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Pendahuluan 

Salah satu modal dasar bagi sebuah bangsa adalah memelihara rasa kohesivitas yang 

bisa menjadi pengikat bagi sebuah bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan 

perubahan zaman baik yang terjadi di tingkat internal maupun eksternal. Rasa kohesivitas 

tersebut muncul dalam bentuk emosi alami untuk secara suka rela mengikatkan diri dengan 

menjadi bagian dari sebuah bangsa. Rasa dan emosi tersebut dalam tataran aksi bisa 

membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa dan sekaligus memberikan kontribusi yang 

terbaik bagi bangsa yang mengikatnya. 

Seiring dengan kemajuan lingkungan, rasa dan emosi berbangsa tersebut dalam 

tataran mind tersebut juga terus mengalami dialektika yang semakin kompleks dan 

menghadapi tantangan yang dinamis sesuai zamannya.  Pengalaman berbagai negara 

menunjukkan bahwa ikatan-ikatan tersebut tidaklah permanen. Sejarah telah mencatat 

bahwa banyak negara yang mengalami kegagalan dalam memelihara rasa dan emosi 

tersebut sehingga terjadi disintegrasi.  

Di perlukan berbagai strategi agar rasa dan emosi ‘kebangsaan’ yang dinamis 

tersebut tetap awet, kukuh, dan kuat. Di sinilah letak penting dan urgensi fungsi 

pemeliharaan ber-bangsa untuk terus ditransfer kepada generasi penerus yang notabene 

berada di zaman yang berbeda. 

Berbagai strategi telah dilakukan oleh negara untuk memelihara, menumbuhkan, 

dan membangkitkan semangat tersebut melalui berbagai medium komunikasi. Salah satu 

medium komunikasi yang strategis pada saat ini adalah dalam bentuk audio visual yang 

muncul dalam berbagai jenis seperti film dan juga periklanan. Melalui berbagai upaya 

tersebut, anggota bangsa diharapkan dapat memiliki keterikatan yang bisa memunculkan 

semangat dalam bentuk aksi seperti bersatu dan cinta terhadap bangsanya. 
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Perubahan Lingkungan 

Perubahan sejatinya adalah sebuah keniscayaan, termasuk dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tantangan yang dihadapi dalam setiap zaman senantiasa berbeda 

yang membuat setiap negara harus mampu menjalankan strategi yang tepat dan cocok 

dengan perubahan tersebut. Kemampuan sebuah bangsa dan negara dalam mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan itu sekaligus akan menjadi kunci keberhasilan sebuah bangsa. 

Oleh karena itu kemampuan sebuah bangsa dalam berdaptasi dengan lingkungan akan 

menentukan kejayaan sebuah bangsa. 

Sebagai sebuah komunitas terbayang, persoalan mendasar dalam berbangsa 

sebenarnya adalah persoalan untuk mengelola mindset. Bagaimanapun harus disadari 

bahwa ikatan itu akan sangat ditentukan oleh bangunan pemikiran dari para anggota bangsa 

sendiri. Kuat dan tidaknya rasa berbangsa itu dipengaruhi oleh kemampuan untuk 

mengelola perubahan dalam tataran mindset tersebut. Sementara itu, pengaruh globalisasi 

juga tidak bisa diabaikan. Terbukti, globalisme mampu mengikis prinsip dan nasionalisme 

yang berbasis primordial seperti dalam bentuk batasan geografis dan politis. Kini, ikatan 

tersebut semakin mencair seiring dengan tren budaya global dan perlindungan terhadap hak 

azasi manusia secara global.  

Di sisi lain trend perubahan lingkungan yang semakin kompetitif juga meningkatkan 

persaingan disemua level kehidupan. Perjuangan dalam bentuk fisik kini telah berganti 

dengan bentuk perjuangan dalam bentuk pemikiran (battle for mind). Bahkan, sudah banyak 

negara membuktikan bahwa modal pemikiran jauh lebih unggul ketimbang modal fisikal. 

dan akhirnya mereka bisa mencapai kejayaan sebagai bangsa pada saat ini. 

 

Nasionalisme Bangsa 

Bangunan ‘nasionalisme bangsa’ adalah sebuah produk dari ikatan kesukarelaan dari 

anggota untuk secara sadar mengikatkan diri menjadi bagian dari sebuah komunitas 

terbayang dari sebuah negara tertentu. Ia sesungguhnya adalah sebuah bayangan  akan 

sesuatu yang dicita-citakan dan disepakati secara bersama-sama mengenai  idealisasi 

kehidupan secara bersama-sama. Kesukarelaan itu yang membangkitkan emosi anggota jika 
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kemudian yang mereka ikatkan itu menghadapi ancaman, tantangan, ganguan dan 

hambatan. 

Atas nama sebuah bangsa, nasionalisme dibangun di atas kesepakatan secara 

sukarela dan kesadaran dari para anggota. Jika kemudian para anggota tidak lagi merasa 

terikat secara sukarela berarti pada dasarnya ikatan akan bayangan komunitas tersebut 

sudah pudar dan tak lagi bermakna. Sebab bagaimanapun karena faktor sukarela itu 

akhirnya seseorang dapat secara total mengabdikan diri bahkan rela berkorban untuk 

bangsa yang telah ia sepakati tanpa paksaan tersebut. Maka hakikat dari sebuah 

‘nasionalisme berbangsa’ sejatinya adalah pada proses integrasi alamiah yang terjadi atas  

kesukarealaan diantara para anggota. (Muhtar, 2010) 

Bayangan tentang ‘nasionalisme Indonesia’ telah dirajut oleh para pendiri bangsa. 

Mereka meleburkan berbagai kepentingan untuk mewujudkan ‘berbangsa Indonesia’ 

melalui perjuangan yang keras dan hingga berkorban jiwa dan raga. Harus diakui bahwa ke-

bhinekaan yang ada telah membuat upaya kohesivitas tersebut rumit dan menghadapi jalan 

yang terjal. Menyatukan berbagai kepentingan dan membuat para pendiri bangsa sadar 

bahwa masing-masing pihak harus saling dan rela berbagi untuk kepentingan mewujudkan 

ber-nation tersebut. Akhirnya, cita-cita tersebut berhasil diproklamirkan pada tanggal 17 

Agustus 1945 dan kemudian bergaung ke seluruh dunia.  

Hal tersebut sesungguhnya prestasi yang luar biasa yang berhasil dirajut oleh para 

pendiri bangsa. Mereka telah melewati berbagai debat yang panjang mengenai idealisasi 

berbangsa yang bernama Indonesia. Tentu saja dengan resiko besar disintagrasi’yang akan 

mengiringnya. Sebab bagaimanapun keberagaman yang menjadi pilar bangunan 

nasionalisme Indonesia tersebut bak sisi dua mata uang yang di satu sisi menjadi kekuatan 

sekaligus di sisi lain menjadi kelemahan. Keberagaman suku bangsa dan budaya dari jajaran 

17 ribu pulau Nusantara dengan ragam sosial budaya, jika tidak dikelola secara cerdas akan 

mudah memudar dan selanjutnya akan mampu menghancurkan kesepakatan yang sudah 

dibangun dengan susah payah tersebut.   

Di sadari bahwa anggota yang bersepakat mengikat diri tersebut jumlahnya besar. 

Mereka banyak yang tidak saling mengenal satu sama lain. Namun, mereka rela dan sadar 

untuk memiliki rasa dan kebanggaan yang sama menjadi bagian dari nation Indonesia. Di 

sinilah letak pentingnya  upaya untuk memperbaharuhi kesekatan kesepakatan tersebut 
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sehingga selalu berseiring dengan zamannya. Termasuk di dalamnya bagaimana mekanisme 

kebertahanan dan daya survivalitas sebuah bangsa sebagai tempat berhimpun tersebut 

lestari sepanjang zaman. Tidak dimungkiri, bangsa yang menjadi ikatan tersebut akan 

menghadapi berbagai tantangan dari luar dalam bentuk budaya yang kadang kala lebih 

perkasa. Di tambah dengan proses hegemoni membuat kontes antarbudaya semakin kuat di 

dunia. Indonesia sebagai nation juga juga tidak luput dari lingkaran kontes itu. Kontestasi 

budaya tersebut akan menjadi ajang pertarungan hebat tentang budaya apa yang akan 

menjadi trend dan bisa menguasai.  Budaya-budaya daerah/lokal yang merupakan kesatuan 

dalam ikatan budaya nasional tentu saja dapat melemah dan juga dapat semakin kuat di 

dalam persaingan tersebut. Survivalitas akan ditentukan daya dukung dari para anggotanya.  

Disinilah pentingnya memelihara kebersamaan para anggota. Agar kebersamaan itu 

terus terpelihara maka anggota bangsa harus terus mendialogkan dan mengkomunikasikan 

nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam benak dan pikiran mereka secara kontinue dan 

berkelanjutkan hingga melahirkan nilai nilai baru yang aktual di kalangan mereka sehingga 

selalu relevan dan up to date. Nilai nilai itu tentu harus diaktualkan dari waktu ke waktu 

melalui penyadaran mulai dari level individu, sistem hingga struktur. Proses transfer kepada 

generasi ke generasi juga tidak kalah penting sehingga menjadi identitas dan sebuah negara 

yang patut dibanggakan oleh para generasi. Mereka akan dengan suka rela mengikatkan diri 

menjadi bagian dari komunitas terbayang dalam bentuk keindonesiaan itu secara sadar dan 

mendalam. 

Bagi bangsa dan negara yang tidak mampu mengikuti perubahan maka kesepakatan 

ideal mengenai bangsa tersebut akan mudah pudar. Seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peradaban yang berbasis fisik dan historis semakin kehilangan 

pamor. Sebuah bangsa tidak boleh terlena akan kejayaan masa lampau mengingat semua 

itu tidak menjadi jaminan keberlangsungan di masa depan. Jaminan yang sesungguhnya 

adalah adanya proses dialog dan komunikasi antargenerasi yang tidak terputus. Kejayaan 

bangsa Indonesia di masa lampau harus menjadi pemicu bahwa bangsa ini pernah menjadi 

bangsa besar denganpengaruh ekonomi-politik yang luas dan kuat.  

Harus di sadari bahwa rasa berbangsa yang kian memudar dan ketahanan budaya 

yang terus melemah berpotensi menggoyahkan bangunan ‘rumah bangsa Indonesia’ yang 

bersifat multietnik dan multikultural. Kendati kita semua yakin bahwa jauh di dalam nurani 
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kita, ternyata masih banyak generasi yang masih sangat merindukan getar-getar di dalam 

dada menikmati rasa nasionalisme yang kadang datang dan pergi, menyembul diantara 

sejuta satu masalah bangsa ini. Kita di tuntut untuk dapat menjaga agar rasa itu tidak 

semakin luntur dan tergerus oleh perubahan zaman. Nasionalisme sebagai hasil bentukan 

kesadaran akan berbangsa sebagai sebuah komunitas yang terbayang tetap membutuhkan 

mediasi. Anggota komunitas itu membutuhkan mediasi untuk memiliki bayangan tentang 

kebersamaan, kesetiakawanan, dan rasa senasib sepenanggungan yang erat yang tidak 

lekang di hempas perubahan mondial.  

Nasionalisme Indonesia sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa 

Indonesia merupakan masyarakat yang prural dan multikultur dengan aneka ragam budaya 

yang dimiliki (Hanifah, 3: 2012). Nasionalisme Indonesia akan mengikat rakyat Indonesia 

yang majemuk menjadi satu bangsa. Itu fakta historis yang terus harus dipertahankan. 

Kejelasan kesinambungan melalui transfer nilai menjadi problem untuk transformasi 

semangat nasionalisme kepada generasi muda. Rasa nasionalisme akan membentuk 

ketahanan budaya termasuk dalam menghadapi globalisasi. Kuatnya ketahanan budaya 

pada gilirannya akan memperkuat ketanana nasionalisme. Nasionalisme sebagai produk dari 

mindset akan luntur jika tidak dilakukan internalisasi nilai-nilai secara mendasar secara 

berkesinambungan. Mengingat Nasionalisme bangsa adalah sebuah bayangan dan 

merupakan hasil olah pikir maka perlu usaha untuk memberi peluang akan eksistensi pikiran 

tersebut. Perlu enforcement pada level kesadaran dan aksi sehingga bayangan itu tetap 

kukuh dan kuat 

 

Media TV 

Media tv masih menjadi media yang paling besar penetrasinya di masyarakat jika 

dibandingkan dengan jenis media yang lain. Media ini juga tetap menjadi media yang paling 

banyak diminati masyarakat dengan penetrasi hampir 90%. Disusul media radio (43%), 

majalah (24%), koran (16%), outdoor (11%) dan internet (9%). Ke depan, media audio visual 

ini akan semakin kuat perannya seiring dengan keunggulan yang dimiliki karena sifatnya 

lebih nyata (pandang-dengar).  

Kini, konsumen TV juga semakin dimanjakan dengan berbagai program hiburan yang 

sifatnya gratis (free to air) membuat jenis media ini paling banyak di konsumsi masyarakat. 



6 

 

Bahkan di Indonesia penetrasi media ini pada tahun 2011 mencapai 92%. Dengan demikian 

media tv menjadi media yang paling besar pengaruhnya di masyarakat. Bentuk audiovisual 

membuat tv mudah diakses dan dicerna masyarakat mulai dari kelas bawah hingga atas 

tanpa melalui proses pencernaan pesan yang panjang. Pesan itu yang kemudian bisa 

membangkitkan emosi pemirsa.  

Media tv juga memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Media ini mampu 

menjadi medium konstruksi atas budaya tertentu di masyarakat. Tidak heran jika tv kini 

menjadi ajang pertarungan yang dahsyat berbagai citra dan agenda setting tertentu di 

masyarakat. Kuatnya terpaan jenis media ini membuat media ini memiliki peran strategis 

dalam mentransfer nilai nilai termasuk nilai berbangsa 

 

Iklan TV & ILM 

Tayangan dalam bentuk iklan memiliki daya persuasi yang tinggi di masyarakat. 

Melalui berbagai kreasi iklan menjelma menjadi pembujuk yang hebat di masyarakat 

modern. Mereka mampu membangkitkan emosi pemirsa yang kadang kala melebihi 

bayangan yang dimiliki pemirsa. Tak heran jika realitas periklanan telah jauh melambung di 

atas yang dibayangkan para pemirsa dan mampu menciptakan hyperreality di masyarakat.  

Beragam jenis iklan audio visual telah tayang di tv mulai dari yang komersial hingga 

yang non komersial. Iklan komersial biasanya fokus pada produk dan mendorong konsumen 

media untuk membeli produk. Sementara iklan non komersial lebih pada upaya pencitraan 

yang membangkitkan kecintaan dan loyalitas konsumen. 

Dalam konteks menumbuhkan dan membangkitkan nasionalisme bangsa, iklan 

layanan masyarakat dapat menjadi medium yang tepat. Iklan ini lebih memfokuskan pada 

upaya untuk membangkitkan emosi pemirsa agar rasa  memiliki  dan  kecintaan  pada  

bangsa Indonesia,  dengan  menggunakan  ide-ide nasionalisme yang relevan dan 

menginspirasi.  

Masyarakat dipersuasi iklan untuk bisa menangkap pesan dan memahami makna 

yang ada dalam pesan tersebut. Iklan sekaligus mampu mentransfer nilai nilai berbangsa 

tersebut hingga rasa yang paling dalam dalam tingkat kesadaran. Tidak heran jika apa yang 

pernah kita lihat pada masa kecil masih teringat dan terbayang dengan jelas hingga saat ini. 
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Demikian dahsyatnya periklanan maka medium ini dapat menjadi ajang transfer nilai 

berbagsa yang efektif di masyarakat modern.   

Beberapa contoh iklan layanan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai insiprasi 

untuk meningkatkan citra produk dan lembaga antara lain terkait dengan kebangsaan 

adalah :  

 Iklan Kopi Kapal Api Versi Secangkir Semangat untuk Indonesia 

 Iklan Rokok Sampoerna 

 Iklan Rokok Gudang Garam Versi Rumahku Indonesiaku 

 Iklan Rokok Gudang Garam Versi Indonesia Baru 

 Iklan Bentoel Prima, Tbk versi “I Love The Blue Of Indonesia 

 Iklan My Great Adventure Indonesia dari Djarum 

 Iklan Sosro, 2 Kelinci dan Tolak Angin 

 

Kita semua pernah melihat iklan ini dan merasa sangat inspiratif sehingga bisa 

membangkitkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat. Kita juga bisa 

bergetar dan sempat meniktikkan airmata saat melihat iklan tersebut. Kita diingatkan akan 

perjuangan para pahlawan yang pernah merebut,membela dan mempertahahankan Bangsa. 

Iklan ini sungguh efektif sebagai medium transfer nilai kebangsaan. Perlu kerja sama dengan 

industri kreatif agar dengan penayangan iklan ini efektif. Selain itu penayangan iklan ini juga 

disesuaikan pada momentum momentum perayaan hari nasional. Melalui iklan ini nilai 

seperti kemandirian, solidaritas sosial, patriotisme, keadilan sosial, dan identitas nasional 

akan dengan mudah ditumbuhkan dan dibangkitkan karena sifatnya yang audio visual.  

 Agar iklan layanan masyarakat tersebut dapat bermakna mendalam maka para 

kreator disamping memiliki pengetahun objektif mengenai periklanan juga harus memiliki 

pengetahuan kontekstual mengenai sejarah, dinamika idiologi, politik, ekonomi, sosial, 

budaya dan  pertahanan keamanan negara dan latar kemasyarakatan. Dengan sentuhan 

pengetahuan kontektual ini para kreator akan mampu melahirkan iklan iklan ILM yang hebat 

dan inspiratif.  
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Desain Aksi Produksi Iklan “Semangat Nasionalisme Indonesia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diadopsi dan dikembangkan dari Model Bambang Sukma Wijaya (2011) 

 
 

Produksi Iklan 

Pengetahuan 
Isi 

Pengetahun 
Prosedural 

Pengetahuan 
Konteks 

Pengetahuan tentang: 
(Media & Konteksnya, Produk & Konteksnya, Konsumen & Konteksnya) 

Nilai sejarah dan Budaya Bangsa (Ipoleksosbudhankam) 
 

Nilai Nilai Nasionalisme Khas Indonesia 

Ide-ide 
Ke-Indonesia-an 

Konsep Kreatif 
Menjadi ILM fi TV 

Efek Buzz 

Emosi dan Koneksi  
Nilai Fundamen Kemanusiaan 

Transformasi 
Generasi Kreatif & Inovatif 
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Kesimpulan 

Iklan audio visual dalam bentuk layanan masyarakat merupakan salah satu medium 

yang efektif untuk menyentuh, membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme 

ke-Indonesia-an yang efektif bagi generasi muda saat ini. Iklan audio-visual dapat memberi 

terpaan yang cepat untuk dapat menyentuh rasa,emosi, dan karsa generasi muda sehingga 

mereka dapat menjadi generasi muda yang kreatif dan inovatif menuju transformasi 

berbangsa Indonesia yang terus berubah secara dinamis dan serba cepat  saat ini.  

Agar dapat diproduksi ILM ‘nasionalisme ke-Indonesia-an’ yang baik maka peranan 

kreator iklan dan produser iklan sangat strategis untuk ditransformasikan nilai-nilai 

nasionalisme kebangsaan versi Indonesia baik dan berkarakter khas Indonesia yang dapat 

dijadikan sebagai bayangan bersama generasi muda saat ini. Pengetahuan kontekstual yang 

meliputi budaya, sejarah (ipoleksosbudhankam )dan trend ke-kekinian memberi kontribusi 

yang besar bagi lahirnya ide-ide kreatif bagi para kreator iklan di Indonesia. 

Industri swasta dan lembaga pemerintah perlu di dorong untuk dapat mendanai, 

memproduksi, dan menayangkan iklan tersebut di televisi secara berkesinambungan 

termasuk dalam menjadi bagian dari CRS organisasi.  
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