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PENGANTAR 

Manusia dan pandangan hidup adalah merupakan satu di antara beberapa materi 
pokok ilmu yang terkandung dalam Ilmu Budaya Dasar. Ilmu Budaya Dasar atau yang 
identik dengan istilah Basic Humanities itu sendiri dimaksudkan agar dengan kondisi 
kehidupan masyarakat kita yang demikian heterogen diharapkan seseorang menjadi 
lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. 

Menurut Koentjoroningrat, sebagai salah satu pokok bahasan dalam Ilmu Budaya 
Dasar, pandangan hidup mengandung pengertian yang mendasar yakni bahwa 
Pandangan Hidup adalah nilai – nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih 
secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat. 

Sistem nilai budaya sering juga merupakan pandangan hidup atau world view bagi 
manusia yang menganutnya. Apabila “sistem nilai” merupakan pedoman hidup yang 
dianut oleh sebagian besar warga masyarakat, “pandangan hidup” merupakan suatu 
sistem pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau, lebih sempit lagi, oleh 
individu-individu khusus di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya ada pandangan 
hidup golongan atau individu tertentu, tetapi tidak ada pandangan hidup pada 
keseluruhan masyarakat. 

Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia, tidak ada seorang pun yang 
hidup tanpa pandangan hidup meskipun pada tingkatan yang berbeda-beda. 
Pandangan hidup mencerminkan citra diri seseorang karena pandangan hidup itu 
mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. 

Dalam kehidupanya manusia tidak akan terlepas dan 3 hal pokok, yakni: 

- Cita-cita, 

- Kebajikan, dan 

- Sikap hidup 

Karena itu pula, wajarlah apabila cita-cita, kebajikan dan sikap hidup merupakan 
bagian hidup manusia. Dan itu pulalah sebabnya cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup 
banyak menimbulkan daya kreativitas manusia. Banyak hasil seth yang melukiskan 
cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup seseorang. 

Pandangan Hidup dan Ideologi 

Ideologi merupakan komponen dasar terakhir dan sistem sistem sosial budaya. 
Pengertian ini menyangkut sistem-sistem dasar kepercayaan dan petunjuk hidup 
sehari-hari. 

Suatu ideologi bagi masyarakat tersusun dan 3 unsur, yakni: 

1. Pandangan hidup 

2. Nilai-nilai 

3. Norma-norma 
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Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup itu merupakan bagian dan 
ideologi kebudayaan yang dapat membuat kemungkinan-kernungkinan menjawab 
pertanyaan mengapa (why) tentang sesuatu dan kehidupan. 

Klasifikasi Pandangan hidup 

1. Pandangan Hidup yang berasal dari Agama yaitu pandangan hidup yang mutlak 
kebenarannya. 

2. Pandangan hidup berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan 
norma-norma yang terdapat dalam Negara tersebut. 

3. Pandangan hidup yang berasal dari renungan adalah pandangan hidup yang 
relative kebenarannya, karena sifatnya individu dan diyakini oleh persepsi diri 
sendiri. 

Langkah – Langkah Berpandangan Hidup Yang Baik 

Manusia pasti mempunyai pandangan hidup walau bagaimanapun bentuknya. 
Bagaimana kita memperlakukan pandangan hidup itu tergantung pada orang yang 
bersangkutan. Ada yang memperlakukan pandangan hidup itu sebagai sarana 
mencapai tujuan dan ada pula yang memperlakukan sebagai sarana kesejahteraan, 
ketenteraman dan sebagainya. 

Maka kita seharusnya mempunyai langkah-langkah berpandangan hidup ini. Karena 
hanya dengan mempunyai langkah-langkah itulah kita dapat memperlakukan 
pandangan hidup sebagai sarana mencapai tujuan dan cita-cita dengan baik. Maka 
dari itu di bawah ini beberapa langkah-langkah dalam berpandangan hidup yang baik, 
sebagat berikut: 

1. Mengenal. 

Mengenal ini merupakan suatu kodrat bagi manusia yaitu merupakan tahap 
pertama dan setiap aktivitas hidupnya yang dalam hal ini mengenal apa itu 
pandangan hidup. Tentunya kita yakin dan sadar bahwa setiap manusia itu pasti 
mempunyai pandangan hidup. 

2. Mengerti 

Tahap kedua untuk berpandangan hidup yang baik adalah mengerti. Mengerti di 
sini dimaksudkan mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Bila dalam 
bernegara kita berpandangan pada Pancasila, maka dalam berpandangan hidup 
pada Pancasila kita hendaknya mengerti apa Pancasila dan bagairnana mengatur 
kehidupan bernegara. Begitu juga bagi yang berpandangan hidup pada agama 
islam, hendaknya kita mengerti apa itu Al Qur’an, hadits dan ijmak itu dan 
bagaimana ketiganya itu mcngatur kehidupan baik di dunia niaupun di akherat. 
Selain itu juga kita mengerti untuk apa dan dan mana Al Qur’an, hadits, dan ijmak 
itu. Sehingga dengan demikian mempunyai suatu konsep pengertian tentang 
pandangan hidup Islam itu. 

3. Menghayati 

Langkah selanjutnya setelah mengerti pandangan hidup adalah menghayati 
pandangan hidup itu. Dengan menghayati pandangan hidup kita mcniperoleh 
ganibaran yang tepat dan benar mengenai pandangan hidup itu sendiri. 
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Menghayati di sini dapat diibaratkan menghayati nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya, yaitu dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai 
pandangan hidup itu sendiri. Dengan menganalisa dan bertanya kepada orang 
yang lebih mampu dalam pemahaman pandangan hidup. 

4. Meyakini 

Setelah mengetahui kcbenaran dan validitasnya, baik secara kemanusiaan, 
maupun ditinjau dan segi kemasyarakatan maupun bernegara dan dan kehidupan 
di akherat, maka hcndaknya kita menyakini pandangan hidup yang telah kita 
hayati itu. Meyakini me merupakan suatu hal untuk cenderung memperoleh suatu 
kcpasiian sehingga dapat mencapai suatu tujuan hidupnya. 

Dengan yakin (meyakini) berarti secara langsung ada penerimaan yang ikhlas 
terhadap pandangan hidup itu. Adanya sikap menerima secara ikhlas ini maka ada 
kecenderungan untuk selalu brrpedoman kepadanya dalam segala tingkah laku 
dan tindakannya atau setidak-tidaknya tingkah laku dan tindak-tanduknya scialu 
dipengaruhi oleh pandangan hidup yang diyakininya. 

5. Mengabdi 

Pengabdian merupakan snatu hal yang pcnting dalani mcnghayati dan mcyakini 
sesuatu yang telah dibcnarkan dan ditenima baik oleh dirinya lebih – lebih oleh 
orang lain. Dengan mengabdi maka kita akan merasakan manfaatnya. Sedang 
perwujudan manfaat mengabdi ini dapat dirasakan oleh prihadi kita sendiri. Dan 
mengabdi itu sendiri bisa terwujud di masa masih hidup dan atau sesudah 
meninggal yaitu di alam akherat. Dampak berpandangan hidup Islam yang antara 
lain yaitu mengabdi kepada orang kedua orang tua. Jadi bila kita sudah mengenal, 
mengerti, menghayati dan meyakini pandangan hidup ini, maka selayaknya 
disertai dengan pengabdian Dan pengabdian maka hendaknya dijadikan 
pakaiannya baik dalam waktu tenteram lebih-lebih bila menghadapi hambatan dan 
tantangan. 

6. Mengamankan 

Proses mengamankan mi merupakan langkah terakhir. Tidak mungkin atau sedikit 
kemungkinan bila belum mendalami langkah sebelumnya lalu akan ada proses 
mengamankan ini. Langkah yang terakhir ini merupakan langkah yang terberat 
dan benar-benar membutuhkan iman yang teguh dan kebenaran dalam 
menanggulangi segala sesuatu demi tetap tegaknya pandangan hidup itu. Misalnya 
seorang yang beragama Islam dan berpegang teguh kepada pandangan hidupnya, 
lain suatu ketika dia dicela baik secara langsung ataupun secara tidak Iangsung, 
maka jelas dia tak menenima celaan itu. Bahkan bila ada orang yang ingin merusak 
atau bahkan ingin memusnahkan agama Islam baik terang-terangan ataupun 
secara diam-diam, sudah tentu dan sudah selayaknya bila kita mengadakan 
tindakan terhadap segala sesuatu yang menjadi pengganggu. Dengan kata lain para 
pengikut pandangan hidup Islam akan bertindak untuk mengamankan terhadap 
segala tindakan yang bermaksud atau ingin mengganggu salah satu diantara 
pandangan hidup itu,  pasti ditindak selain oleh Allah kelak juga oleh para 
pengikut Islam itu sendiri. 
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CITA-CITA DAN PANDANGAN HIDUP 

Di samping itu juga pandangan hidup yang teguh ini akan mampu memperbaiki segala 
tingkah lakunya, baik dalam bermasyarakat ataupun dalam menyelesaikan segala 
masalah hambatan, gangguan dan tantangan sehingga nantinya akan terwujud cita-
cita yang didambakannya. Oleh karetia itu scbagai makhluk yang mempunyai Cita-cita 
terutama cita-cita yang akan memimpin kepada kebaikan dan keselamatan baik 
pribadi maupun orang lain dan lebih-lebjh keselamatan di akherat kelak. 

Bila kita kaji lebih dalam maka dalam berpandangan hidup yang baik itu tentu 
terdapat keyakinan yang teguh. Pandangan hidup yang demikian ini merupakan dasar 
akan adanya cita-cita artinya bila adanya cita-cita ini didasari oleh pandangai hidup ini 
maka cita-cita ini akan lebih besar kemungkinannya dan bila berhasil maka berarti 
cita-citanya itu merupakan hasil petunjuk dan Allah sebagai pencipta seluruh makhluk 
yang ada. Dengan demikian besar kemungkinannya untuk selamat dalam menjalankan 
tugas dan keberhasilan cita-citanya itu dengan syarat yang bcrsangkutan selalu 
berpegang teguh pada pandangan hidupnya dimanapun berada. 
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MANUSIA INDONESIA DALAM 

DIMENSI SOSIOLOGI BUDAYA 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat radikal di segala lini 
kehidupan. Baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. 
Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara seakan-akan terputus dengan 
sejarah masa lalu, dimana nilai-nilai ideologi bangsa, sosial, budaya, dan nilai-nilai 
agama kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya, kebinekaan dalam kesatuan 
mulai memudar, dan pembangunan spiritual serta material belum mencapai tujuan 
yang diinginkan karena berjalan tersendat-sendat. Meminjam istilah Endang 
Sumantri, bangsa Indonesia mengalami masa-masa discontinue, unlinier, dan 
unpredictable (www.setneg.go.id). 

Kondisi seperti ini memicu masyarakat untuk bertindak anarkis dalam menampakan 
antisosial dan antikemapanan, berdemonstrasi dengan cara merusak. Para pejabat 
menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dengan cara 
korupsi atau menyelewengkan amanahnya. Tawuran antar pelajar dan antar 
mahasiswa, maraknya penggunaan dan peredaran narkoba dan pornografi yang 
mengancam masa depan remaja sebagai generasi masa depan bangsa. Para pengadil 
yang diadili, aparat keamanan yang diamankan, serta para politisi dan elit kekuasaan 
yang tidak peduli dengan etika berpolitik dan nasib rakyatnya yang kesusahan.  

Di daerah tertentu muncul keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) karena ketidakpuasan terhadap pembagian  “kue” 
pembangunan dari pusat. Nilai-nilai nasionalisme pun turut melemah, Pancasila 
sudah mulai jarang dibicarakan dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan 
kemasyarakatan (Asshiddiqie, 2009: 40). Kondisi tersebut di atas kalau dicermati 
karena lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta moralitas bangsa yang 
buruk. Lebih khususnya adalah karena sumber daya manusia Indonesia yang 
mengalami penurunan kualitas hidupnya. 

KONDISI MANUSIA INDONESIA 

Membicarakan manusia Indonesia berarti membicarakan masyarakat Indonesia. 
Gambaran umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau pluralistis. 
Kemajemukan masyarakat dapat dilihat dari segi horizontal seperti perbedaan etnis, 
bahasa daerah, agama, dan geografis maupun dari segi vertikal, seperti perbedaan 
tingkat pendidikan, ekonomi dan tingkat sosial budaya (Usman Pelly & Asih Menanti, 
1994: 13). Manusia Indonesia yang diinginkan adalah manusia seutuhnya yaitu 
manusia yang dididik untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan, baik dalam 
hidup manusia sebagai pribadi, makhluk sosial, dalam hubungan manusia dengan 
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masyarakat, sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhannya dalam mengejar 
kemajuan dan kebahagiaan rohaniah (ibid: 14). 

Faktor manusia menjadi ujung tombak mencegah keterpurukan bangsa- negara. 
Sumber daya manusia adalah kunci sehingga perlu dipersiapkan secara terstruktur 
dan terencana. Repotnya pengembangan kompetensi dan karakter manusia Indonesia 
kurang mendapat perhatian serius, tidak hanya tecermin dalam penganggaran, tetapi 
juga dalam pengembangan praksis pendidikan. Banyak dari kalangan ilmuwan dan 
budayawan Indonesia yang mengenali sisi-sisi negatif manusia Indonesia, diantaranya 
uraian ”manusia Indonesia”-nya Mochtar Lubis dan ”mental menerabas”-nya 
Koentjaraningrat.  

Melihat fenomena kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari cita- cita 
pembangunan Indonesia, Muchtar Lubis secara lisan pada tahun 1977, menyebut 
enam ciri manusia Indonesia. Meliputi hipokrit alias munafik (1), enggan bertanggung 
jawab atas perbuatan dan keputusannya (2), berjiwa feudal (3), percaya takhayul (4), 
artistik (5), dan berwatak lemah (6). Ketika tahun 1982 Mochtar Lubis diminta 
merefleksikan kembali ”manusia Indonesia”, dengan tegas ia mengatakan tidak ada 
perubahan, semakin parah. Andaikan permintaan itu disampaikan kembali, di saat 
Mochtar Lubis sudah tiada (meninggal 2 Juli 2004), niscaya ia menangis di alam baka. 

Koentjaraningrat (2004: 37-38) menyatakan, manusia Indonesia mengidap mentalitas 
yang lemah, yaitu konsepsi atau pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan 
yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran masyarakat, karena terpengaruh 
atau bersumber kepada sistem nilai budaya (culture value system) sejak beberapa 
generasi yang lalu, dan yang baru timbul sejak zaman revolusi yang tidak bersumber 
dari sistem nilai budaya pribumi. Artinya, kelemahan mentalitas manusia Indonesia 
diakibatkan oleh dua hal yaitu karena sistem nilai budaya negatif yang berasal dari 
bangsa sendiri dan dari luar akibat dari penjajahan bangsa lain. Koentjaraningrat 
(2004: 45) memperinci kelemahan mentalitas manusia Indonesia, diantaranya: (1) sifat 
mentalitas yang meremehkan mutu; (2) sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) sifat 
tak percaya kepada diri  sendiri; (4) sifat tak berdisiplin murni; (5) sifat mentalitas 
yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. 

Mansyur Semma (2008) mengutip pendapat Samuel P. Huntington tentang kondisi 
masyarakat yang mempersubur korupsi. Korupsi cenderung meningkat dalam 
periode pertumbuhan dan demokratisasi yang cepat karena perubahan nilai dan 
sumber-sumber baru kekayaan dan kekuasaan. Ryan Sugiarto (2009) memperinci 
watak negatif manusia Indonesia dengan mengemukakan 55 kebiasaan kecil yang 
menghancurkan bangsa. Walaupun demikian kita yakin bahwa masih banyak 
diantara manusia Indonesia yang memiliki kebiasaan positif atau memiliki karakter 
yang baik. Namun, menurut Myrdal kondisi yang demikian sesungguhnya tidak bisa 
dikembalikan kepada ciri-ciri jelek yang alamiah yang ada pada bangsa- bangsa itu, 
melainkan pada struktur tempat mereka berada. Kelemahan itu bukan disebabkan 
oleh inherent evil character straits of their peoples, melainkan merupakan hasil dari 
sejarah yang cukup panjang (Satjipto Rahardjo, 1986). 
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Koentjaraningrat, mengakui akan pengaruh dekolonisasi dan penjajahan Belanda telah 
menjungkir-balikan tatanan dan tata kerja yang mapan untuk digantikan oleh sesuatu 
yang belum jelas kaidah dan strukturnya dan sebagai akibatnya terjadilah 
kemunduran-kemunduran dalam prestasi orang Indonesia pasca revolusi, dan hal 
tersebut yang dapat melemahkan mentalitas bangsa Indonesia (2004). Muchtar Lubis 
juga mengiyakan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia yang telah dipaparkan di atas 
disebabkan oleh struktur yang mencekam,  yaitu karena adanya pemerintahan orde 
baru yang represif dan otoriter (Lubis, 1992; Ramadhan K.H., 1995).  

BISA DIUBAH, DAN HARUS BERUBAH 

Manusia Indonesia masa depan perlu dipahami bukan sebagai ”sudah begitu, mau 
apalagi”, tetapi bisa diubah, melalui strategi kebudayaan, yaitu dengan melakukan 
perubahan sistem nilai budaya (culture value sistem). Misalnya, membuat 
perbandingan pengalaman negara lain sebagai bahan belajar dan perbaikan internal 
secara radikal. Misalnya, perbandingan yang disampaikan Huntington dalam 
artikelnya Culture Count di bunga rampai Culture Matters (2000: xiii-xvi) yang 
disuntingnya bersama Lawrence Harrison merangsang kita untuk memiliki 
keyakinan.  

Huntington menggambarkan Ghana pada tahun 1960-an serba sama dengan Korea 
Selatan. Namun, 30 tahun kemudian, Korsel melampaui Ghana dalam segala hal. 
Mengapa? Pertanyaan ini dijawab Lawrence Harrison dalam artikel Promoting 
Progressive Culture Change di buku yang sama. Akar masalahnya, Korsel menghidupi 
dan mengembangkan nilai budaya progresif dengan 10 tipologi manusia, di antaranya 
berorientasi waktu, kerja keras, hemat, pendidikan, dan menghagai prestasi. 

Contoh kedua Jepang, walaupun bencana datang bertubi-tubi dalam bentuk gempa 
bumi, tsunami, meledaknya reaktor nuklir, mereka mampu mensikapi dengan tenang. 
Dalam kondisi yang kritis masyarakat Jepang tetap mengedapankan nilai-nilai positif. 
Dalam acara berita di TV, disampaikan  pengalaman warganegara Indonesia yang 
tinggal di Jepang, mendapatkan pengalaman menarik ketika gempa datang dan dia 
sedang berbelanja di mall. 

Setelah peristiwa gempa telah usai dari pihak penanggung jawab mall segera 
mengembalikan kartu kredit warganegara Indonesia yang tertinggal. Hal ini 
merupakan refleksi teguhnya integritas dan kejujuran warga Jepang. Gambaran 
bahwa di Jepang setiap dompet yang jatuh umumnya akan kembali dalam keadaan 
utuh. karakter integritas dan kejujuran ini telah melekat dalam masyarakat Jepang 
karena adanya spirit dan ajaran Bushido yang menekankan karakter amanah, 
pengasih, santun, sopan, mulia, hormat dan lain-lain (Zaim Uchrowi, 2009: 4). 

Jadi, sebenarnya sumber persoalan buruknya kualitas manusia Indonesia adalah 
adanya nilai-nilai yaitu sistem nilai budaya yang negatif dan penjajahan yang sangat 
lama yang dialami bangsa Indonesia–meminjam istilah dari Koentjaraningrat. Sistem 
nilai budaya itu dihidupi dan dikembangkan oleh manusia, yang menjadi subyek atas 
perilaku dan tindakannya. Sedangkan untuk membangkitkan mental negara terjajah 
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adalah dengan banyak belajar kepada negara-negara lain yang telah maju, sehingga 
termotivasi untuk meningkatkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik. 

PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN SISTEM NILAI BUDAYA 

Dalam makalah ini, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapai 
manusia Indonesia, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi 
khususnya teori sibernatik Talcott Parson dan sistem nilai budaya  (Culture Value 
System) khususnya kerangka mengenai lima dasar nilai budaya manusia Kluckhohn.  

Pertama, pendekatan Sosiologi. Pada dasarnya sosiologi melihat manusia dalam serba 
keterhubungannya dengan manusia atau orang lain. Manusia adalah manusia dalam 
masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986: 63). Dengan berdasar pada paradigma manusia-
masyarakat tersebut dapatlah selanjutnya diketahui aspek-aspek apa saja yang 
muncul manakala kita membicarakan manusia itu, yaitu: sistem kepribadian yang 
menyangkut diri manusia itu sendiri, sistem sosial, dan sistem kebudayaan (Talcott 
Parson, 1951: 6). Dengan demikian, dari segi pemahaman sosiologis, manusia itu 
senantiasa berada pada posisi didisiplinkan oleh struktur di luar dirinya, apakah itu 
berupa sistem sosial ataukah kebudayaan. 

Keadaan yang demikian ini tampak dalam tindakannya. Tindakan manusia ini tidak 
pernah bisa dilihat terlepas dari jaringan struktur yang merangkumnya. Oleh karena 
itu, dari sudut pemahaman sosiologi sulit untuk melihat tindakan manusia itu sebagai 
suatu perbuatan yang spontan, melainkan sebagai hasil perhitungannya dengan 
struktur yang merangkumnya, baik berupa perbuatan yang sesuai dengan struktur 
maupun yang menentangnya (Satjipto rahadjo, 1986: 64).  

Namun, dalam pandangan sosiologi, konsep manusia dan masyarakat ada dua aliran 
yang membahasnya.Pertama, yang diwakili oleh Rousseau, dimana bangunan 
pemikiran Rousseau terhadap manusia didirikan pada tatanan dimana manusia 
sebagai individu dalam menunjang kemajuan suatu masyarakat. Rousseau 
berpendirian bahwa man’s impules, passions dan reasons yang menentukan 
masyarakatnya (Loekman Soetrisno, 1986: 56).  

Sedangkan aliran yang kedua diwakili oleh Louis De Bonald dan Auguste Compte, 
dimana Bonald sebaliknya berpendapat bahwa bukan individu- individu yang 
menunjang kemajuan masyarakat tetapi justru sebaliknya, masyarakatlah yang 
menentukan individu-individu yang tinggal dalam masyarakat itu (ibid). 

Bagi Bonald individu secara sendirian adalah “helpnes” dan “Steril” untuk dapat 
mengembangkan masyarakatnya. Karena itu individu tidak dapat menciptakan atau 
menemukan sesuatu. Untuk membuktikannya, menurut teori Bonald manusia sebagai 
tidak memiliki secara alamiah kata-kata dan ideas (T. Botttomore dan Robert Nisbet 
dalam Loekman Soetrisno, 1986: 56).  

Bonald berpendapat bahwa hanya dalam masyarakat kita dapati ideas and symbols, dan 
masyarakatlah yang mengkomunikasikan keduanya kepada individu manusia. Ide 
dapat timbul dalam makhluk yang berpikir tetapi karena berpikir itu sendiri tidak 
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dapat timbul tanpa bahasa maka jelaslah, bahwa kita tidak mungkin memperoleh the 
thought of language tanpa kita memiliki bahasa itu sendiri. 

Satjipto Raharjdo (1986: 64) memperjelas keterangan tersebut di atas, bahwa sejak 
manusia (belajar) menggunakan bahasa sudah tampak fenomena keterikatannya 
dalam jaringan struktur yang demikian itu. Berbahasa, atau berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa (bahkan juga dengan menggunakan isyarat lain) menunjukkan 
keterikatan manusia belaka. Dalam menggunakan serta mengucapkan suatu 
perkataan kita memperhitungkan kemampuan orang lain untuk menangkap maksud 
yang kita kirimkan melalui perkataan tersebut. Anak Indonesia akan berbahasa 
Indonesia, inilah contoh yang paling mudah tentang  perwujudan paradigma manusia 
–-dalam masyarakat atau pemahaman sosiologis tentang manusia itu. 

Kemudian Auguste Compte berpendapat bahwa krisis yang dihadapi oleh masyarakat 
Eropa pada waktu abad pencerahan disebabkan karena individualisme yang melanda 
masyarakat Eropa melalui gerakan reformasi. Compte melihat bahwa manusia adalah 
nonrational. Oleh karena itu, menurutnya, individual liberty justru akan menimbulkan 
bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam masyarakat 
manusia tak seorangpun dapat berpendapat lain daripada apa yang telah diputuskan 
oleh golongan tertinggi masyarakat yaitu the intellectual-scientific-religious group 
(Bottomore dan Robert Nisbet dalam Loekman Soetrisno, 1986). Compte juga 
berpendapat bahwa Modernisasi berbahaya bagi budaya dan tertib sosial, karena 
spirit modernisasi menciptakan manusia yang individualistik.  

Diantaranya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, 
juga memberikan dampak perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan 
teknologi modern dalam masyarakat telah menjepit posisi manusia, sehingga untuk 
bisa menjelaskan sikap-sikap dan perilakunya, kita memerlukan pengamatan 
terhadap pengaruhnya yang bekerja atas diri manusia.  

Semenjak revolusi industri membebaskan manusia dari kedudukannya yang pasif dan 
ketergantungannya pada alam, maka secara perlahan manusia masuk ke dalam situasi 
keterikatan yang lain, bahkan sangat mengekang sifatnya. Alam mengikat manusia 
dengan cara memangku dan menghidupinya, sedangkan teknologi mencekeram 
manusia dengan memberikan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan 
tertentu dan secara bersamaan menekan dan merusaknya, hingga manusia tidak 
mampu lagi menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap teknologi modern. 

Masyarakat dan pemerintah sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia, melainkan oleh 
mesin. Manusia menjadi bionik, masyarakat menjadi sosionik dan pemerintah menjadi 
administronik (Satjipto Rahardjo, 1986: 69). Ruh kemanusiaan telah hilang dari sisi-sisi 
kehidupan manusia, yang ada adalah manusia hidup seperti robot yang diatur oleh 
teknologi. Pergulatan besar yang sedang berlangsung sekarang ini pada hakekatnya 
adalah bagaimana mengembalikan semuanya kembali ke tangan manusia. Dengan 
perkataan lain, bagaimana mesin-mesin itu kembali menjadi hamba dan bukan 
menjadi tuan manusia. 
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Penilaian negatif manusia Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari perubahan 
pola kehidupan masyarakat Indonesia yang komunitarian ke arah individualistik. Hal 
ini mempengaruhi nilai-nilai kepentingan bersama menjadi kepentingan pribadi. 
Munculnya para koruptor yang menilep uang rakyat demi kemakmuran pribadi, 
kehidupan permisif di kalangan pemuda demi meraih kenikmatan pribadi, mentalitas 
menerabas demi mendapatkan keuntungan pribadi dan sebagainya telah 
menghancurkan sendi-sendi kebersamaan. 

Nilai-nilai kejujuran, taat pada aturan, menghargai prestasi kerja, dan sebagainya 
berawal dari rasa empati kepada kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat 
sebagai rasa kepemilikan bersama.  

Talcott Parson dengan teori struktural fungsionalismenya, menyusun ide tentang teori 
sibernetika mencoba untuk memberikan jawaban, bahwa system sosial merupakan 
suatu sinergi antara tiga subsistem sosial—sistem sosial, personalitas, dan sistem 
budaya--yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan (Peter Beilharz: 2002: 
292). Ketiga subsistem (pranata) tersebut akan bekerja secara mandiri tetapi saling 
bergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan & kelestarian sistem sosial 
secara keseluruhan. Contohnya keterkaitan antara Hukum,agama, pendidikan, 
budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak dapat terpisahkan dan saling berinteraksi 

Menurut Talcott Parson (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2004: 121), ada 4 
subsistem yang menjalankan fungsi utama dalam kehidupan masyarakat yang dikenal 
dengan sistem “tindakan”, yaitu dengan skema AGIL: 

1. Fungsi adaptasi (Adaptation) dilaksanakan oleh subsistem ekonomi contoh: 
melaksanakan produksi & distribusi barang-jasa, dimana jalur produksi dan 
distribusi barang jasa untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran 
masyarakat dengan seadil-adilnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila. 

2. Fungsi pencapaian tujuan (Goal attainment) dilaksanakan oleh subsistem Politik 
contoh: melaksanakn distribusi-distribusi kekuasaan & memonopoli unsure 
paksaan yg sah (negara). Dalam pembagian kekuasaan ini harus didasarkan 
kepada etika dan moral politik (moral excellen) untuk menghindari kekuasaan 
absolut dan tindakan korupsi yang dilakukan elit.  

3. Fungsi integrasi (Integration) dilaksanakan oleh subsistem hukum dengan cara 
mempertahankan keterpaduan antara komponen yg beda pendapat/ konflik 
untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial. 

4. Fungsi mempertahankan pola & struktur masyarakat (Lattent pattern maintenance) 
dilaksanakan oleh subsistem budaya menangani urusan pemeliharaan nilai - nilai 
& norma-norma budaya yg berlaku dengan tujuan kelestarian struktur masyarakat 
dibagi menjadi subsistem keluarga, agama,dan pendidikan. 

Dengan demikian, implikasinya, masyarakat akan berkembang dengan baik, jika 
setiap individu taat kepada norma-norma yang telah disepakati baik dalam norma 
negara, masyarakat, dan agama. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi dan 
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modernisasi dalam kehidupan masyarakat, Auguste Compte berpendapat bahwa 
setiap individu membutuhkan agama yang humanis. Yaitu agama yang mampu 
memberikan dan menunjukkan manusia kepada kehidupan yang manusiawi. Karena 
agama diturunkan oleh Tuhan untuk kebutuhan hidup manusia, bukan sebaliknya 
manusia harus menghamba kepada agama. Komarudin Hidayat (2008: 10) 
menyatakan, jika memang agama diwahyukan untuk manusia, dan bukan manusia 
untuk agama, maka salah satu ukuran baik-buruknya sikap hidup beragama adalah 
dengan menggunakan standar dan kategori kemanusiaan. Bukannya ideologi dan 
sentimen kelompok. 

Kedua, pendekatan Sistem Nilai Budaya (Culture Value System). Pendekatan ini untuk 
memperbaiki mentalitas manusia Indonesia yang lemah karena faktor nilai budaya 
negatif dan inferior complex yang diwariskan penjajah kepada bangsa Indonesia. 
Koentjaraningrat (2004: 25) menyatakan, sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-
konsepsi, yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-
hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Untuk menganalisis sistem 
nilai budaya Koentjaraningrat (2004: 27) menggunakan kerangka Kluckhohn, yaitu 
lima dasar nilai budaya manusia : 

1. Hakekat hidup manusia. Ada kebudayaan yang menganggap hakekat hidup 
manusia adalah buruk dan menyedihkan, namun manusia dapat berusaha untuk 
mengubah dirinya dari kondisi buruk ke arah kondisi yang lebih baik dan bahagia. 

2. Karya manusia dalam kebudayaan pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga 
eksistensi kehidupannya, memberikan status dan kedudukan yang terhormat 
dalam masyarakat, dan sebagai usaha untuk menghasilkan produk yang lebih 
banyak lagi  

3. Kedudukan manusia dengan ruang waktu berinteraksi dengan kehidupan masa 
lalu sebagai cermin untuk memandang kehidupan ke masa depan. Sehingga 
manusia mampu untuk menghargai dan menggunakan ruang waktunya untuk 
kemajuan hidupnya. 

4. Hubugan manusia dengan alam sekitarnya, agar terjalin secara harmonis, maka 
manusia harus mampu mensikapi alam dengan bijaksana. Melakukan eksploitasi 
alam tanpa melupakan upaya- upaya pemeliharaan dan pelestariannya. Agar alam 
tidak “marah” dan dapat berlanjut kepada anak cucu kelak dikemudian hari. 

5. Hubungan manusia dengan sesamanya dapat tetap terpelihara, apabila mereka 
mampu bekerja sama dan saling pengertian. Dengan cara seperti itulah kehidupan 
masyarakat dapat terpelihara tertib sosialnya yang diikat dengan sistem sosial dan 
sistem budaya. 

Selain itu, untuk menjawab persoalan kualitas manusia Indonesia, Muchtar Lubis juga 
menyarankan agar melakukan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak berhenti 
pada 6 (enam) karakter negatif yang sudah dipaparkan di atas. Dimana masih banyak 
budaya kebaikan yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi karakter positif dan 
berjalan di tengah-tengah masyarakat, misalnya budaya gotong royong, kasih orang 
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tua kepada anak dan sebaliknya, hati yg damai/ lembut, bersabar, dan cepat belajar. 
Walaupun untuk kehidupan masyarakat di perkotaan sepertinya budaya positif 
tersebut mulai luntur dan tidak sedikit yang meninggalkannya. Hal ini menjadi 
tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya 
positif tersebut. Dan lembaga pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun di 
masyarakat menjadi sarana yang paling ideal untuk melaksanakannya. 

Sedangkan nilai-nilai negatif yang berasal dari bangsa asing baik yang di bawa pada 
masa penjajahan maupun karena adanya dampak globalisasi, maka pemerintah harus 
membuat peraturan yang membatasi efek globalisasi tersebut walaupun tidak bisa 
sama sekali menghindarinya dan mengganti budaya-budaya penjajah dengan budaya 
genuine Indonesia yang positif, serta disusunnya kurikulum berbasis budaya lokal 
untuk pendidikan.  

Misalnya, untuk merubah kebiasaan masyarakat yang tidak peduli terhadap 
kelestarian lingkungan, maka pemerintah harus membuat undang-undang yang ketat 
dengan hukuman tegas bagi yang melanggar. Kemudian menghilangkan sapaan-
sapaan penjajah yang tidak sesuai budaya bangsa dengan mengimplementasikan 
karakter positif dari budaya bangsa sendiri dan membangkitkan kembali tradisi-
tradisi besar dan mengembangan kesenian secara struktural maupun kultural. 

Namun, dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, usaha perbaikan ke arah 
yang positif pasti akan menemuai berbagai macam hambatan. Misalnya, jumlah 
penduduk yang sekarang mencapai lebih dari 200 juta menjadi kendala tersendiri, jika 
pemerintah tidak mampu menekan pertumbuhannya. 

Dimana dengan besarnya jumlah penduduk dipastikan kebutuhan akan pangan, 
sandang, dan papan juga akan semakin meningkat. Hal ini jika tidak diantisipasi akan 
menimbulkan kerawanan pangan, persaingan memperoleh pekerjaan semakin 
meningkat, lahan pertanian banyak berubah menjadi tempat hunian, keberadaan 
hutan semakin menyempit, dan berdampak kepada semakin meningkanya problem 
penumpukan sampah, banjir, bencana alam, kemiskinan dan sebagainya.  

Belum lagi masalah karakter negatif bangsa yang sangat sulit dirubah kalau hanya 
mengandalkan kesadaran warga negara. Kasus korupsi yang tidak pernah habis-
habisnya, peredaran dan penggunaan narkoba, pornogarafi dan porno aksi, tawuran, 
kriminalitas dan sebagainya telah membawa masyarakat ke jurang dekadensi moral 
yang lebih parah lagi. Jika ini benar-benar terjadi, maka kualitas atau mentalitas 
manusia Indonesia akan semakin memburuk, dan pada akhirnya bangsa ini akan 
semakin berat menanggung beban segala permasalahannya. Dalam kondisi seperti ini, 
bangsa yang bernama Indonesia akan menuju kebangkrutan atau bahkan yang lebih 
ekstrim akan menuju kehancurannya ? 
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PENUTUP 

Pengenalan manusia Indonesia dengan menonjolkan sisi-sisi negatifnya justru amat 
relevan, kontributif, dan produktif untuk membangun manusia Indonesia yang 
postmo (JB Mangunwijaya), yang well informed (Soedjatmoko), yang 
berpengharapan—dalam sisi spirituil (Mukti Ali), yang mandiri dan tahu batas 
kemampuan diri (Slamet Iman Santoso), yang tidak gagap teknologi (BJ Habibie).  
Kata kunci mengatasi keterpurukan Indonesia adalah culture matters, kata Jakob 
Oetama dalam pidato peluncuran Koentjaraningrat Memorial Lecture I, 15 Maret 2004. 
Tipologi manusia budaya statis perlu diubah menjadi tipologi manusia berbudaya 
progresif. 

Walaupun teori Talcott Parson dan Kluckhohn mungkin tidak sepenuhnya dapat 
menjawab permasalahan karakter dan mentalitas bangsa Indonesia, namun 
setidaknya ada jalan keluar yang dapat dijadikan sebagai landasan. Dan yang paling 
penting adalah solusi itu sebenarnya dapat digali melalui kebudayaan lokal yang lebih 
genuine dan tidak asing bagi pengembangan manusia Indonesia ke depan ke arah 
yang lebih baik dan bermartabat sesuai dengan kepribadian bangsa.  
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BELAJAR MENJADI MASYARAKAT YANG DEWASA:  
Aku�yang�Bertransendensi�

 
 

Memilih tema seperti ini berarti mengandaikan bahwa masyarakat memang 
mengalami sebuah proses belajar sekaligus proses pertumbuhan dan perkembangan. 
Sejarah masyarakat memang adalah cerita tentang perkembangan. Di dalam 
perkembangan itu satu-satunya yang pasti adalah masa lampau, sedangkan masa 
depan senantiasa tanpa batas, tak terpastikan, dan terbuka. Masa lampau memberikan 
keterikatan kepada yang sudah pasti dan dengan begitu rasa aman, sementara masa 
depan menjanjikan kebebasan namun penuh ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti 
dari masa depan adalah kematian itu sendiri. 

Maka setiap saat manusia hidup di dalam kecemasan-kecemasan dan kehendak akan 
rasa aman. Namun justru karena itulah problem eksistensi manusia menjadi unik di 
dalam keseluruhan alam. Ia tidak pernah menerima alam dan lingkungannya 
sebagaimana adanya. Ia akan mengambil jarak, menilai masa lalu sehingga dapat 
mengantisipasi masa depannya. 

Sejarah kebudayaan manusia, baik sebagai individu ataupun masyarakat, adalah 
sebuah proses belajar besar, dan pada abad ke 18, filsuf Jerman kenamaan Immanuel 
Kant menuliskan bahwa salah satu ciri khas kebudayaan terdapat di dalam 
kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Ia senantiasa berada dalam 
keharusan menemukan langkah keluar untuk problem yang dihadapi, menemukan 
jalan-jalan baru untuk eksistensinya. 

*** 

Dengan andaian di atas saya mencoba untuk menjawab pertanyaan, mengapa pada 
pagi hari ini kita semua diajak untuk bersama-sama merenungkan tema Belajar 
Menjadi Masyarakat yang Dewasa? Apakah karena sepanjang lebih dari setahun ini 
kita dihenyakkan ke dalam kenyataan pahit bahwa sebagai masyarakat di satu pihak, 
sesungguhnya kita belum menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan bersama, dan 
sebagai nasion belum menunjukkan kematangan bernegara? 

Mengerikan memang, apa yang terjadi di sekitar kita justru sebagai sebuah negara 
merdeka Indonesia akan memasuki usia yang ke-54 dalam beberapa hari ini. Konflik 
berdarah di banyak tempat, baik yang bersifat horisontal rakyat dengan rakyat 
maupun yang bersifat vertikal negara dengan rakyat, seperti menjadi cermin tercabik-
cabiknya kemanusiaan. Atas nama persatuan dan kesatuan bangsa, alat negara dapat 
membunuhi warga negaranya sendiri, dan atas nama identitas arkaik sesama warga 
dapat saling membunuh dengan teramat keji. 

Akal budi, yang telah menjadi sumber kekuatan yang memilah manusia dari kesatuan 
asalinya dengan alam sehingga manusia meninggalkan tahap eksistensinya sebagai 
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binatang, seperti lumpuh menghadapi kehendak dahsyat untuk mengikuti naluri 
instinktif hewani yang tak terkendali. Dari kenyataan di sekitar kita tinggal sekalipun, 
kita menjadi saksi bagaimana manusia menempatkan diri di atas kehidupan, dan 
menghancurkannya. 

Saya ingin kembali sebentar ke proses perkembangan manusia individual untuk 
mendapatkan analogi mengenai kedewasaan sebuah masyarakat. Ketika lahir ke 
dunia, seorang bayi belum menyadari akan adanya realitas di luar diri luar kecuali 
bahwa dunia luar ada untuk memberinya kehangatan dan rasa kenyang. Dengan kata 
lain dunia luar ada untuk semata-mata memenuhi kebutuhan dirinya. Sigmund Freud 
menamakan keadaan ini sebagai narcissisme primer. 

Kesadaran akan adanya dunia luar datang perlahan-lahan dengan munculnya 
kemampuan membedakan adanya aku dan engkau, yaitu ketika sang bayi mulai 
menyadari bahwa ada benda-benda atau orang-orang yang berbeda-beda. Itulah 
sebabnya proses penamaan menjadi sangat penting karena mengartikan adanya diri 
sendiri yang terpisahkan dari obyek lain di luar diri yang mempunyai nama berbeda. 

Dalam perkembangan berikutnya, di dalam diri anak akan tumbuh kesadaran bahwa 
orang-orang lain di sekitarnya juga mempunyai kebutuhan yang sama penting seperti 
kebutuhannya sendiri. Di sini kesadaran anak menjadi terbuka, intersubyektif, yang 
bergantung kepada hubungannya dengan orang lain. Jika ini gagal, maka anak tidak 
mampu menghadapi realitas dunia sebagai mana adanya, tetapi akan selalu 
membentuk realitas berdasarkan proses batinnya sendiri. 

Seketika anak berhasil melepaskan ikatan primer dengan ibu, atau dalam skala besar 
ketika manusia berhasil melepaskan diri dari kungkungan alam, ia mengembangkan 
kebutuhan akan identitas. Ia mencoba menjadi aku yang utuh. Semakin dewasa 
seorang anak, semakin ia menjadi aku yang utuh, yang mampu membuat pilihan-
pilihan bebas. 

Dalam sejarah kebudayaan, aku utuh tercapai ketika tahap mitis beralih menjadi tahap 
ontologis. Ini dicirikan dengan kemampuan manusia membuat jarak dengan alam dan 
menjadikan alam sebagai obyek, dan aku sebagai subyek. Dalam hubungan sosial, ini 
tercapai ketika individu berhasil melepaskan diri dari ikatan kelompok sehingga 
identitasnya tidak lagi ditentukan oleh identitas kelompok asal usulnya. Nama tidak 
lagi merupakan pertalian dengan kelompok asal usul sehingga ia tidak kehilangan 
nama sekalipun pertalian itu putus. Seseorang tidak lagi hanya diterima sebagai 
eksistensi sejauh ia bertalian dengan kelompok tertentu. 

Bagaimanapun, pemilahan aku dengan dunia seperti ini jarang terjadi. Selalu muncul 
kecenderungan untuk berada bersama. Manusia ada karena hubungannya dengan 
orang lain. Maka, umumnya aku hanya merasakan diri sebagai aku jika aku diterima 
di dalam sebuah kelompok. Seorang anak remaja dapat saja bersedia untuk 
melakukan apapun sejauh ia dapat diterima di sebuah kepompok. Orang yang lebih 
dewasa dari segi umur merelakan cita-cita, gagasan-gagasan ideal, dilepas demi 
penerimaan di sebuah kelompok. 
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Keinginan hebat menjadi anggota sebuah kelompok menjadi penting bukan hanya 
demi terpenuhinya kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi juga demi diperolehnya 
rasa aman. Kebangsaan, agama, suku, etnisitas, menolong orang merasa mempunyai 
identitas. 

Jika kita kembali melihat berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dalam setahun 
terakhir ini, apapun pemicunya, selalu dapat ditarik sebuah pola sejenis. Hampir 
semua konflik massal horizontal yang terjadi sepanjang setahun terakhir ini, 
senantiasa mengambil bentuk pembangkitan sentimen atas dasar identitas kelompok 
atau yang ingin saya sebut sebagai arkaisme asal usul, archaism of the origin, meminjam 
istilah pemikir feminis Julia Kristeva. 

Arkaisme asal usul ini menggambarkan perasaan yang sangat eksklusif terhadap 
identitas homogen berdasarkan satuan kelompok keagamaan, kesukuan, kedaerahan, 
kebahasaan, atau etinisitas. Arkaisme ini begitu kuat mengacu ke dalam sehingga 
hampir semua yang berada di luar kelompok dan berbeda identitas asal usul akan 
ditolak, dan menjadi yang lain, the other. 

Dalam konteks masyarakat, tidak ada yang salah dengan arkaisme asal usul seperti 
ini, kecuali ketika gagal bertransendensi ke aras nasion serta gagal berpijak di atas 
nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat itu muncul bahaya akan kesombongan eksklusif 
kelompok yang akan menjadikan kepentingan kelompok sebagai pusat. 

Keadaan ini diperparah dengan meluasnya ketidakadilan struktural untuk waktu 
yang amat lama sepanjang sejarah orde baru, bahkan sampai saat ini, yang 
menyebabkan masyarakat terbelah dalam kelompok yang diuntungkan atau 
dirugikan oleh berbagai kebijakan penguasa. Dalam keadaan ini pemenuhan 
kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk memiliki identitas, diperoleh 
dengan cara yang sebetulnya menghilangkan kemandirian dan keutuhan akunya. 
Orang sekedar mencari kesamaan identitas untuk kemudian menentukan setiap “yang 
lain” sebagai yang potensial untuk setiap saat dijadikan musuh. 

*** 

Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa jika pertumbuhan individu hendak 
dijadikan acuan, maka pertama-tama adalah kesadaran akan adanya orang lain di luar 
aku yang bukan sekedar pemuas kebutuhanku adalah ciri seseorang memasuki tahap 
pertumbuhan pertama. Kesadaran bahwa aku hadir dalam dunia, dalam sebuah 
realitas yang bukan aku sendiri yang berhak menamakannya, tetapi realitas yang aku 
miliki bersama dengan orang lain. Aku melampaui dunia rekaanku. 

Selanjutnya adalah kemampuan menentukan identitas tanpa kehilangan kemandirian 
dan integritas; identitas yang tidak ilusif, yang tidak membuatnya semakin 
bergantung kepada kelompok. Identitas itu bukan yang mengembalikannya kepada 
asal usul homogen. Aku melampaui semua bentuk identitas arkaik dan memilih 
identitas dengan mendasarkannya di atas pengalaman akan daya-daya pribadi yang 
memberinya kekuatan untuk menentukan sendiri pilihan-pilihan sosial, politik, 
bahkan ekonomi dan budayanya. Kemampuan ini sekaligus membuka diri untuk 
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menerima yang lain, yang berbeda, sebagai sebuah identitas utuh di luar dirinya yang 
juga mempunyai pilihan-pilihan bebas. Di sinilah terbuka ruang-ruang untuk 
menerima keragaman. 

*** 

Uraian yang mengacu ke pertumbuhan individu di atas diharapkan tidak akan 
mengecoh dengan mengarahkan kesimpulan bahwa masyarakat yang menjalani tahap 
pertumbuhannya dengan berhasil menuju kedewasaan adalah yang ditopang oleh 
individu-individu yang matang. Ini akan membawa kepada pertanyaan klasik yang 
tak akan diperdebatkan di sini, tetapi justru ingin dilampaui lewat sebuah dialektika 
yang mengacu kepada sebuah slogan feminis the personal is political. 

Saya ingin menyampaikan hal ini untuk tidak hanya berhenti pada ciri masyarakat 
dewasa, tetapi justru memenuhi tema, yaitu belajar. Ini berarti mengajukan sebuah 
metode, sebuah cara belajar. Saya memilih consciousness raising (CR), yang dalam 
pandangan feminis telah berhasil menghadirkan kembali perempuan tanpa identitas 
untuk ikut menamakan kembali dunia. Alasannya adalah karena saya melihat bahwa 
keadaan masyarakat yang sekarang ini menjadi demikian memprihatinkan tidak 
dapat dilepaskan sama sekali dari struktur-struktur kekuasaan yang opresif selama 
jangka waktu yang panjang. 

Untuk itu harus dipahami bahwa ada dua cara melihat manusia. Secara tradisional, di 
satu pihak ada gagasan filosofis yang secara ontologis melihat manusia dengan 
kesadaran dan kapasitas kreatifnya merupakan mahluk yang berdiri sendiri lepas dari 
struktur eksistensi lainnya. Dengan demikian secara epistemologis manusia 
diasumsikan sebagai pengkonstruksi realitas di sekitarnya. Ini berarti bahwa realitas 
sosial dan semua bentuk pengetahuan ada di dalam kepala melalui pengalaman 
personal; realitas sosial adalah hasil bentukan. 

Di lain pihak, ada gagasan yang secara ontologis melihat manusia, sekalipun memiliki 
kesadaran dan kapasitas kreatif yang menjadikannya manusia, adalah bagian dari 
struktur eksistensi di sekitarnya, baik yang kongret maupun abstrak. Struktur obyektif 
di luar diri inilah yang bekerja dan mempengaruhi kesadarannya. Realitas sosial 
bersifat eksternal, di atas dan melampaui individu, terdiri dari struktur-struktur 
kongret yang mempunyai pengaruh deterministik terhadap perkembangan kesadaran 
individu. 

Pendekatan pertama menjadi dasar untuk pendekatan humanisme radikal di dalam 
kebudayaan, sedangkan yang kedua menjadi dasar untuk pendekatan strukturalisme 
radikal. Apakah yang menjadi dasar untuk CR? Dasarnya adalah pernyataan Carol 
Hannisch (1970), the is personal is political, yang ia ajukan dalam Notes of the Second 
Year. Slogan ini kemudian juga menjadi sebuah metode analisis yang dikembangkan 
oleh para feminis untuk memperoleh pemahaman politik berdasarkan analisis kritis 
terhadap pengalaman personal perempuan. Namun demikian CR dapat menjadi 
sebuah proses pendewasaan anggota masyarakat dengan memakai medium berupa 
dialog dalam kelompok-kelompok diskusi, baik yang bersifat publik maupun 
tertutup, dengan atau tidak dengan fasilitator. CR umumnya dilakukan sebagai 
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bagian dari metode pendampingan terhadap korban, apapun definisi korban itu, 
apakah individu, atau kelompok. 

Salah satu implikasi dari penerapan premis the personal is political adalah bahwa proses 
pendampingan, atau jika dalam hal pembicaraan di sini hendak disebut sebagai proses 
pembelajaran, menjadi sesuatu yang disadari mempunyai sasaran politis untuk 
mengubah struktur-struktur kekuasaan yang telah mengakibatkan munculnya 
berbagai bentuk tekanan di dalam masyarakat. 

Secara individual, di dalam proses CR, orang dihadapkan kepada kenyataan 
bagaimana tekanan bekerja atas diri melalui pendekatan baik dari dalam dan dari luar 
diri. Dialog yang menjadi medium untuk melaksanakan kegiatan tersebut 
berlangsung untuk menyingkapkan realitas subyektif orang per orang, dan dari situ 
bersama-sama menamakan kembali kebenaran. 

CR menjadi rekonstitusi kritis mengenai makna pengalaman seseorang. Pengalaman 
tersebut didefinisikan kembali di dalam bahasa politis, sambil menekankan kembali 
hubungan antara kondisi material obyektif di lapangan dan pengalaman personal 
subyektif. 

Pemahaman mengenai alasan politis di belakang tindakan opresif dan upaya 
meletakkannya ke dalam perspektif yang lebih luas daripada sekedar penderitaan 
personal, menyebabkan peserta CR yang menjadi korban ketidakadilan struktural 
misalnya, tidak menuding diri sendiri—sebagaimana banyak terjadi–sebagai 
penyebab tekanan yang menimpa dirinya. 

Maka, selain mengandung di dalamnya gagasan bahwa mengubah seseorang 
merupakan prasyarat awal untuk mengubah masyarakat–dan dengan begitu jatuh ke 
pendekatan dalam kerangka besar humanisme radikal–CR justru bermaksud 
menohok secara radikal kerangka kekuasaan yang menyebabkan ketidakadilan 
terjadi, sehingga memungkinkan penuntutan atas keadilan. Dengan ini, CR 
melibatkan proses sekaligus pendekatan yang subyektif dan yang obyektif. 

Proses ini berjalan sebagai dialektika yang berfungsi sebagai pembawa gerak sebuah 
predikat–dalam hal ini masyarakat–ke level kesadaran yang lebih tinggi. 

Di dalam gerak itu terkandung sintesis antara penghancuran dan penyelamatan 
menuju ke pembangkitan (aufheben, dalam bahasa Hegel). Anggota masyarakat 
bergerak dari korban yang dihancurkan dan dinegasikan menjadi mereka yang 
memiliki kesadaran baru di dalam dirinya mengenai hubungan antara pengalaman 
pribadi yang menyakitkan dan sumber tekanan yang bersifat struktural, dan 
bagaimana letaknya di dalam konteks tatanan sosial dan politik yang berlaku. 

*** 

Pembelajaran dalam bentuk ini menyuguhkan pemahaman mengenai hubungan 
antara metode dan penyingkapan kebenaran serta antara anggota masyarakat sebagai 
individu dan kondisi sosial-politik yang berjalan di sekitarnya. Maka kebenaran 
bukan lagi sesuatu yang transendental. Kebenaran adalah kepemahaman akan 
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kekinian yang tersembunyi di dalam anggota masyarakat, khususnya mereka yang 
menjadi korban tekanan dan kekerasan, dan menunggu untuk disingkapkan. 

Dalam proses ini pendewasaan masyarakat berlangsung bukan semata-mata 
mengandalkan pendekatan individual kultural sehingga jika terjadi kekerdilan 
masyarakat maka individu dipersalahkan, tidak juga dengan semata-mata 
mengandalkan perbaikan struktural tempat perasaan subyeltif personal tidak pernah 
mendapat tempat. Namun bagaimana setiap individu menyadari bahwa ia adalah 
hasil dialektika masyarakat yang ikut ia bentuk, sekaligus membentuk dirinya. 
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MORAL, AGAMA, DAN NEGARA 

KRISIS ekonomi sekarang ini menurut beberapa ekonom Indonesia sudah berada di 
luar daya-penjelas (explanatory power) ilmu ekonomi. Sebab, berbagai perubahan 
dalam nilai rupiah terus terjadi, walaupun indikator ekonominya tidak banyak 
berubah. Persoalan ialah apakah ilmu ekonomi harus dipandang sedemikian statisnya 
sehingga indikator konvensional itu harus tetap dipegang dan bukannya dirumuskan 
indikator baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi sekarang ini, 
khususnya setelah meluasnya pasar modal dan pasar uang? 

Atas cara yang sama mungkin saja ada pemikiran bahwa politik Indonesia sekarang 
sudah berada di luar daya-penjelas ilmu politik, karena indikator politik tak banyak 
berubah (dukungan terhadap presiden tetap besar, tidak ada percobaan untuk 
mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi RI, 
parlemen tetap bekerja seperti biasa, dan pers relatif bebas), tetapi gonjang-ganjing 
politik berlangsung dengan tempo tinggi dan membuat stabilitas politik turun-naik 
seperti gelombang lautan. Mengapa gerangan? Apakah Indonesia demikian misterius 
masyarakat dan negaranya sehingga ilmu-ilmu sosial menyerah kalah 
menghadapinya? 

PEMBAHASAN singkat ini hanya ingin mengajukan sebuah caveat bahwa kesulitan 
dalam menjelaskan dan memahami perkembangan masyarakat, separuhnya lahir dari 
isi kepala kita sendiri. Setiap krisis cenderung membuat kita melakukan 
penyederhanaan soal melalui suatu uraian dan keterangan pukul rata yang sangat 
dipergampang tetapi lebih menyesatkan daripada menolong. Memang, dalam 
keadaan kritis tidak banyak waktu untuk melakukan uraian yang sistematis, canggih 
dan terinci. Pemikiran dengan alasan yang rinci lebih dimungkinkan dalam keadaan 
tenang kalau orang berada dalam situasi normal. 

Dalam arti itu, menghadapi krisis politik dan ekonomi sekarang ini besar sekali 
godaan untuk melakukan one-factor explanation atau penjelasan hanya berdasarkan 
satu perkara saja yang memudahkan impian tentang penyelesaian. Sering terdengar, 
misalnya, bahwa berbagai kesulitan ini timbul karena moralitas umum merosot pada 
saat ini, baik di kalangan pemimpin maupun di kalangan masyarakat. Tentu saja tidak 
bisa disangkal bahwa moralitas merupakan hal yang amat penting, bukan saja dalam 
kehidupan negara tetapi juga dalam kehidupan manusia pada umumnya. 

Demikian pun atas cara yang sama diandaikan bahwa kehidupan moral itu dapat 
ditingkatkan, kalau kehidupan beragama diperbaiki melalui pendidikan agama yang 
lebih teratur, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Semua pemikiran ini tidak 
salah dalam substansinya, tetapi menjadi tidak seluruhnya benar, karena 
dikemukakan tanpa distingsi yang mencukupi. Uraian berikut ini mencoba 
menjabarkan beberapa distingsi termaksud, yang mungkin berguna untuk 
memperbaiki kesalahan tersebut, yang lebih bersifat metodologi daripada substansial. 
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PERTAMA, perlu diingat bahwa kehidupan negara mengandaikan adanya suatu 
moralitas publik yang amat berbeda dari moralitas pribadi atau perorangan. Apa yang 
diajarkan dalam agama-agama, secara umum, lebih menyangkut moralitas pribadi. 
Karena agama tidak mengajarkan secara langsung kewajiban memperhatikan lalu 
lintas, menjaga kebersihan taman kota, membayar rekening telepon dan listrik, 
menjaga lingkungan hidup, menghormati para pejalan kaki di trotoar, atau boleh-
tidaknya melakukan demonstrasi politik. Semua hal tersebut di atas menyangkut 
moralitas publik yang berada dalam wilayah kenegaraan. 

Persoalan adalah bahwa tidak semua orang yang terdidik dengan baik dalam 
komunitas agamanya, dengan sendirinya juga berkembang menjadi warga negara 
yang baik dalam moralitas publik tersebut. Civic education berbeda dari religious 
education. Contoh soal yang gamblang ialah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang 
terus merajalela secara liar, sekalipun kehidupan agama dalam berbagai komunitas 
agama di Indonesia boleh dikatakan subur dan tidak menurun. Sama halnya, 
sekalipun agama-agama mengajarkan penganutnya untuk menghormati orang lain, 
masih terlihat dalam kehidupan politik betapa sulitnya menghormati pendapat dan 
pendirian politik golongan lain yang tidak sejalan dengan pendirian partai yang 
dianut seseorang. 

Hal ini menjadi lebih jelas dalam pendidikan agama-agama di sekolah. Tidak bisa 
disangkal bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama yang secara teoretis 
mempunyai hak hidup yang sama menurut hukum RI. Namun demikian, dalam 
pendidikan agama-agama (termasuk di sekolah), dapat diperkirakan bahwa setiap 
komunitas agama, dalam pelajaran agama mereka masing-masing, tidak begitu 
menyadari heterogenitas agama ini. Pendidikan agama yang diberikan oleh suatu 
komunitas agama cenderung menimbulkan kesan pada anak didik bahwa penduduk 
Indonesia seakan-akan hanya terdiri dari anggota komunitas agama bersangkutan 
saja, sehingga anak-anak itu memang dididik untuk menghormati penganut agama 
sendiri, tetapi sedikit sekali memberi perhatian kepada penghormatan kepada 
penganut agama lainnya. 

DISTINGSI ini rupanya perlu dipertegas, agar supaya kita tidak terjebak ke dalam 
moralist fallacy yang mengelirukan, bahwa kalau departemen-departemen dan DPR 
diisi oleh orang-orang yang saleh secara religius dan mempunyai moralitas pribadi 
yang tinggi, maka dengan sendirinya politik dan pemerintahan negara menjadi efektif 
dan bersih. Persoalan bukanlah bahwa pendidikan moral dalam agama tidak ada 
gunanya, untuk kehidupan sebagai warga negara. Kegunaannya jelas ada, karena 
seseorang yang terlatih menahan diri dan nafsu-nafsu pribadinya dalam agama 
mungkin lebih mudah menahan diri dalam kehidupan publik sebagai warga negara 
terhadap godaan kekuasaan atau godaan untuk mendapatkan hak-hak istimewa 
misalnya. 

Sekalipun demikian, moralitas pribadi itu lebih merupakan persyaratan yang perlu 
(necessary condition), tetapi belumlah merupakan persyaratan yang mencukupi 
(sufficient condition). Hal ini disebabkan karena sifat moralitas pribadi dan moralitas 
publik adalah berbeda meskipun tidak bertentangan. Seorang pemimpin agama, yang 
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menaruh simpati kepada orang-orang dalam komunitasnya, mungkin dapat memberi 
harta miliknya begitu saja kepada orang-orang yang kekurangan, tanpa harus 
mempertanggungjawabkan dalam pembukuan. Sebaliknya, seorang pejabat tinggi 
tidak dapat lagi berbuat yang sama. Dia harus memenuhi asas akuntabilitas, dengan 
menunjukkan bahwa dia mempunyai hak melakukannya, apa alasannya, dan siapa-
siapa saja yang menjadi penerima dari sumbangannya, serta mengapa justru orang-
orang inilah yang harus diberi bantuan dan bukan orang lain. Kalau hal ini tidak 
dilakukan, maka pejabat tersebut melakukan kesalahan sebagai pejabat negara, 
meskipun kalau hal yang sama dilakukan dalam komunitas negaranya, bisa saja 
menjadi hal yang terpuji. 

KEHIDUPAN dalam komunitas agama dan kehidupan sebagai warga suatu negara 
moderen merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan itu menjadi jelas karena 
alasan-alasan berikut ini. 

Dalam kehidupan komunitas-komunitas agama, setiap agama mempunyai hak penuh 
untuk berbeda dari agama lain. Atau dengan lain perkataan, setiap agama adalah 
benar untuk penganutnya. Perbedaan ini bukan saja diperbolehkan menurut hukum, 
tetapi juga harus dihormati. Dipandang secara sosiologis, agama adalah bahagian 
kehidupan budaya, dan setiap kelompok budaya mempunyai hak untuk hidup 
menurut nilai-nilai budaya mereka masing-masing, sedangkan negara tidak 
mempunyai wewenang untuk mengintervensi nilai-nilai tersebut, sejauh nilai-nilai 
tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Hal yang sebaliknya terlihat dalam kehidupan negara. Dasar utama di sana ialah 
persamaan hak dan kewajiban di antara semua warga negara. Tidak mungkin seorang 
warga negara mengatakan bahwa lampu merah di jalan raya tidak berlaku buat dia, 
karena menurut nilai-nilai budayanya, jalanan umum tidak perlu diatur. Hal ini masih 
mungkin dalam kehidupan komunitas di desa, di mana semua orang boleh memakai 
jalanan ke kebun, misalnya, tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Akan tetapi, 
dalam kehidupan publik, jalanan adalah public space yang harus diatur menurut 
ketentuan perundangan negara dan tidak bisa diatur menurut nilai budaya masing-
masing kelompok. 

Perbedaan kedua yang asasi antara agama dan negara ialah bahwa antara agama yang 
satu dan agama yang lain tidak mungkin dilakukan negosiasi tentang nilai-nilai dan 
tingkah laku keagamaan dalam kelompok masing-masing. Pada titik itu agama 
menjadi suatu bidang yang ditandai oleh kondisi unnegotiable. Tidak mungkin kita 
membayangkan seorang Kristen bernegosiasi dengan seorang penganut Hindu, 
misalnya, agar supaya beberapa ritual dalam agama Hindu diubah. Kalau hal ini 
dicoba dilakukan, maka kita telah melanggar wilayah the unnegotiable, dan hasilnya 
hanyalah konflik dan barangkali juga kekerasan. 

Sebaliknya dalam negara, politik adalah bidang di mana negosiasi bukan saja 
dimungkinkan, tetapi malahan diharuskan, yaitu negosiasi antara kepentingan yang 
satu dengan kepentingan lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, 
atau antara keinginan yang satu dan keinginan lainnya. Politik otoriter ditandai 
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pertama-tama oleh hilangnya kemungkinan dan kesempatan bernegosiasi, sedangkan 
politik demokratis mengandaikan bahwa kehidupan bersama akan menjamin 
kepentingan umum, kalau dimungkinkan negosiasi. 

MENERJEMAHKAN nilai-nilai komunal ke dalam nilai-nilai publik bukanlah sesuatu 
yang mudah. Contoh untuk ini sangat banyak. Penduduk negeri ini dikenal sebagai 
orang-orang yang berbudi halus, ramah dan santun. Sekalipun demikian kehalusan 
dan kesantunan ini dalam praktik hanya hidup dan terlihat dalam lingkup komunal. 
Kalau ada acara makan bersama di rumah, maka setiap orang saling mempersilahkan 
untuk mengambil makanan duluan. Demikian pun kalau lewat di depan orang, kita 
selalu minta permisi. 

Kesopanan dan kesantunan dalam lingkungan komunal ini, sayang sekali, tidak 
tercermin sama sekali dalam ruang publik. Kalau Anda menyetir mobil lalu kepepet di 
sebuah sudut, dan memberi tanda dengan lampu sein untuk minta jalan, maka sulit 
sekali untuk mendapatkan jalan itu, kecuali kalau Anda memberanikan diri 
menerobos begitu saja. Demikian pun kalau antri karcis atau antre telepon umum, 
sama sekali tidak terlihat lagi sopan santun yang begitu dimasyhurkan, padahal 
menerobos antrean di negara-negara maju dianggap sebagai perbuatan yang amat 
kurang ajar, dan menimbulkan amarah orang banyak. 

Saudara Asmara Nababan dan Komnas HAM pernah bercerita bahwa seorang 
pengamat yang baru pertama kali masuk ke Indonesia, merasa amat aneh bahwa 
orang Indonesia begitu sering memakai istilah "maaf" (misalnya kalau mulai bicara 
harus minta maaf), padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa pun. Uniknya, 
kalau mereka betul melakukan kesalahan, maka sulit sekali kita mendengarkan 
perkataan maaf dari mereka. Jadi perkataan maaf itu hanyalah sopan santun, tetapi 
bukan suatu kejujuran untuk mengakui bahwa seseorang menyadari kesalahannya. 
Belum pernah terdengar bahwa seorang pejabat tinggi, misalnya, minta maaf karena 
telah melakukan sesuatu kekeliruan, seakan-akan begitu menjadi pejabat, dia dengan 
sendirinya can do no wrong. 

WILAYAH publik barangkali bukanlah sesuatu yang sudah akrab dalam pengertian 
umum di Tanah Air kita. Buat sebahagiannya, hal ini disebabkan karena integralisme 
dalam paham kenegaraan sudah semenjak semula membawa alam pikiran umum 
kepada anggapan bahwa negara dan kehidupan politik dapat diatur berdasarkan asas 
kekeluargaan. Padahal, ada perbedaan yang demikian asasi antara kehidupan 
keluarga dan kehidupan negara. Keluarga adalah private sphere (wilayah privat) 
sedangkan negara adalah public sphere (wilayah publik). 

Mengatur urusan negara dengan pendekatan privat bukanlah sesuatu yang dapat 
dibenarkan oleh teori negara moderen. Wilayah privat diatur oleh kebudayaan, 
sedangkan wilayah publik diatur oleh hukum. Sudah jelas tidak ada pertentangan 
antara keduanya, karena berbagai nilai budaya dapat mendukung proses law 
enforcement, apabila diterapkan dengan benar. Namun, ada perbedaan yang amat 
asasi. Kalau keadilan atau korupsi uang negara ditafsirkan secara privat atau secara 
budaya, maka jelas hal ini akan menimbulkan kebingungan luar biasa, karena setiap 
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lingkup komunal dapat mempunyai tafsirannya sendiri. Kita, sebagai misal, dapat 
mengatakan bahwa seorang koruptor tidak boleh dihukum, karena dalam agama kita 
percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun yang mengampuni juga seorang 
koruptor yang menyesali kesalahannya. Kalau tafsiran ini dimasukkan ke dalam 
urusan publik, maka hukum positif tidak akan berjalan, karena urusan kepercayaan 
kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan seharusnya dikembalikan kepada urusan 
privat setiap orang beragama, tetapi korupsi uang negara adalah persoalan hukum 
positif dengan ketentuannya sendiri. 

Mudah-mudahan maksud pembahasan ini tidak disalahtafsirkan. Tidak ada niat 
untuk me-ngecilkan peranan agama. Yang dicoba dikemukakan adalah prinsip put the 
right thing in the right place. Kalau ini tidak dilakukan maka kita akan kelabakan terus-
menerus dengan tata negara, karena menempatkan hal yang benar di tempat yang 
salah. 

Ignas Kleden, Sosiolog,  
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SARA: Praktek dan Teori  

 (I) 

 

HUBUNGAN antaretnis dan antarkelompok agama adalah dua perkara yang di 
Tanah Air ini termasuk dalam kategori SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), 
yang biasanya dianggap amat peka, rentan, eksplosif, penuh risiko, dan karena itu 
berbahaya. Kekerasan-kekerasan yang terjadi di Jakarta (dan di beberapa kota lain) 
pada bulan Mei dan November tahun ini seakan-akan semakin memperkuat 
kepercayaan umum akan teori SARA. Terhadap anggapan itu layak diajukan dua 
pertanyaan kritis. Pertanyaan pertama bersifat praktis: apakah teori SARA itu lebih 
menguntungkan atau merugikan? Pertanyaan kedua bersifat teoretis: apakah teori ini 
benar dan dapat ditunjuk validitasnya dalam kenyataan? 

TULISAN ini memilih sikap dan pendapat bahwa baik secara politis maupun secara 
ilmiah teori itu mengandung demikian banyak kesulitan yang bersifat kontradiktif 
dalam dirinya, sehingga alasan untuk menolaknya jauh lebih banyak dan lebih kuat 
daripada alasan-alasan yang bisa diajukan untuk menerima atau malahan 
mempertahankannya. Secara praktis, SARA itu jelas lebih merugikan daripada 
menguntungkan. Lebih persis: anggapan yang ada dalam teori itu tidak ada 
manfaatnya untuk pengembangan kehidupan bersama secara damai, terbuka, dan 
demokratis. Seandainya pun ada manfaatnya, anggapan dalam teori itu hanya 
berguna untuk segelintir kecil orang yang kepentingannya tidak ada hubungan 
dengan kehidupan bersama, dengan etnisitas maupun dengan agama. 

KALAU benar bahwa hubungan antara kelompok etnis dan kelompok agama penuh 
dengan kemungkinan konflik, dan kalau benar juga bahwa konflik itu dengan mudah 
menyulut penggunaan kekerasan, maka tiap kelompok akan memilih untuk lebih baik 
berada dalam kelompoknya sendiri, mengurangi kontak dan komunikasi dengan 
kelompok lainnya, dan kalau perlu tidak usah berhubungan sama sekali. Cukup jelas 
kiranya kalau pendapat di atas diterima secara luas, maka segera akan timbul dua 
konsekuensi sosiologis yang berat dan serius. Pertama, untuk Indonesia yang 
demikian heterogen masyarakat dan budayanya tidak mungkin tercipta suatu 
masyarakat (society, Gesellschaft), sedangkan masyarakat Indonesia yang sudah lama 
terbentuk ini pastilah tak dapat bertahan lebih lama, karena anggota masyarakat yang 
hingga kini sudah biasa hidup berdampingan tanpa masalah, akan kembali ke dalam 
komunitas kelompok (community, Gemeinschaft) mereka masing-masing. Kehidupan 
sosial dalam suatu masyarakat terbuka segera surut menjadi kehidupan komunal 
yang relatif tertutup. Akibat politisnya juga segera tampak karena kehidupan bangsa 
menjadi mustahil. Etnisitas (yang penuh dengan kekayaan etnis) dan agama (yang 
penuh dengan ajaran dan tradisi yang luhur) tidak lagi menjadi tempat orang 
mengekspresikan diri secara politik dan mengungkapkan diri secara budaya, tetapi 
akan berubah menjadi tempat orang menyembunyikan diri secara politik dan mencari 



 

MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP | 280  
 

keamanan-diri secara budaya. Kedua, tidak mungkin terbentuk civil society, karena 
masyarakat ini mempersyaratkan berkembangnya keterbukaan dan suburnya inisiatif. 
Kalau teori SARA itu diterima secara luas, maka tiap kelompok akan enggan atau 
takut mengambil inisiatif apa pun terhadap kelompok lainnya dan enggan pula 
memberikan respons kreatif terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok lainnya. 
Akibat politiknya ialah kehidupan demokrasi menjadi amat sulit, baik karena 
perbedaan pendapat tidak akan timbul karena tiap kelompok enggan menanggapi 
pendapat kelompok lainnya, ataupun kalau muncul perbedaan pendapat hal itu akan 
dianggap berbahaya, sementara konflik kepentingan seakan-akan hanya bisa 
diselesaikan dengan jalan kekerasan. 

KALAU teori SARA itu lebih merugikan dan membawa kemunduran daripada 
membawa manfaat untuk kemajuan, mengapa gerangan teori itu begitu mudah 
diterima? Mengapa kita demikian gampang percaya dan cenderung menerima, 
bahkan membenarkan bahwa hubungan antaretnis dan antarkelompok agama di 
Indonesia demikian sensitif dan penuh risiko? Apakah adanya kepercayaan atau 
anggapan tentang sifat sensitif itu menjadi sebab yang mendorong atau memudahkan 
munculnya konflik, atau sebaliknya, kepercayaan seperti itu muncul sebagai akibat 
yang terbentuk oleh pengalaman tentang perbenturan dalam konflik yang terjadi 
berulangkali? Dari perspektif kebudayaan maka pertanyaannya adalah: apakah sifat 
sensitif dan kerentanan (vulnerability) hubungan antarkelompok itu disebabkan oleh 
hal-hal yang secara inheren terdapat dalam perbedaan budaya, atau sesuatu yang 
dikonstruksikan secara kultur-politik atas nama perbedaan etnis dan perbedaan 
agama? 

KALAU ingatan sejarah kita tidak terlalu pendek, maka kita tentu tahu bahwa sebuah 
produk kolonial Belanda yang amat tipikal untuk politiknya pada masa lalu adalah 
strategi divide et impera, siasat memecah-belah dan menguasai. Dalam strategi itu 
hubungan antara kerajaan, antara para penguasa di Nusantara, antara kelompok-
kelompok sosial (pribumi lawan timur-asing, bangsawan lawan rakyat jelata, bahkan 
antara kelompok-kelompok ekonomi) dipecah belah dan diadu domba. Mereka 
kemudian berkonflik dan berperang satu sama lain, dan setelah menjadi lemah karena 
konflik dan peperangan itu mereka kemudian dengan mudah dikuasai tanpa terlalu 
banyak biaya dan tenaga. Siasat ini pada dasarnya bertujuan memenangkan 
keuntungan kekuasaan, dengan mengorbankan perdamaian dan kerukunan, bahkan 
hidup orang lain. Penerapan strategi ini demikian berhasil, sehingga tidaklah mustahil 
pejabat-pejabat kolonial di masa lalu pada akhirnya percaya bahwa hubungan antara 
berbagai kelompok di Hindia Belanda memang tidak pernah damai, sensitif, penuh 
potensi konflik, serta menjurus kepada kekerasan dan peperangan. Dalam bahasa 
Indonesia modern, hubungan antara kelompok di Hindia Belanda dianggap penuh 
dengan suasana SARA yang kental. Yang khas dalam konflik-konflik ini ialah 
kenyataan bahwa pihak-pihak yang bertikai selalu menderita kerugian. Mereka 
kehilangan otonominya semula, harus menyerahkan sebahagian daerahnya kepada 
pihak Pemerintah Belanda, menandatangani berbagai perjanjian yang sangat 
mengikat, dan menerima bahwa mereka akan diawasi terus-menerus dalam tindakan 
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politik atau kebijaksanaan ekonomi mereka. Sedangkan pihak penjajah Belanda 
dengan cerdik meraup berbagai keuntungan dari konflik dan peperangan itu. Mereka 
mendapat tambahan daerah kekuasaan baru, menerima pemasukan dari ganti ongkos 
peperangan yang dikenakan ke kelompok-kelompok yang berkonflik, yang besarnya 
ditentukan secara sepihak, serta mendapat berbagai hak untuk mengawasi dan 
mengintervensi tindakan politik kerajaan-kerajaan yang semula berdaulat penuh. 
Kalau pejabat kolonial pada masa itu akhirnya percaya bahwa konflik dan kekerasan 
antarkelompok yang mereka ciptakan melalui rekayasa yang licik dan terencana, 
seakan-akan disebabkan oleh perbedaan antaretnis atau antarbudaya, maka hal ini 
tentulah suatu penipuan diri yang luar biasa yang muncul dari distorsi logika oleh 
kepentingan kekuasaan kolonial. Sebaliknya, kalau kelompok-kelompok dalam negara 
Indonesia yang merdeka masih percaya bahwa perbedaan antara mereka pasti (tak 
dapat tidak) menimbulkan konflik dan kekerasan, maka hal ini lebih menjadi suatu 
tragedi intelektual. Karena kemerdekaan politik yang diperoleh dengan susah-payah 
ternyata tak sanggup membebaskan pikiran dan kesadaran kita dari mitos-mitos yang 
diciptakan untuk merugikan kita, tetapi yang dengan tanpa kritik telah kita lestarikan 
dalam teori dan praktek politik sehari-hari. 

DENGAN demikian pertanyaan tentang apakah rentannya hubungan antaretnis dan 
antarkelompok agama itu membahayakan integrasi nasional, barangkali bukanlah 
pertanyaan yang tepat. Mungkin lebih tepat untuk mempertanyakan: mengapa 
hubungan antara kelompok etnis dan kelompok agama demikian mudah menjadi 
sasaran provokasi politik, dan mengapa pula hubungan itu mudah sekali menjadi 
saluran untuk kanalisasi ketidakpuasan politik. Jawaban untuk pertanyaan kedua ini 
relatif mudah, karena kedua jenis hubungan itu termasuk dalam hubungan-hubungan 
primer dalam suatu komunitas, yang paling dekat dengan mereka (dibanding 
hubungan status dalam birokrasi atau hubungan kelas dalam ekonomi, misalnya), 
sehingga kesadaran tentang hubungan itu juga paling kuat dan karena itu paling 
mudah pula disinggung dan dilukai. Penyelesaiannya tidak tercapai dengan 
menghilangkan primordialitas hubungan itu, karena tak seorang pun dapat 
dipisahkan dengan paksa dari etnisitas dan agama yang dianutnya. Penyelesaian 
dapat tercapai dengan menciptakan kondisi politik, di mana etnisitas dan kehidupan 
agama dapat menjadi sumber daya bagi ekspresi politik dan eskpresi kebudayaan, 
yang kalau digarap dengan benar dapat memperkaya kebudayaan politik Indonesia 
secara mengagumkan. Sebuah contoh dapat diajukan di sini tentang perbedaan 
budaya yang bisa menjadi amat kreatif kalau dikelola dengan kreatif pula. Selalu 
dikeluhkan bahwa politik Orde Baru amat dipengaruhi oleh watak kebudayaan 
feodal. Dalam bentuk yang amat disederhanakan feodalisme adalah kebudayaan 
pertanian dan kebudayaan yang amat berorientasi kepada kekuasaan. Dalam 
kebudayaan ini yang menjadi soal utama adalah amannya kekuasaan dan hormat 
kepada kekuasaan, sehingga masalah seperti keadilan, martabat manusia, hak-hak 
asasi, dan partisipasi politik adalah sesuatu yang asing. Sebaliknya kebudayaan 
kelautan, yang merupakan kebudayaan dari berbagai daerah kepulauan dapat 
menjadi sebuah sumber lain untuk pemikiran mengenai demokrasi. 
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Adalah antropolog Prof Mattulada yang pernah mengemukakan beberapa gagasan 
berdasarkan penelitiannya mengenai kebudayaan pesisir di Indonesia Timur. Ada 
beberapa ciri kebudayaan kelautan yang dapat mendorong budaya politik yang lebih 
demokratis, dan pembentukan suatu gaya kepemimpinan lain yang dinamakannya 
pola kepemimpinan kapitan laut. 

Pertama, seorang kapitan perahu hanya mungkin bertumbuh dari bawah, sebagai 
kelasi, pembersih dek, pengurus dapur, penjaga layar, pemegang kemudi, dan 
akhirnya menjadi nakhoda. Dalam pola ini tidak mungkin ada dropping seorang 
pemimpin dari atas. Bisa saja hal ini dilakukan, tetapi ujian dan risikonya amat besar 
dan berlangsung dengan cepat sekali. Karena seorang nakhoda yang tidak 
berpengalaman akan membuat perahunya karam pada pelayaran pertama, atau 
membawa perahunya dari Surabaya ke Ambon tetapi mendarat di Bima, Sumbawa. 

Kedua, seorang kapitan perahu harus mengambil keputusan dengan cepat, dan 
mengoreksinya dengan cepat. Dalam menghadapi topan dan gelombang dia tidak bisa 
mengajak para awak perahu untuk bermusyawarah dan bermufakat dulu. Dia hanya 
memerlukan waktu satu dua menit untuk membelokkan perahunya ke kiri atau ke 
kanan, dan kalau terbukti salah, harus mengubah arahnya dengan cepat, kalau dia 
tidak mau bahwa perahunya tenggelam. 

Ketiga, kalau terjadi kecelakaan di laut, maka adalah tabu bagi seorang kapitan perahu 
untuk menyelamatkan dirinya lebih dahulu dari penumpang dan awak kapal. Etosnya 
mengharuskan dia menjadi orang terakhir yang menyelamatkan diri sesudah yang 
lain-lainnya tertolong. Dia bisa saja melanggar etos ini dan mengambil sekoci pertama 
untuk dirinya. Akan tetapi, setelah itu dia tidak akan dimaafkan seumur hidup di 
kampungnya, dan menjadi bahan tertawaan, ejekan, dan penghinaan tanpa dapat 
dimaafkan. Kalau etos kapitan laut ini diperkenalkan perlahan-lahan dalam politik 
Indonesia, dia dapat menjadi alternatif yang lebih cepat membawa kita ke proses 
demokratisasi dibandingkan dengan pola-pola feodal. Tentu saja tidak semuanya 
ideal dalam kebudayaan kelautan, karena bajak laut, misalnya, adalah juga bagian 
dari kebudayaan kelautan. Namun demikian, dengan menyadari berbagai segi 
negatifnya, perbedaan budaya, perbedaan etnis, dan perbedaan kebiasaan antara 
kelompok-kelompok agama dapat menjadi bahan pelajaran bagi kelompok lainnya 
dalam mencari pola interaksi yang lebih terbuka, demokratis, dan juga berkeadilan. 

SECARA teoretis, konsep SARA amat sulit dipertahankan. Karena pengandaian 
bahwa hubungan antaretnis dan antaragama cenderung kepada konflik dan 
kekerasan, didasarkan sekurang-kurangnya pada tiga asumsi lain, yang kebenarannya 
amat sulit dibuktikan, tetapi yang kekeliruannya dapat ditunjuk dengan mudah. 

Pertama, teori SARA mengandaikan bahwa perbedaan budaya selalu mengandung 
konflik dalam dirinya. Hal ini tak sepenuhnya benar karena perbedaan memang dapat 
menimbulkan konflik tetapi dapat juga tidak menimbulkan konflik sama sekali. Hal 
ini kiranya jelas dari kebutuhan yang kita rasakan sehari-hari. Konflik biasanya 
ditanggapi sebagai sesuatu yang harus diatasi dan pihak-pihak yang berkonflik 
dianggap perlu dan sebaiknya mencari suatu penyelesaian dalam kompromi. 
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Sebaliknya, perbedaan tidak ditanggapi demikian, karena perbedaan bukanlah 
sesuatu yang harus diatasi dan mereka yang berbeda pandangan dan kebiasaan tidak 
perlu disamaratakan melalui penyeragaman, misalnya. Apa perlunya membuat 
seorang Toraja menjadi sama dalam kebiasaannya dengan seorang Timor atau 
sebaliknya? Konflik baru terjadi kalau ada pemaksaan untuk menghilangkan 
perbedaan berupa usaha untuk menghilangkan hak pihak lain untuk berbeda. Jadi 
kalau seorang Timor memaksa seorang Toraja untuk mengikuti kebiasaannya sebagai 
orang Timor, maka di situ besar kemungkinan akan timbul konflik. Dengan kata lain, 
konflik timbul bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena adanya paksaan untuk 
meniadakan perbedaan. 

Kedua, ada anggapan bahwa konflik timbul dari sebab-sebab yang bersifat murni-etnis. 
Dalam kenyataan, hal ini hampir tak pernah terjadi. Perbedaan etnis, perbedaan 
kebiasaan, dan perbedaan budaya sering menimbulkan salah paham mengenai makna 
tingkah laku budaya kelompok lain. Salah paham itu dapat menimbulkan kesulitan 
dalam komunikasi, tetapi kesulitan ini dapat diatasi dengan pemahaman yang lebih 
baik melalui proses belajar dalam interaksi sosial-budaya. Dengan demikian, sangat 
meragukan kalau ada anggapan bahwa kesulitan komunikasi itu harus membawa 
kepada konflik dan kekerasan. Perbedaan etnis barulah menjadi sumber konflik kalau 
suatu kelompok etnis menjadi representasi suatu privilese yang berlebihan, atau 
bahkan representasi dari dominasi entah dalam kekuasaan politik atau dalam 
kekuatan ekonomi. Kalau Anda tinggal sehari-dua di Jayapura, misalnya, maka segera 
Anda dapat memperoleh berbagai cerita dari penduduk setempat tentang 
ketidaksukaan mereka terhadap para pendatang: sebagai pegawai negeri, sebagai 
pegawai perusahaan, sebagai pedagang, dan sebagai guru sekolah. Sebabnya, bukan 
karena para pendatang itu berasal dari etnik Jawa, Bugis, Kei, Flores, atau Sangir, 
tetapi karena kelompok-kelompok pendatang ini dianggap menguasai (dan karena itu 
menjadi representasi dominasi) dalam bidang politik, birokrasi, perdagangan, dan 
pendidikan. 

JELAS kiranya bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas hanya 
dengan berulangkali memperingatkan penduduk setempat tentang bahaya SARA 
(suku, agama, ras, dan antargolongan), kalau dalam pada itu tidak diciptakan 
keseimbangan yang lebih adil dalam kesempatan kerja dan kesempatan untuk maju. 

Ketiga, ideologi harmoni yang disebarluaskan oleh rezim Orde Baru 
mengimplikasikan bahwa konflik adalah sesuatu yang dengan sendirinya jelek dan 
bahkan berbahaya. Muncul kemudian pandangan, seakan-akan kalau ada konflik 
pendapat atau konflik kepentingan, dengan sendirinya juga muncul kekerasan. Dalam 
politik Orde Baru hal ini mudah dipercaya karena memang seringkali terjadi dalam 
praktek. Jadi, kalau ada konflik politik antara mahasiswa dan pemerintah maka para 
mahasiswa tidak dihadapi oleh para pejabat atau politisi pemerintah, melainkan oleh 
aparat keamanan. Kebiasaan ini kemudian melahirkan anggapan bahwa konflik 
politik tidak dapat diselesaikan secara politik melalui jalan diskusi dan wacana politik, 
melainkan merupakan sesuatu yang mengancam keamanan dan harus dihadapi 
dengan kekerasan. Atas cara yang sama, pemerintah Orde Baru menghadapi konflik 
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politik antara pusat dan daerah. Kalau daerah menuntut perhatian, hak dan otonomi 
yang lebih banyak maka mereka dengan mudah dicap sebagai pengacau keamanan, 
bukannya sebagai pihak yang pandangan politik dan kepentingan politiknya 
kebetulan bertentangan dengan pandangan dan kepentingan pemerintah pusat, dan 
bahwa konflik itu dapat diselesaikan melalui jalan politik dan bukannya melalui jalan 
keamanan yang menggunakan kekerasan. 

Singkatnya, mula-mula konflik politik diselesaikan dengan jalan kekerasan, antara lain 
karena konflik politik dianggap suatu yang bersifat kriminal dan barulah kemudian 
timbul anggapan bahwa konflik politik seakan-akan selalu menjurus kepada 
penggunaan kekerasan. Dengan demikian, kekerasan muncul bukan dari adanya 
konflik, tetapi dari proses kriminalisasi konflik politik di mana konflik tersebut tidak 
ditanggapi sebagai sesuatu yang normal, tetapi sebagai sesuatu yang menyimpang 
dan bahkan sebagai suatu kejahatan politik. 

DALAM seluruh persoalan itu tentu saja harus diperhitungkan faktor subyektif dan 
faktor obyektif. Faktor subyektif yang selalu disebut-sebut adalah adanya provokator-
provokator yang entah karena sebab apa suka memanasi keadaan, menggosok-gosok 
emosi orang, dan meniupkan kebencian ke dalam kesadaran orang lain, sehingga 
orang-orang yang tadinya terbiasa hidup damai dan toleran terhadap berbagai 
perbedaan etnis dan agama, sekonyong-konyong memandang perbedaan-perbedaan 
itu dengan pandangan yang amat berubah. Sekalipun demikian, ini bukanlah satu-
satunya penyebab yang harus diperhitungkan. Karena tetap saja ada pertanyaan, 
taruhlah ada provokator-provokator tersebut, mengapa gerangan orang-orang begitu 
mudah diprovokasi dan demikian gampang digosok emosinya, dan dibuat gelap akal 
sehatnya? Hal ini hanya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kondisi 
obyektif. Kalau kehidupan sehari-hari tidak terlalu kelabakan secara ekonomi, tidak 
terlalu tertekan secara politik, dan tidak terlalu membingungkan secara hukum, maka 
semua kondisi itu akan menimbulkan rasa tenang, kestabilan dalam jiwa dan pikiran, 
yang akan membuat orang-orang tidak akan mudah terpancing untuk membuat 
rusuh. Sebagai contoh, kalangan buruh yang terjamin hidup dan hak-haknya oleh 
perusahaan tempat mereka bekerja, dan diperlakukan sebagai layaknya manusia dan 
bukan hanya sumber tenaga kerja, tidak akan mudah menerima propaganda untuk 
mogok, karena keadaan hidup dan kerja mereka relatif memuaskan. Mereka tak akan 
mudah percaya bahwa dengan mogok yang akan dilakukan keadaan mereka menjadi 
lebih baik, dan mereka akan sangat memperhitungkan jangan-jangan dengan mogok 
mereka malah kehilangan pekerjaan yang sudah lumayan baik. Sebaliknya, kalau 
upah buruh terlalu rendah sementara mereka tahu keuntungan perusahaan 
meningkat, dan kalau hak-hak mereka sebagai pekerja diabaikan, maka suasana ini 
dengan mudah memancing mogok, kalau ada orang dengan propaganda yang pandai 
mengajak mereka untuk melakukannya. Yang menentukan di sana bukan saja ada-
tidaknya orang yang melakukan provokasi, melainkan apakah ada kepuasan atau 
ketidakpuasan di antara para buruh mengenai kondisi kerja dan standar kehidupan 
mereka. Pertanyaan yang sering muncul tentang berbagai kerusuhan di Indonesia 
sekarang adalah: mengapa hubungan antara kelompok itu tidak rukun lagi? Mengapa 
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perbedaan antaretnis dan antarkelompok agama demikian mudah meledak dalam 
konflik dan kekerasan? 

Dengan asumsi tersebut, penyelesaian yang ditawarkan pun hanya menyangkut 
faktor subyektif. Para pejabat pemerintah atau pemuka masyarakat diminta 
menenangkan kelompoknya dan menasihati mereka untuk lebih bersabar. Tindakan 
ini besar gunanya sebagai suatu penyelesaian cepat yang bersifat amat sementara. 
Yang juga perlu diselidiki adalah soal: Apakah pertentangan dan ketegangan 
antaretnis dan antaragama itu benar merupakan gejala etnis dan gejala agama, atau 
hanya suatu gejala politik makro (misalnya ketidakpuasan tentang harga sembako 
yang tidak turun, atau tentang ribut-gaduh elite politik dalam memperebutkan 
kekuasaan dan posisi) yang kebetulan muncul ke permukaan sebagai persoalan 
antaretnis dan antarkelompok agama. Kalau ini yang menjadi soal, maka konflik etnis 
dan agama hanya menjadi "kesempatan" ketidakpuasan itu meledak keluar, sementara 
ketidakpuasan itu disebabkan oleh hal yang lain sama sekali dari soal etnis dan 
agama. Ibaratnya, seorang anak yang tidak puas dengan keadaan di rumahnya 
sendiri, kemudian bergabung dengan teman-temannya untuk tawuran di jalanan. 
Tentu saja dia bisa dinasihati, tetapi tanpa memperbaiki keadaan di rumahnya dia 
akan kembali lagi mencari penyaluran lain untuk menyalurkan ketidakpuasannya. 

SELURUH uraian di atas memperlihatkan tiga hal. 

Pertama, secara praktis, isu bahwa hubungan antaretnis dan antarkelompok agama di 
Indonesia selalu sensitif dan berbahaya, lebih membawa kerugian dan hampir tak ada 
manfaatnya. Mereka yang terlibat dalam konflik itu-seringkali tanpa maunya mereka 
sendiri-tidak mendapat keuntungan apa pun selain kehilangan tenaga, ketenangan, 
harta-benda, biaya, dan juga nyawa. Seandainya pun ada suatu keuntungan dalam 
konflik tersebut, maka biasanya keuntungan itu tidak jatuh pada salah satu pihak 
yang terlibat dalam konflik melainkan pada pihak lain, yang kepentingannya sama 
sekali tidak ada sangkut-pautnya baik dengan agama mau pun dengan etnisitas. 

Kedua, secara teoretis, anggapan tersebut tidak ada hubungannya dengan perbedaan 
etnis dan perbedaan agama, tetapi lebih merupakan akibat dari suatu proses 
konstruksi sosial kekerasan (the social construction of violence). Dalam proses tersebut 
mula-mula muncul konflik dan kekerasan antara kelompok berulangkali, karena 
konflik politik tidak dihadapi sebagai masalah politik, tetapi sebagai masalah 
kejahatan politik yang harus ditangani melalui jalan keamanan, dan barulah 
kemudian timbul anggapan bahwa hubungan antaretnis dan antarkelompok agama 
amat peka dan penuh risiko. Bukan hubungan yang sensitif yang menimbulkan 
konflik dan kekerasan, melainkan konflik dan kekerasanlah yang membuat hubungan 
tersebut dilihat sebagai sensitif. Maka persoalannya bukanlah menyelidiki faktor-
faktor perbedaan yang dianggap cenderung menimbulkan konflik dan kekerasan 
antarkelompok, melainkan mempertanyakan dan menyelidiki pihak mana yang 
sebenarnya berkepentingan dengan adanya konflik dan kekerasan tersebut. Yang 
jelas, kepentingan tersebut tidak dapat dicari di antara mereka yang berkonflik, karena 
kemungkinan bahwa mereka mendapat keuntungan dari konflik tersebut hampir tak 
ada, dan mereka malah selalu menjadi pihak yang menderita kerugian. 
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Ketiga, mungkin amat perlu dipertanyakan apakah kerusuhan-kerusuhan antara 
kelompok-kelompok di Tanah Air ini dapat dilokalisir hanya sebagai masalah mikro 
yang bersifat etnis dan keagamaan, atau harus dilihat dalam hubungan dengan 
kondisi obyektif dalam politik makro. Apakah pada tingkat itu tercapai dan tercipta 
suatu kepuasan relatif atau suatu ketidakpuasan relatif. Kalau ada ketidakpuasan 
terhadap keadaan politik makro, maka hal ini perlu dibereskan karena kalau tidak 
penyelesaian pada tingkat mikro hanya akan menjadi penyelesaian ad hoc, yang 
hanya menunda munculnya insiden berikut, karena ketidakpuasan tetap akan mencari 
jalan penyaluran terdekat, yaitu hubungan-hubungan yang bersifat primer seperti 
etnisitas dan keagamaan. 

 (2) 

SECARA teoretis, konsep SARA amat sulit dipertahankan. Karena pengandaian 
bahwa hubungan antaretnis dan antaragama cenderung kepada konflik dan 
kekerasan, didasarkan sekurang-kurangnya pada tiga asumsi lain, yang kebenarannya 
amat sulit dibuktikan, tetapi yang kekeliruannya dapat ditunjuk dengan mudah. 

Pertama, teori SARA mengandaikan bahwa perbedaan budaya selalu mengandung 
konflik dalam dirinya. Hal ini tak sepenuhnya benar karena perbedaan memang dapat 
menimbulkan konflik tetapi dapat juga tidak menimbulkan konflik sama sekali. Hal 
ini kiranya jelas dari kebutuhan yang kita rasakan sehari-hari. Konflik biasanya 
ditanggapi sebagai sesuatu yang harus diatasi dan pihak-pihak yang berkonflik 
dianggap perlu dan sebaiknya mencari suatu penyelesaian dalam kompromi. 
Sebaliknya, perbedaan tidak ditanggapi demikian, karena perbedaan bukanlah 
sesuatu yang harus diatasi dan mereka yang berbeda pandangan dan kebiasaan tidak 
perlu disamaratakan melalui penyeragaman, misalnya. Apa perlunya membuat 
seorang Toraja menjadi sama dalam kebiasaannya dengan seorang Timor atau 
sebaliknya? Konflik baru terjadi kalau ada pemaksaan untuk menghilangkan 
perbedaan berupa usaha untuk menghilangkan hak pihak lain untuk berbeda. Jadi 
kalau seorang Timor memaksa seorang Toraja untuk mengikuti kebiasaannya sebagai 
orang Timor, maka di situ besar kemungkinan akan timbul konflik. Dengan kata lain, 
konflik timbul bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena adanya paksaan untuk 
meniadakan perbedaan. 

Kedua, ada anggapan bahwa konflik timbul dari sebab-sebab yang bersifat murni-etnis. 
Dalam kenyataan, hal ini hampir tak pernah terjadi. Perbedaan etnis, perbedaan 
kebiasaan, dan perbedaan budaya sering menimbulkan salah paham mengenai makna 
tingkah laku budaya kelompok lain. Salah paham itu dapat menimbulkan kesulitan 
dalam komunikasi, tetapi kesulitan ini dapat diatasi dengan pemahaman yang lebih 
baik melalui proses belajar dalam interaksi sosial-budaya. Dengan demikian, sangat 
meragukan kalau ada anggapan bahwa kesulitan komunikasi itu harus membawa 
kepada konflik dan kekerasan. Perbedaan etnis barulah menjadi sumber konflik kalau 
suatu kelompok etnis menjadi representasi suatu privilese yang berlebihan, atau 
bahkan representasi dari dominasi entah dalam kekuasaan politik atau dalam 
kekuatan ekonomi. Kalau Anda tinggal sehari-dua di Jayapura, misalnya, maka segera 
Anda dapat memperoleh berbagai cerita dari penduduk setempat tentang 
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ketidaksukaan mereka terhadap para pendatang: sebagai pegawai negeri, sebagai 
pegawai perusahaan, sebagai pedagang, dan sebagai guru sekolah. Sebabnya, bukan 
karena para pendatang itu berasal dari etnik Jawa, Bugis, Kei, Flores, atau Sangir, 
tetapi karena kelompok-kelompok pendatang ini dianggap menguasai (dan karena itu 
menjadi representasi dominasi) dalam bidang politik, birokrasi, perdagangan, dan 
pendidikan. 

JELAS kiranya bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas hanya 
dengan berulangkali memperingatkan penduduk setempat tentang bahaya SARA 
(suku, agama, ras, dan antargolongan), kalau dalam pada itu tidak diciptakan 
keseimbangan yang lebih adil dalam kesempatan kerja dan kesempatan untuk maju. 

Ketiga, ideologi harmoni yang disebarluaskan oleh rezim Orde Baru 
mengimplikasikan bahwa konflik adalah sesuatu yang dengan sendirinya jelek dan 
bahkan berbahaya. Muncul kemudian pandangan, seakan-akan kalau ada konflik 
pendapat atau konflik kepentingan, dengan sendirinya juga muncul kekerasan. Dalam 
politik Orde Baru hal ini mudah dipercaya karena memang seringkali terjadi dalam 
praktek. Jadi, kalau ada konflik politik antara mahasiswa dan pemerintah maka para 
mahasiswa tidak dihadapi oleh para pejabat atau politisi pemerintah, melainkan oleh 
aparat keamanan. Kebiasaan ini kemudian melahirkan anggapan bahwa konflik 
politik tidak dapat diselesaikan secara politik melalui jalan diskusi dan wacana politik, 
melainkan merupakan sesuatu yang mengancam keamanan dan harus dihadapi 
dengan kekerasan. Atas cara yang sama, pemerintah Orde Baru menghadapi konflik 
politik antara pusat dan daerah. Kalau daerah menuntut perhatian, hak dan otonomi 
yang lebih banyak maka mereka dengan mudah dicap sebagai pengacau keamanan, 
bukannya sebagai pihak yang pandangan politik dan kepentingan politiknya 
kebetulan bertentangan dengan pandangan dan kepentingan pemerintah pusat, dan 
bahwa konflik itu dapat diselesaikan melalui jalan politik dan bukannya melalui jalan 
keamanan yang menggunakan kekerasan. 

Singkatnya, mula-mula konflik politik diselesaikan dengan jalan kekerasan, antara lain 
karena konflik politik dianggap suatu yang bersifat kriminal dan barulah kemudian 
timbul anggapan bahwa konflik politik seakan-akan selalu menjurus kepada 
penggunaan kekerasan. Dengan demikian, kekerasan muncul bukan dari adanya 
konflik, tetapi dari proses kriminalisasi konflik politik di mana konflik tersebut tidak 
ditanggapi sebagai sesuatu yang normal, tetapi sebagai sesuatu yang menyimpang 
dan bahkan sebagai suatu kejahatan politik. 

DALAM seluruh persoalan itu tentu saja harus diperhitungkan faktor subyektif dan 
faktor obyektif. Faktor subyektif yang selalu disebut-sebut adalah adanya provokator-
provokator yang entah karena sebab apa suka memanasi keadaan, menggosok-gosok 
emosi orang, dan meniupkan kebencian ke dalam kesadaran orang lain, sehingga 
orang-orang yang tadinya terbiasa hidup damai dan toleran terhadap berbagai 
perbedaan etnis dan agama, sekonyong-konyong memandang perbedaan-perbedaan 
itu dengan pandangan yang amat berubah. Sekalipun demikian, ini bukanlah satu-
satunya penyebab yang harus diperhitungkan. Karena tetap saja ada pertanyaan, 
taruhlah ada provokator-provokator tersebut, mengapa gerangan orang-orang begitu 
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mudah diprovokasi dan demikian gampang digosok emosinya, dan dibuat gelap akal 
sehatnya? Hal ini hanya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kondisi 
obyektif. Kalau kehidupan sehari-hari tidak terlalu kelabakan secara ekonomi, tidak 
terlalu tertekan secara politik, dan tidak terlalu membingungkan secara hukum, maka 
semua kondisi itu akan menimbulkan rasa tenang, kestabilan dalam jiwa dan pikiran, 
yang akan membuat orang-orang tidak akan mudah terpancing untuk membuat 
rusuh. Sebagai contoh, kalangan buruh yang terjamin hidup dan hak-haknya oleh 
perusahaan tempat mereka bekerja, dan diperlakukan sebagai layaknya manusia dan 
bukan hanya sumber tenaga kerja, tidak akan mudah menerima propaganda untuk 
mogok, karena keadaan hidup dan kerja mereka relatif memuaskan. Mereka tak akan 
mudah percaya bahwa dengan mogok yang akan dilakukan keadaan mereka menjadi 
lebih baik, dan mereka akan sangat memperhitungkan jangan-jangan dengan mogok 
mereka malah kehilangan pekerjaan yang sudah lumayan baik. Sebaliknya, kalau 
upah buruh terlalu rendah sementara mereka tahu keuntungan perusahaan 
meningkat, dan kalau hak-hak mereka sebagai pekerja diabaikan, maka suasana ini 
dengan mudah memancing mogok, kalau ada orang dengan propaganda yang pandai 
mengajak mereka untuk melakukannya. Yang menentukan di sana bukan saja ada-
tidaknya orang yang melakukan provokasi, melainkan apakah ada kepuasan atau 
ketidakpuasan di antara para buruh mengenai kondisi kerja dan standar kehidupan 
mereka. Pertanyaan yang sering muncul tentang berbagai kerusuhan di Indonesia 
sekarang adalah: mengapa hubungan antara kelompok itu tidak rukun lagi? Mengapa 
perbedaan antaretnis dan antarkelompok agama demikian mudah meledak dalam 
konflik dan kekerasan? 

Dengan asumsi tersebut, penyelesaian yang ditawarkan pun hanya menyangkut 
faktor subyektif. Para pejabat pemerintah atau pemuka masyarakat diminta 
menenangkan kelompoknya dan menasihati mereka untuk lebih bersabar. Tindakan 
ini besar gunanya sebagai suatu penyelesaian cepat yang bersifat amat sementara. 
Yang juga perlu diselidiki adalah soal: Apakah pertentangan dan ketegangan 
antaretnis dan antaragama itu benar merupakan gejala etnis dan gejala agama, atau 
hanya suatu gejala politik makro (misalnya ketidakpuasan tentang harga sembako 
yang tidak turun, atau tentang ribut-gaduh elite politik dalam memperebutkan 
kekuasaan dan posisi) yang kebetulan muncul ke permukaan sebagai persoalan 
antaretnis dan antarkelompok agama. Kalau ini yang menjadi soal, maka konflik etnis 
dan agama hanya menjadi "kesempatan" ketidakpuasan itu meledak keluar, sementara 
ketidakpuasan itu disebabkan oleh hal yang lain sama sekali dari soal etnis dan 
agama. Ibaratnya, seorang anak yang tidak puas dengan keadaan di rumahnya 
sendiri, kemudian bergabung dengan teman-temannya untuk tawuran di jalanan. 
Tentu saja dia bisa dinasihati, tetapi tanpa memperbaiki keadaan di rumahnya dia 
akan kembali lagi mencari penyaluran lain untuk menyalurkan ketidakpuasannya. 

SELURUH uraian di atas memperlihatkan tiga hal. 

Pertama, secara praktis, isu bahwa hubungan antaretnis dan antarkelompok agama di 
Indonesia selalu sensitif dan berbahaya, lebih membawa kerugian dan hampir tak ada 
manfaatnya. Mereka yang terlibat dalam konflik itu-seringkali tanpa maunya mereka 
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sendiri-tidak mendapat keuntungan apa pun selain kehilangan tenaga, ketenangan, 
harta-benda, biaya, dan juga nyawa. Seandainya pun ada suatu keuntungan dalam 
konflik tersebut, maka biasanya keuntungan itu tidak jatuh pada salah satu pihak 
yang terlibat dalam konflik melainkan pada pihak lain, yang kepentingannya sama 
sekali tidak ada sangkut-pautnya baik dengan agama mau pun dengan etnisitas. 

Kedua, secara teoretis, anggapan tersebut tidak ada hubungannya dengan perbedaan 
etnis dan perbedaan agama, tetapi lebih merupakan akibat dari suatu proses 
konstruksi sosial kekerasan (the social construction of violence). Dalam proses tersebut 
mula-mula muncul konflik dan kekerasan antara kelompok berulangkali, karena 
konflik politik tidak dihadapi sebagai masalah politik, tetapi sebagai masalah 
kejahatan politik yang harus ditangani melalui jalan keamanan, dan barulah 
kemudian timbul anggapan bahwa hubungan antaretnis dan antarkelompok agama 
amat peka dan penuh risiko. Bukan hubungan yang sensitif yang menimbulkan 
konflik dan kekerasan, melainkan konflik dan kekerasanlah yang membuat hubungan 
tersebut dilihat sebagai sensitif. Maka persoalannya bukanlah menyelidiki faktor-
faktor perbedaan yang dianggap cenderung menimbulkan konflik dan kekerasan 
antarkelompok, melainkan mempertanyakan dan menyelidiki pihak mana yang 
sebenarnya berkepentingan dengan adanya konflik dan kekerasan tersebut. Yang 
jelas, kepentingan tersebut tidak dapat dicari di antara mereka yang berkonflik, karena 
kemungkinan bahwa mereka mendapat keuntungan dari konflik tersebut hampir tak 
ada, dan mereka malah selalu menjadi pihak yang menderita kerugian. 

Ketiga, mungkin amat perlu dipertanyakan apakah kerusuhan-kerusuhan antara 
kelompok-kelompok di Tanah Air ini dapat dilokalisir hanya sebagai masalah mikro 
yang bersifat etnis dan keagamaan, atau harus dilihat dalam hubungan dengan 
kondisi obyektif dalam politik makro. Apakah pada tingkat itu tercapai dan tercipta 
suatu kepuasan relatif atau suatu ketidakpuasan relatif. Kalau ada ketidakpuasan 
terhadap keadaan politik makro, maka hal ini perlu dibereskan karena kalau tidak 
penyelesaian pada tingkat mikro hanya akan menjadi penyelesaian ad hoc, yang 
hanya menunda munculnya insiden berikut, karena ketidakpuasan tetap akan mencari 
jalan penyaluran terdekat, yaitu hubungan-hubungan yang bersifat primer seperti 
etnisitas dan keagamaan. 
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