sila dalam Pancasila. Narasi 
keindonesiaan yang dianggap sepele atau diacuhkan harus kembali dibangkitkan dan 
dibangun kembali dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai budaya keindonesiaan antar 
generasi sehingga menjadari identitas kebangsan setiap generasi (Long, 2018), hal ini 
menjadi penting karena pembangunan keindonesiaan melalui narasi kebangsaan 
khususnya generasi digital agar generasi digital memiliki rasa cinta akan keindonesiaan 
atas jati diri bangsanya sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan. 

Keindonesiaan di Tengah Arus Global 

Pada era modern saat ini menjadi warga negara yang baik dapat dilakukan dengan 
cara merubah paradigma yaitu menjadi warga negara yang mampu berubah sesuai dengan 
sistem politik, kondisi sosial dan pola komunikasi pada zaman itu, namun akibat dari 
perubahan ini banyak warga negara terutama warga negara muda yang cenderung 
berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai serta gaya hidup yang dipengaruhi 
oleh teman sebayanya, dan cenderung lebih mengekspresikan segala kegiatannya ranah 
sosial media, namun sebaliknya warga negara yang lebih tua cenderung lebih aktif 
mengambil peran dalam pemilihan, organisasi sosial, dan kegiatan pelayanan  (Bennet, 
2008 hlm127). Untuk itu (Sindic, 2011) beranggapan bahwa menjadi warga negara ialah 
menjadi anggota dari suatu negara yang didalamnya mencakup domain politik, sosial, 
agama, dan hukum yang secara sadar harus di junjung tinggi dan ditaati, sehingga untuk 



menjadi warga negara yang baik memiliki konsekuensinya menjaga nilai-nilai 
kebangsaan yang sudah ditetapkan dan dijaga dari generasi-generasi sebelumnya, maka 
dari itu nilai-nilai keindonesiaan yang ada haruslah menjadi domain dari identitas dari 
setiap warga negaranya, karena ketika sudah melekat menjadi salah satu warga negara 
maka identitasnya ialah keindonesiaannya, untuk itu diperlukan penanaman nilai-nilai 
kebangsaan pada guna memperkokoh identitas keindonesiaan dari setiap warga negara. 

Peran pendidikan kewarganegaraan ditengah arus global memaikan peranan yang 
cukup strategis terutama dalam dunia pendidikan, sehingga konsep pendidikan 
kewarganegaraan mentransformasi kearah yang lebih luas cakupannya, bahkan (Beutel, 
2012) berdasarkan kajiannya mengkonstruksi pendidikan kewarganegaraan di Asia 
mencakup beberapa hal diantaranya; konstitusi, sistem pemerintahan, rule of low, hak dan 
kewajiban warga negara. Konsep ini menjadi pola pembelajaran pendidikan 
kewarganegaran yang memiliki domain tentang pemahaman dan konsekuensi sebagai 
warganegara. Namun (Kerr, 2002) menganggap kajian pendidikan kewarganegaraan di 
Indonesia lebih kepada pendekatan minimal yaitu lebih kepada bagaimana agar siswa 
paham secara pengetahuan, yang belum menyentuh pada standar nilai-nilai 
keindonesiaan. 

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang telah memasuki industry 4.0 harus 
menciptakan iklim pembelajaran kelas yang mengikuti perkembangan zaman, (Trilling 
& Fadel, 2009) menggambarkan bagaimana pembelajaran diera digital saat ini harus 
mengkolaborasikan knowledge work, thinking tools, learning research and digital 
lifestyles keempat pendekatan ini menjadi poin terpenting dalam melakukan 
pembelajaran di abad ke 21 yang masuk era industri ke 4.0 dan pengaruh arus globalisai 
yang tinggi. 

Gambar 2. 21st Century Learning Convergence 

Sumber: Trilling & Fadel (2009) 

Konsep pembelajaran abad ke 21 ini (Furlong & Davies, 2012) harus 
menumbuhkan kenyamanan seperti belajar dikediamannya yang didukung oleh teknologi 
serta proses pembelajaran yang tidak hanya berorietasi pada pengetahuan tapi juga 
kemampuan, dan juga mementingkan nilai-nilai kehidupan dalam proses 
pembelajarannya. Sementara itu dalam persaingan era global saat ini pembelajaran harus 
menitik beratkan identitasnya sebagai warga negara dari bangsanya dan juga menepati 
hak serta kewajibannya, sehingga proses pembelajaran pada industri ke 4.0 ini haruslah 
menekankan pada keunggulan kolektif, siswa wajib memiliki pengalaman yang baik dari 



kontruksi kekecewaan, kompromi, dan negosiasi guna tujuan bersama (Carneiro & 
Draxler 2008). 

Penguatan Nasionalisme di Era digital 

Nasionalisme menjadi kekuatan atau motivasi yang paling baik dalam sejarah 
modern saat ini, konstruksi nasionalisme modern selalu berhubungan d narrative, 
cognitive science, and identity ketiga hipotesis ini muncul dari konsep pemikiran (ide) 
dan perasaan, sehingga pembangunan struktur kognitif dapat memperluas pemahaman 
tentang nilai-nilai nasionalisme bangsanya dengan tujuan menimbulkan emosi semangat 
kebangsaan (Hogan, 2009). Sehingga dalam era digital saat ini nasionalisme menjadi 
bagian penting dalam menarasikan nilai-nilai keindonesiaan pada generasi milenial 
khususnya dengan cara merefleksikan keindonesiaan melalui keteladanan para pahlawan 
kemerdekaan, sehingga timbulah semangat nasionalisme. Namun disatu sisi dalam iklim 
demokrasi saat ini nasionalisme masih dianggap sebagai sebuah penilaian semata, karena 
pada saat ini dalam doktrin instrumentalis modern tentang kebangsaan dan nasionalisme 
muncul dari hasil industrialisasi dan memanipulasi masa yang dilakukan oleh para elit 
guna kepentingan yang akhirnya juga ekonomi, karena dalam peradaban modern pasca 
keruntuhan komunis di eropa timur dan bekas Uni Soviet, demokrasi dan nasionalisme 
selalu bertentangan meskipun akhirnya nasionalisme digunakan untuk tujuan lain (Nodia, 
1992).  

Meskipun semangat nasionalisme disatu sisi selalu disalah gunakan, di era digital 
saat ini nasionalisme mendapat tantangan yang jauh lebih besar dengan kemajuan 
teknologi dan komunikasi yang kompleks sehingga membawa arus informasi yang tidak 
dapat dikendalikan (baik atau buruk) dengan baik yang dikawatirkan dapat merusak nilai-
nilai keindonesiaan generasi digital saat ini (Pennycook, 2010). Untuk menghadapi 
masalah delematis nasionalisme ditengah arus informasi pada era digital saat ini 
(Kinnvall, 2004) diperlukan penguatan dari masing-masing individu sebagai respon 
terhadap keamanan diri dengan cara menanamkan nilai penguatan yang berhubungan 
dengan agama dan nasionalisme sebagai interpretasi baru dalam menghadapi destabilitas 
global di era digital. Narasi-narasi nasionalisme diera digital saat ini memaikan peran 
penting terutama dalam membentuk identitas generasi muda yang selalu berhubungan 
dengan media digital, narasi yang digunakan juga harus masuk kedalam sumber digital 

nasionelisme dalam era ini harus masuk kedalam pemahaman diri, prespsi diri atau 
kelomok sehingga menjadi nilai bersama sehingga menimbulkan emosi kebangsaan yang 
dapat membuat aman dari virus ganguan perusak nilai-nilai nasionalisme (Malesevic, 
2006). 

Permasalahan nasionalisme diera digital tidak hanya soal masalah nilai-nilai 
keindonesiannya dalam era digital namun khususnya di Indonesia bunus demografi yang 
terjadi di tahun 2030 (Bappenas, 2017) dalam hal ini lonjakan pertumbuhan penduduk 
yang begitu besar tentu lain sisi dapat dimanfatkan salah satunya nilai-nilai keindonesian, 
kekuatan yang dapat melemahkannya yaitu dengan smart power, kekuatan ini dalam 



melemahkan sebuah bangsa dilakukan dengan cara elegan namun dapat melumpuhkan 
secara perlahan baik dari segi tatanan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, dan 
militernya (Smith & Smith, 2013). Masalah nasionalisme yang akan menjadi titik lemah 
dari setiap bangsa akan coba dilemahkan dengan smart power terutama diera global saat 
ini, yaitu dengan memperlemah dari dalam negeri dan luar negeri. Dari didalam yang 
akan menjadi sumber kehancurannya yaitu kebudayaan dan institusi politiknya. 
Sedangkan dari luar negeri kepatuan terhadap hukum, norma serta institusi internasional 
dan ketergantungan pada multilateralisme serta menghormati perjanjian internasional 
atau komitmen aliansi, sehingga dapat mengorbankan kepentingan nasional untuk 
berkontribusi terhadap kebijakan ekonomi liberal secara kolektif (Gallarotti, 2015). 

Dampak dari demografi lainnya adalah timbulnya generation gap yaitu 
kesenjangan antar generasi, dampak dari hal ini terjadinya adalah konflik antar generasi 
yang biasanya terjadi antara remaja yang berusia dibawah dua puluhan dengan yang 
berusia diatas lima puluhan, hal ini dikarenakan setiap generasi memiliki standar moral 
dan budaya yang tinggi dan berbeda sehingga masing-masing generasi mengklaim 
sebagai puncak peradaban (Howe & Strauss, 1992). Faktor lain dari efek generation gap 
adalah perbedaan orientasi antara generasi berusia lanjut dengan generasi muda, orang-
orang tua selalu berorientasi atau kecenderungan memikirkan masa lalu sebagai tolak 
ukurnya sedangkan para remaja berfokus mengejar dunianya atau masa depannya dengan 
mengabaikan nilai-nilai luhur bangsannya (Cameron, 1972). Perbedaan-perbedaan ini 
yang timbul dari kesenjangan generasi akibat dari bonus demografi sehingga menurut 
Reeves, & Oh (2008) diperlukan komunikasi yang baik, terarah dan saling menghargai 
atau menghormati antar generasi sehingga menimbulkan saling kontribusi untuk 
kemajuannya guna kepentingan bangsa dan negara. 

Konsekuensi yang perlu ditanggung dari dampak bonus demografi pada industri 4.0 
adalah digital lifestyle yaitu kehidupan yang tidak terlepas dari dunia media dan 
sambungan internet sehingga menjadikan hidup terikat akan keduanya, konsep kehidupan 
dari aktifitas ini adalah konsep digital dalam satu akses, sehingga mengabaikan hubungan 
antar manusia secara normal (Ratilainen, 2016). Aktifitas dari digital lifestyle adalah 
ruang baru yang hanya dapat diakses melalui internet sehingga mengabaikan komunitas 
masyarakat plural dilingkungannya dan terperangka dalam gempuran teknologi canggih 
yang banyak dinaungi kaum urban (Hashim et.all, 2012).  

Penguatan nasionalisme di era digital dengan konsep mengembangkan nilai-nilai 
yang menjadi luhur baik itu budaya dan agama yang menjadi acuan berbangsa serta 
bernegara, hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi secara komplek setiap 
warga negara (Conversi, 1990). Selanjutnya dengan cara sadar akan identitas bangsanya 
yang penuh dengan nilai-nilai sejarah, kekhasan dan keunikan yang tanpa disadari hal ini 
membentuk kebanggaan akan bangsanya dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia 
(Ireland, 2002). Sehingga salah satu dari penguatan nasionalisme di era digital menurut 
Hutchinson (1999) dapat dilakukan dengan cara membentuk dan mengajarakan kultural 
dari bangsa sebagai inovator moral dan sosial hal ini dapat menjadi sebuah gerakan agar 
identitas keindonesiaan dapat terjaga dengan baik dari masa ke masa. 



Selain itu penguatan nasionalisme era digital juga dapat dilakukan dalam proses 
pembelajaran di kelas yaitu dengan konsep pembelajaran berorientasi pada kebutuhan dua 
puluh tahun kedepan, menurut Wagner (2001) pembelajaran kedepan haruslah melihat 
dunia global dan tantangannya kerena kedepan banyak pekerjaan yang otomatis akan 
hilang bahkan tidak hargai lagi sehingga siswa harus tangguh dan kreatif guna bertahan 
hidup diantaranya; (1) critical thinking and problem solving, (2) collaboration and 
leadership, (3) agility and adaptability, (4) initiative and entrepreneurialism, (5) effective 
oral and written communication, (6) accessing and analyzing information, (7) curiosity 
and imagination. Dalam konsep proses pembelajaran yang mengorientasikan pada masa 
yang akan datang (World Economic Forum, 2018) membaginya dalam dua ranah konsep 
pembelajaran yaitu hari ini dua puluh tahun yang akan datang sehingga keduanya 
komparasikan menjadi beberapa hal yaitu: 

Gambar 3. Comparing Skills Demand, 2018 vs. 2022, Top Ten 

 
Sumber: World Economic Forum (2018) 

Pembelajaran yang bertumpu pada tahapan keterampilan siswa sehingga siswa 
dituntut untuk memiliki pemikiran analitik dan inovatif dalam proses pembelajaran, 
karena kedepan desain dan pemprograman teknologi menjadi prioritas untuk itu 
diperlukan manusia yang terampil, kreatif, orisinalitas atau memiliki inisiatif, memiliki 
pemikiran yang kritis, persuasi dan mampu bernegosiasi, selanjutnya karakternya 
haruslah memiliki jiwa kepemimpinan, kecerdasan emosional dan berorientasi pelayanan 
(World Economic Forum, 2018).  

Konsep proses pembelajaran haruslah mementingkan proses dan strategi guna 
membentuk keterampilan dan juga pemecahan masalah secara kolaboratif, dalam proses 
pembelajaran di abad ke 21 haruslah memperhatikan sistem teknologi dan informasi 
(TIK) guna mempermudah proses pembelajaran dan lebih memahamkan (Häkkinen, 
et.all, 2017). Sehingga proses pembelajaran haruslah mengidentifikasi tantangan sosial 
yang akan dihadapi oleh bangsa serta khususnya individu dalam menghadapi 
perkembangan dunia yang kompleks ini. 

PENUTUP 

Keindonesiaan ditengah arus perubahan global memiliki konsekuensi yang dinamis 
terutama warga negaranya sebagai bagian dari komunitas disebuah negara, di era industry 
4.0 saat ini yang perkembangan teknologinya begitu masif dan cepat berdampak pada 
nilai-nilai keindonesiaan, hal ini dikarenakan konsumen media digital begitu tinggi di 



Indonesia, tentu ini menjadi perhatian tersendiri bagi bangsa lain, karena akan menjadi 
menjadi target dari kekuatan yang terlihat yang berdampak meruntuhkan sendi-sendi 
keindonesiaan, sehingga sebagai bangsa harus sedini mungkin meningkatkan 
kewaspadaan bagi bangsanya terutama generasi digital khususnya. Di era digital saat ini 
ketergantungan pada media digital menjadi konsekuensi logis sebagai bentuk kesadaran 
informasional. Oleh karena itu, hal ini tentu memberi efek postif dan negatif bagi 
kelangsungan keindonesiaan ditengah arus global. 

Ancaman paling serius dihadapi adalah brainwashing, baik oleh aktor dari dalam 
maupun anasir dari luar yang menggunakan orang dalam sebagai agen perusak 
keindonesiaan, oleh karena itu diperlukan penguatan keindonesian yaitu diantaranya 
dengan memperkuat serta memperkokoh identitas kebangsaan melalui pendekatan 
penanaman nilai-nilai keindonesiaan baik dalam proses pembelajaran amupun interaksi 
antar generasi.  
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