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Indonesia is a nation state that consists of many ethnicities, culture, religious and spiritualities. 
Plurality has become the reality of the social living rich in diversities. The substance of 
Pancasila as an ideology of Indonesia in “de jure” guarantees aqual opportunities to all 
members of nation, but an actualization, there are often discriminations occuring to several 
groups of minorities; they are treated with an injust manner. Post the downfall of the new order 
(Soeharto regime) there are new fenomena of the fundamentalist groups. These fundamentalist 
groups have the tendencies to confined and forced all moral beliefs according to their ideas. 
This monistical moral enforcement challenges our understanding of building the spirit of 
multiculturalism. The consciousness of defending pluralism gives new strength to accept those 
who are different from us. This opens a new chance to an affirmative action. Therefore, the 
spirit of multiculturalism is important to be discussed in this contemporary era. Why it is 
important? Because, there are many incidents of discrimination and separation minoritie as 
“the other”; Secondly, there ought to be a transformation in people attitued, those who are 
primordial, that reject diversities and pluralites. They must realize that the single affiliated 
value is an impossibility to be applied in Indonesia; Thirdly, there is an understanding and 
appreciation through new approach of ethics, which Levinas speaks on the other as our 
responsibilities. That needs higher conception or relation, a transcendent one. 
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MEMBANGUN SEMANGAT MULTIKULTURALISME 

DALAM IDEOLOGI PANCASILA 

Pengantar 

Indonesia adalah negara bangsa (nation state) yang plural, baik dilihat dari sisi etnis, 
ras, agama, dan kepercayaan. Dalam upaya melanggengkan kekuasaannya di 
Indonesia, pluralitas bangsa Indonesia dijadikan alat oleh kolonial Belanda untuk  
melakukan politik diskriminasi dan devide et impera. Pasca kemerdekaan, 
bangsaIndonesia juga tidak bisa keluar dari problem diskrimasi ras, etnis, dan agama, 
bahkan pada masa Rezim orde baru dengan alasan menjaga stabilitas nasional dan 
menghidupkan nasionalisme supra etnis dikeluarkanlah kebijakan politik asimilasi, 
yang memaksa etnis minoritas, Tionghoa untuk meninggalkan identitas budayanya 
dan menyatu dengan budaya nasional (Jawa). 

Pasca kejatuhan orde baru, gerakan sectarian, primordialisme malah menunjukkan 
tingkat pertumbuhan yang cukup pesat, ditambah lagi dengan munculnya kaum 
fundamentalisme dan radikalisme agama. Kehadiran sektarianisme, primordialisme, 
dan fundamentalisme agama telah memporakporandakan sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal bangsa yang 
santun, dan toleran berubah menjadi bangsa yang kasar, kejam, dan tak kenal belas 
kasih. Adanya fenomena kekerasan yang terus melanda bangsa ini harus menjadi 
concern kita bersama. Berharap bangsa ini tidak terjatuh dalam keterpurukan, maka 
perlu adanya common flatform yang dihayati bersama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Tulisan ini berusaha menyajikan pluralitas bangsa Indonesia dilihat dari 
berbagai aspeknya, dan kemungkinan membangun model nasionalisme multicultural 
sebagai jalan keluar dari multi krisis, seperti tindakan anarkis, korupsi, diskriminasi, 
dan kekerasan. 

Pluralitas Masyarakat Indonesia 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural baik dilihat secara horizontal 
maupun vertikal, secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-
kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaaan agama, 
adat, tradisi dan budaya. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh 
adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup 
tajam. Dilihat dari sisi etnisitas yang ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai 
pendapat. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa 
di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas cultural yang berbeda-
beda1. Skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa besar di Indonesia, masing-
masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama. Beberapa suku bangsa yang 
tergolong paling besar di antaranya, Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis. 
Skinner sendiri menggolongkan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu suku bangsa 
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di antara suku bangsa yang ada di Indonesia karena kedudukannya yang sangat 
penting dalam sektor ekonomi dan sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan 
suku-suku bangsa lain 2 

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut 
sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat plural, suatu istilah yang mula-
mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat 
Indonesia pada masa kekuasaan Kolonial Belanda.3 Masyarakat Indonesia pada masa 
Kolonial Belanda merupakan masyarakat plural (plural societies), yakni suatu 
masyarakat yang terdiri dari banyak elemen yang hidup sendiri- sendiri tanpa ada 
pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Pluralitas masyarakat 
Indonesia ini masih bersifat primordial dan sifatnya sangat askriptif yang pada 
gilirannya sangat potensial tumbuh dan berkembang dengan watak yang sangat 
mengagumkan ciri stereotip kesukuan, sehingga anggota masyarakat ini memandang 
kelompok lain dengan cara pandang mereka yang rasial dan primordial. Model 
masyarakat ini rentan terhadap konflik, dan Pemerintah kolonial dapat memanfaatkan 
kondisi ini untuk melanggengkan daerah koloninya di Indonesia dengan menerapkan 
politik rasial dan devide et impera yang akhirnya melahirkan tripartit4. 

Menurut sistem ini, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya walaupun sebagai 
golongan minoritas ditempatkan di jenjang sosial paling tinggi, yakni sebagai 
penguasa dan menjadi warga kelas satu, sedangkan orang-orang Indonesia yang biasa 
disebut dengan orang pribumi disebutnya dengan inlanders sebagai kelas tiga. 
Golongan orangorang Tionghoa sebagai golongan terbesar di antara orang-orang 
Timur Asing menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di 
atas. Peraturan ini dirancang untuk memisahkan orang Tionghoa dari penduduk 
pribumi, dan mengadu domba kedua kelompok ini. Pribumi membenci orang 
Tionghoa karena mereka menempati kedudukan kedua dalam strata masyarakat 
Indonesia, dan mereka diberi status khusus sebagai perantara dan pemungut pajak 
untuk bangsa Belanda5. 

Walaupun peran orang Tionghoa begitu besar bagi Bangsa Belanda, Namun 
Pemerintah Belanda tetap bertekad menekan perkembangan kelas menengah di antara 
kaum Tionghoa karena takut ada kemungkinan persekutuan antara orang Tionghoa 
dan kaum Priyai, bangsawan pribumi. Sikap keras Belanda terhadap etnis Tionghoa, 
misalnya dalam peristiwa pembantaian massal etnis Tionghoa tahun 1740. Peristiwa 
berdarah ini dikenal di mana-mana sebagai pembantaian Orang Tionghoa di Jawa6. 
Etnis Tionghoa yang selamat dari pembantaian ini bertahan dan bergabung dengan 
Sunan Kuning (seorang etnis Tionghoa juga) yang sedang berperang melawan VOC 
mengenai pergantian Paku Buwana II. Perlawanan ini bagaimanapun memberikan 
nilai sejarah pada etnis Tionghoa bahwa mereka aktif bersama unsur rakyat Indonesia 
lainnya melawan VOC sebagai musuh bersama. 

Politik devide et impera yang digelembungkan oleh pemerintah kolonial cukup berhasil 
yang ditandai dengan tidak adanya kehendak bersama (common will) di antara 
masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari 
elemenelemen yang terpisah satu sama lain karena perbedaan etnis, agama, dan 
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akhirnya masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada 
sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan 
sosial mereka tidak utuh. Orang-orang Belanda datang ke Indonesia hanya untuk 
mengeruk kekayaan alam, sebagai kapitalis, majikan yang hidup dengan gaya dan 
budayanya sendiri terpisah dari kelompok masyarakat Indonesia. Orang-orang Timur 
Asing, seperti etnis Tionghoa juga pada masa colonial hidup di wilayah yang terpisah 
dari kebanyakan masyarakat, walaupun ada juga yang berbaur dengan masyarakat 
pribumi, dan kebanyakan mereka datang ke Indonesia semata-mata untuk 
kepentingan ekonomi. Dalam pada itu kehidupan orang-orang pribumi, tidak utuh 
juga mereka tidak lebih hanya sebagai pelayan di negerinya sendiri. Secara 
keseluruhan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-belanda merupakan suatu 
masyarakat yang tumbuh di atas dasar system kasta dan ikatan agama. Orang-orang 
Belanda, Tionghoa, dan pribumi Indonesia, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa 
lokal mereka masing-masing mempertahankan dan memelihara pola pikiran dan cara-
cara hidup mereka masing-masing. 

Di dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya kehendak bersama tersebut 
mengakibatkan tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh 
elemen masyarakat (common social demand). Setiap masyarakat politik secara berangur-
angsur membentuk peradaban dan kebudayaannya sendiri, sehingga akhirnya 
masyarakat majemuk Indonesia merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam 
subsub system yang kurang lebih berdiri sendiri, di mana masing-masing sub system 
terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial7. 

Tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen 
masyarakat menjadi sumber yang membedakan karakter dari ekonomi majemuk dari 
suatu masyarakat majemuk dengan ekonomi tunggal (unitary economy) dari suatu 
masyarakat yang bersifat homogeneous. Apabila proses ekonomi di dalam masyarakat 
yang bersifat homogeneous dikendalikan oleh adanya common will, maka 
hubunganhubungan social di antara elemen-elemen masyarakat mejemuk sebaliknya 
semata-mata dibimbing oleh proses ekonomi dengan produksi barang-barang material 
sebagai tujuan utama dari kehidupan masyarakat. Oleh karena penggolongan 
masyarakat terjadi di atas perbedaan ras, maka pola produksi pun terbagi di atas 
perbedaan ras, dan masingmasing ras memiliki fungsi produksi masing-masing. 
Orang Belanda dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang 
pertanian, dan orang-orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran yang menjadi 
perantara di antara keduanya. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia 
yang demikian ini terjadi. Pertama adalah keadaan geografis. Letak geografis 
Indonesia yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 17.000 pulau yang 
tersebar di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3000 mil dari utara ke selatan, 
menjadi faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku 
bangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia datang secara 
bergelombang sebagai imigran dari daerah yang sekarang kita kenal dengan nama 
daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2000 tahun sebelum masehi, keadaan 
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geografis itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap d daerah yang 
terpisah-pisah satu sama lain. Isolasi geografis yang demikian ini kemudian hari 
mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu 
pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak 
terisolasi dari kesatuan suku bangsa yang lain. 

Faktor lainnya adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudra 
Indonesia dan Samudara Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama 
dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu 
lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut, maka masyarakat Indonesia 
telah sejak lama sekali memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa lain 
melalui para pedagang asing. Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat 
Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari dari India sejak 400 
tahun sesudah masehi. Hindu dan Budha pada waktu itu tersebar meliputi daerah 
yang cukup luas di Indoensia serta lebur bersama–sama dengan kebudayaan lokal 
yang hidup lebih dahulu sebelum itu. Kemudian pengaruh kebudayaan Islam yang 
mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-13, dan terus berkembang melalui proses 
penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh agama Islam terus meluas 
di daerah-daerah yang sebelumnya dihuni oleh penganut Hindu-Budha, dan 
seringkali terjadi proses syncretism antara ajaran Hindu-Budha dengan Islam di 
beberapa wilayah, seperti di wilayah pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa 
wilayah di Jawa Barat. Pengaruh budaya barat mulai masuk di Indonesia melalui 
kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka karena 
tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku. Kegiatan 
missionaries menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil 
menanamkan pengaruh agama Katolik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda 
berhasil mendesak bangsa Portugis keluar dari tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, 
maka pengaruh agama Katolik segera digantikan pula oleh pengaruh agama 
Protestan. 

Gagasan Nasionalisme Indonesia 

Gagasan Indonesia sebagai sebuah negara dengan kesatuan politik belum ditemukan 
setidaknya sampai abad ke-20. Sikap kedaerahan masih cukup dominan menjadi 
identitas pemersatu antara kelompok yang ada. Yang ada bukan satu bendera, 
melainkan banyak bendera. Gagasan politik Indonesia baru muncul menjelang abad 
ke- 20 setelah adanya politik etis. Kata “Indonesia” belum dikenal oleh kebanyakan 
orang Belanda. Para ekspedisi yang bukan orang Belanda menyebut kepulauan 
(Indonesia) ini antara lain, “the Eastern Seas” (Kepulauan Timur), Indian Archipelago 
(Kepulauan Hindia), sedangkan orang-orang Belanda menyebutnya dengan istilah “ 
Hindia”, “Hindia Timur”, Daerah Jajahan Hindia”, Insulinde”, dan bahkan Belanda 
memandangnya sebagai bagian dari “Tropisch Nederland (Kawasan tropis Belanda). 

Gagasan Indonesia pertama kali ditemukan dalam bentuk Indu-nesians pada tahun 
1850 oleh pengamat social dari Inggris, George Samuel Windsor Earl. Earl menyebut 
indu-nesians sebagai istilah etnografis untuk menjabarkan “cabang ras Polinesia yang 
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menghuni kepulauan Hindia” atau “ras-ras berkulit cokelat yang menghuni kepulauan 
Hindia”. Kemudian James Logan menggunakan nama Indonesia untuk menjabarkan 
kawasan geografis kepulauan Indonesia. Logan lantas terus menggunakan kata 
“Indonesia”, “Indonesian”, dan “Indonesians” dalam arti geografis. Bahkan Logan 
membagi “Indonesia” menjadi empat kawasan geografis terpisah, membentang dari 
Sumatra sampai Formosa (Taiwan).8 Adolf Bastian, ahli etnografi asal Jerman 
kemudian menggunakan kata ‘Indonesia” dalam karyanya (5 jilid) “ Indonesien order 
die Inseln des Malayischen Archipel” yang terbit pada 1884-1894.9 

Pada tahun 1885, G.A Wilken, ahli etnologi dan professor di Universitas Leiden 
menggunakan istilah Indonesia untuk dalam pengertian geografi (kepulauan 
Indonesia) dan dalam pengertian budaya yang lebih luas (orang-orang yang memiliki 
kesamaan bahasa dan budaya, yang tersebar dari Madagaskar di barat sampai Taiwan 
di utara. 

Namun Wilken lebih suka menggunakan kata “Kepulauan Hindia”, dan hanya sesekali 
menggunakan kata “Indonesia”.10 Yang menarik pada penggunaan istilah Indonesia 
sejak Bastian tidak hanya sifatnya yang kurang jelas dan masih umum, tapi juga 
kemunculan fungsinya sebagai gambaran kawasan yang dianggap dihuni oleh 
orangorang ciri etnis dan budaya yang mirip -bahasa, ciri-ciri fisik, dan adat – yang 
menghuni kepulauan dari Madagaskar hingga Formosa/Taiwan. Dengan kata lain, 
gagasan Indonesia untuk pertama kalinya didasarkan pada pemahaman etnologis atas 
kemiripan budaya secara luas di kepulauan Indonesia dan tempat lain. Kemudian 
kata Indonesia sebagai gagasan politik berasal dari penciptaan Belanda yang berhasil 
menyatukan kekuatan koloninya di kepulauan yang nantinya disebut Indonesia. 

Pemerintah kolonial Belanda berhasil melakukan kolonialisasi ke seluruh kepulauan 
Indonesia, sehingga dalam periode sekitar 30 tahun sesudah 1870, bentang luas 
kepulauan Indonesia yang sebelumnya merdeka secara politik dari Belanda telah 
dimasukkan ke dalam kekuasaan kolonial efektif sebagai bagian “Hindia Timur 
Belanda”. J. B. van Heutsz, gubernur Jendral Belanda (1909) telah menyelesaikan 
tugasnya untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia ke dalah wilayah kekuasaan 
kolonial. Monumen van Heutsz (sekarang berada di Mesjid Cut Meutia, Menteng, 
Jakarta) menyatakan dengan bangga bahwa, “dia menciptakan keteraturan, perdamaian, 
dan kemakmuran, serta menyatukan segenap penduduk Hindia Belanda “11. 

Menginjak dasawarsa pertama abad ke-20 Hindia sudah lebih merupakan Negara 
ketimbang koloni. Ciri itu dapat dilihat dengan jelas lewat adanya peningkatan 
kemerdekaaan keuangan dan kedudukan legal yang diberikan kepada Hindia pada 
tahun 1912, serta pendirian konsulat Hindia di Jeddah. Van Heutsz setelah tidak 
menjabat Gubernur Jendral lagi, mulai membicarakan bentuk otonomi politik dan 
keuangan yang lebih luas bagi Hindia. Pada kanvas yang lebih besar lagi, pemikir 
Belanda S. Ritsema van Eck berspekulasi bahwa pada 1912 berdiri semacam imperium 
raya Belanda yang baru, terdiri atas negara-negara yang berdasar etnis - dalam kasus 
Hindia, artinya Jawa, Aceh, Sunda, dan seterusnya yang kedudukannya kurang lebih 
sejajar, tetapi Belanda menolak gagasan apapun mengenai kesatuan politis Hindia 
atau kesatuan penduduk pribumi Hindia. 
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Kemudian nama Indonesia digunakan sebagai sebuah gagasan perjuangan politik 
sebagai nation state (Negara bangsa) pada awal ke-20 setelah politik etis yang 
dijalankan oleh kolonial Belanda. Puncak persatuan kalangan nasional yang 
meninggalkan sentimen kedaerahan dan melebur dalam satu perjuangan menuntut 
Indoensia merdeka adalah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ini adalah tahap awal 
dari perjuangan nasionalisme di Indonesia. Ciri khas dari tahap awal ini adalah 
tumbuhnya perasaan kebangsaan karena adanya persamaan nasib sebagai daerah 
jajahan. Nasionalisme beraliran religius, sekuler, bahkan sosialis muncul bersamaan 
dengan munculnya gagasan Indonesia merdeka. Beberapa organisasi nasionalisme 
baik yang beraliran religius muncul seperti, Serikat Dagang Islam (1909), Serikat Islam 
(1911) yang menandakan Islam sebagai penanda solidaritas nasional dan merupakan 
gerakan rakyat yang mengaitkan kebangkitan Islam dengan anti kolonialisme; begitu 
juga muncul organisasi nasionalis beraliran sekuler seperti Indische Partij (1912) yang 
bertujuan membangkitkan patriotisme semua orang Hindia terhadap tanah air yang 
telah memberi mereka makan, agar mereka bekerja sama atas dasar kesataran politis 
(semua ras) untuk membuat tanah air Hindia berkembang dan bersiap demi 
rakyatnya.12 

Tahap kedua adalah pasca revolusi kemerdekaan Indoenesia, merupakan bentuk 
nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner untuk 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan peran pemimpin nasional yang 
lebih besar. Nasionalisme pada masa ini mengandaikan adanya ancaman musuh dari 
luar terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tahap ini ditandai dengan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan secara politik tercapai setelah diakuinya kedaulatan Indonesia pada 
tahun 1949 oleh pemerintah kolonial, seiring dengan itu Pemerintah Indonesia 
berusaha membangun perekonomian nasional. Ada tiga aspek yang bersangkutan 
dengan ekonomi nasional yaitu: pertama: melakukan nasionalisasi dan 
indonesianisasi perusahaan-perusahaan asing yang tampil dalam sebagai program 
setiap partai dan kabinet, tetapi kurangnya tenaga dan minimnya modal menjadi 
hambatan kebijakan pemerintah. Aspek kedua, penguatan ekonomi kerakyatan, 
sebagai yang tercantum dalam UUD 45, pasal 33 di mana perekonomian Indonesia 
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang-
cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai negara. Ketentuan demikian member tempat bagi koperasi dan 
perusahaan negara untuk berperan; aspek yang ketiga adalah perubahan sektor 
ekonomi kolonial yang beroreientasi ekspor bahan-bahan mentah pada ekonomi 
nasional yang makin mendasarkan diri pada pasar dalam negeri . usaha ke arah itu 
diterjemahkan dengan program industrialisasi dan pembangun pertanian.13 Tetapi 
upaya ini mendapat banyak hambatan, karena kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya 
modal untuk kompensasi atau pembelian saham. 

Karena hambatan-hambatan itu, akhirnya kebijakan itu dilakukan melalui politik 
Benteng, dengan kesempatan pedagang-pedagang pribumi untuk bergerak di 
lapangan eksport-import, tetapi banyak juga di antaranya yang mendapat lisensi 
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istimewa, yaitu pengusaha-pengusaha “aktentas”, terutama dari lingkungan partai-
partai politik. Karena mereka bukan pengusaha maka pelaksanaannya diserahkan 
kepada pedagang-pedagang Belanda dan China, sehingga disebut dengan pengusaha 
Ali-Baba, atau Ali Willeem. Selain kepentuingan pribumi, perusahaan perusahaan 
menjadi alat partai untuk mencari dana. Praktek ini dimulai pada masa Ali 
Sastroamidjoyo, dan berlanjut sampai masa Demokrasi Terpimpin (1956-1967). 
Kebijakan nasional ini boleh dikatakan gagal. 

Pertumbuhan ekonomi pada awal dasawarsa 60’an mengalami kemerosotan sehingga 
menimbulkan krisis ekonomi. Pada tahun 1965 negeri ini terguncang oleh hempasan 
inflasi sebesar 1000 %, cadangan valuta asing hanya cukup untuk menutup nilai 
import hanya beberapa minggu, dan modal fisik dalam keadaan bobrok.14 Krisis 
ekonomi akhirnya berujung dengan krisis politik tahun 1965-1966, yaitu 
pemberontakan GESTAPU PKI yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan orde 
lama di bawah Rezim Soekarno dan diganti oleh Soeharto, dengan model 
nasionalisme persatuan dan kesatuan, yang merupakan tahap ketiga dari ciri 
nasionalisme Indonesia. 

Sebagaimana dikatakan tahap ketiga adalah tahap nasionalisme persatuan dan 
kesatuan. Pada tahap ini kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan 
kebijakan pemerintah disingkirkan, dengan alasan akan mengancam persatuan dan 
stabilitas politik nasional. Perbedaan diredam bukan dengan menyelesaikan pokok 
persoalan tetapi ditindas dan disembunyikan. Pasca pemberontakan G-30 S PKI yang 
gagal, dan krisis ekonomi yang ditinggalkan oleh Rezim Soekarno, dan belajar dari 
pengalaman itu, akhirnya Rezim Soeharto menerapkan dua kebijakan fundamental. 

Dalam bidang ekonomi dengan mengundang kembali modal asing untuk 
melaksanakan industrialisasi lewat UU No. 1/1967; dan dalam bidang keamanan 
diterapkan kebijakan politik asimilasi yang mewajibkan masyarakat Indonesia 
(Tionghoa) untuk melepas kebudayaan mereka, termasuk larangan menggunakan 
bahasa Mandarin dalam komunikasi sehari-hari15. Pemerintah menutup semua 
sekolah berbahasa Mandarin dan mengatur anak-anak keturunan Tionghoa untuk 
hanya masuk sekolah yang berbahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1966 untuk 
meyakinkan bangsa Indonesia akan tekad mereka kepada Indonesia, orang Tionghoa 
dimbau untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia16 

Larangan penggunaan nama, bahasa dan agama yang mengandung budaya Cina, 
pelarangan sekolah, koran dan wacana yang mengandung unsur budaya Cina, 
pelarangan untuk tinggal di pedesaan (UU No.10, 1959), dan terlibat dalam arena 
politik masyarakat Indonesia merupakan bentuk diskrimasi yang dialamatkan kepada 
etnis Tionghoa di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuat etnis Tionghoa menjadi 
kelompok yang kosmopolit dan hanya bergerak dalam sektor ekonomi perdagangan. 
Mereka telah jadi lebih Indonesia (Jawa) akibat dari asimilasi yang dipaksakan, tetapi 
mereka tetap saja tidak bisa lepas dari status mereka yang selalu akan dijadikan 
kambing hitam jika terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik. 
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Rezim Soeharto berusaha menekan kemunculan identitas kultural melalui 
pengurangan peran hukum dan penguasa adat, menciptakan istilah SARA sebagai isu 
yang tabu dalam interaksi sehari-hari masyarakat, dan depolitisasi etnisitas dengan 
menghapuskan kelompok/partai politik yang mengandung unsur etnisitas dan 
agama. Pemerintah juga mulai memunculkan identitas supra etnik, yaitu identitas 
sebagai bangsa Indonesia melalui propaganda nasionalisme yang tercermin dalam 
kurikulum pendidikan sejak SD seperti P4, PSPB, mata kuliah kewiraan, pendirian 
museum perjuangan bangsa, TMII, serta situs yang menggambarkan kesatuan 
Indonesia. Bagi pemerintah, pada masa ini hubungan antaretnik secara konseptual 
“tidak ada dan tidak boleh ada”. 

Tahap nasionalisme berikutnya adalah nasionalisme multikultural. Setelah adanya 
praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terang-terangan pada 
masa rezim Soeharto, dan pemberian hak istimewa kepada kepada para cukong17, 
ditambah dengan adanya krisis ekonomi yang terus berkelanjutan menyulut amarah 
rakyat. Kerusuhan Mei 1998 menandai berakhirnya masa Soeharto, dan Indonesia 
memasuki masa Reformasi. Pada masa ini hakikatnya, Indonesia tidak bisa lepas dari 
sistem global internasional, nasionalisme yang dibangun adalah nasionalisme 
multikultural yang menandaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menghindari 
dari bangsa lain. Dalam konteks ini ada kecenderungan global bahwa semakin banyak 
orang membayangkan menjadi warga dunia (world citizen) dan terikat dengan nilai-
nilai kemanusiaan universal. Abdurrahman mempelopori munculnya nasionalisme 
multicultural dengan merekognisi kebudayaan minoritas Tionghoa, menghadirkan 
keadilan dan anti diskriminasi yang terwujud dalam berbagai produk hukum. Pada 
bulan Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpress 14, 1967 yang 
memungkinkan perayaan Imlek dan Cap-go-meh dimeriahkan dengan pertunjukan 
barongsai dan liong di tempat terbukan dan depan khalayak ramai. Namun gagasan 
nasionalisme multikultural yang digulirkan tidak semulus yang terjadi di lapangan, 
masih saja banyak terjadi tindakan diskriminasi, gerakan sektarian, primordialism, 
dan fundamentalism; dan bahkan pasca reformasi frekwensinya semakin terus 
meningkat. 

Ruang kebebasan dan keterbukaan yang tersedia malah menumbuhsuburkan paham 
primordialisme, etnocentrisme, dan radikalisme. Pasca reformasi tercatat banyak 
konflik internal, baik disebabkan oleh ras, etnis, maupun agama, seperti antara etnis 
Madura dengan Dayak, konflik di Maluku, Poso, dan daerah-daerah lain di Indonesia. 
Gerakan radikalisme, fundamentalisme agama, tindakan intoleransi, dan anarkisme 
juga tumbuh subur, di mana para pengikutnya melakukan tindakan yang menurut 
ukuran normal dianggap kasar dan irrasional, seperti bom bunuh diri yang terlihat 
dalam peristiwa bom Bali, bom di kedutaan Australia, bom di hotel Marriot, dan lain-
lain. Dalam konteks inilah diperlukan revitalisasi Pancasila. Arus liberalisasi politik, 
dan dihapuskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi pada masa 
B.J Habibie memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, baik berbasiskan 
liberalisme dan sekulerisme maupun berbasiskan agama. 
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Akibatnya Pancasila cenderung tidak menjadi common platform dalam kehidupan 
politik. Di sisi lain, atas nama otonomi daerah sering kali dimanfaatkan oleh 
sekelompok elit untuk menumbuhkan penguatan sentimen kedaerahan. Apabila tidak 
diantisipasi, bukan tidak mungkin semakin menumbuhkan sentimen lokal 
nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethnonasionalism. Memperhatikan 
posisi krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegera, Pancasila sebagai landasan 
ideology berbangsa dan bernegara perlu mendapatkan perhatian serius, maka perlu 
dilakukan revitalisasi makna, peran, dan posisi Pancasila bagi masa depan bangsa 
Indonesia sebagai negara modern. 

Karena posisi Pancasila yang sangat krusial seperti ini, maka sangat mendesak untuk 
melakukan rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila. Rejuvenasi Pancasila dapat dimulai 
dengan menjadikan Pancasila sebagai public discourse (wacana publik). Dengan 
menjadi wacana publik sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali 
atau pemaknaan Pancasila selama ini untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan 
pemaknaan baru.18  

Dengan mengangkat semangat nasionalisme multikultural, masyarakat Indonesia 
diharapkan memiliki kesadaran untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai 
satu kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, 
ataupun agama. Nasionalisme multikultural memberi penegasan bahwa seseorang 
atau sekelompok orang dengan segala perbedaannya diakui dan sama di dalam ruang 
publik. Dengan kata lain nasionalisme ini dibangun berdasarkan perbedaan budaya 
masingmasing kelompok pembentuknya, dan pemerintah menciptakan institusi-
institusi yang dapat melegitimasi setiap identitas kelompok etnik yang berbeda-beda. 

Multikulturalisme dalam Pancasila: Antara Nasionalisme dan Globalisasi 

Dunia kontemporer seperti sekarang ini ditandai dengan adanya globalisasi dimana 
terjadi suatu perubahan social yang sangat cepat karena semakin bertambahnya 
keterkaitan antara masyarakat di berbagai belahan dunia dengan faktor-faktor yang 
terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Menurut Hoffman, 
akibat dari globalisasi akan timbul tiga hal yang saling berkaitan, pertama globalisasi 
ekonomi, di mana sebuah kebiijakan nasional bidang ekonomi menjadi kurang 
berguna karena berjalannya ekonomi akan sangat ditentukan oleh kekuatan pasar 
dunia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan transnasional. 
Globalisasi ekonomi merupakan dampak yang tidak bisa dilepaskan dari revolusi 
teknologi, revolusi informasi, perdagangan, investasi dan bisnis internasional. Aktor 
utamanya adalah perusahaan, investor, bank, industri jasa, negara, dan organisasi 
internasional. 

Kedua adalah globalisasi kultural, yang juga merupakan turunan dari revolusi 
teknologi dan globalisasi ekonomi, di mana keduanya menciptakan dan membentuk 
arus perpindahan barang-barang kultural. Dilemanya adalah antara memilih 
uniformitas dalam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan di seluruh 
pelosok dunia, atau diversitas; dan ketiga adalah globalisasi politik yang merupakan 
produk dari dua bentuk globalisasi terdahulu. Bentuk yang terakhirnya ini ditandai 
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dengan kuatnya pengaruh Amerika Serikat dan institusi-institusi politiknya serta 
berbagai jaringan organisasi internasional dan regional.19 

Di tengah arus globalisasi seperti di atas, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus 
tetap hidup dan bertahan dengan ketahanan nasionalnya, dengan kelenturan 
budayanya dan terus beradaptasi dengan unsur-unsur luar yang dianggap baik untuk 
memperkaya nilai-nilai lokal yang ada. Namun demikian, bangsa ini tidak boleh 
terobsesi dengan budaya luar secara membabi buta, karena pada saat yang sama 
berarti mencampakkan tradisi (local genius) dan berpeluang menjadi bangsa yang akan 
kehilangan identitas dirinya. Bersikap cerdas adalah tidak bersikap apriori terhadap 
berbagai budaya dari luar, tetapi juga tidak meniru begitu saja apa yang berasal dari 
luar, mengadopsi nilai-nilai luar harus dilakukan secara cerdas, kritis, dan bijaksana. 
Usaha untuk melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari 
luar adalah sikap moderat di era kontemporer seperti sekarang ini. 

Adanya arus globalisasi mengakibatkan adanya peningkatan saling keterkaitan antara 
seseorang atau satu bangsa dengan bangsa lainnya dan telah menggiring dunia ke 
arah pembentukan desa global (global village). Desa global merupakan kenyataan social 
yang saling terpisah secara fisik, tapi saling berhubungan dan mempengaruhi secara 
non fisik. Dalam desa global, muncul masyarakat yang plural dengan norma moral 
yang plural juga, sehingga terdapat nilai-nilai moral yang beragam. Hal serupa juga 
terjadi dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan. 

Pasca reformasi dengan politik keterbukaan dan kebebasan, tantangan masyarakat 
Indonesia semakin berat dibandingkan sebelumnya, karena menghadapi eksistensi 
masyarakat plural, yang memiliki etnisitas, gender, ras, dan agama yang berbeda 
dengan moralnya masing-masing. Cara berada mereka merupakan cara berada yang 
baru, lengkap dengan penciptaan image-image yang baru. Ada masyarakat liberal dan 
sekuler yang percaya pada pluralisme moral, di lain pihak ada juga masyarakat 
primordial dan dogmatis yang masih mempertahankan eksistensi moralnya; dan ada 
juga masyarakat radikal yang tidak mau menerima pluralitas moral, dan berusaha 
memaksakan monisme moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. 

Pertentangan dimulai dari perasaan kepemilikan pada kelompok berhadapan dengan 
bukan kelompok. tercatatlah banyak konflik internal, baik disebabkan oleh ras, etnis, 
maupun agama, seperti konflik antara etnis Madura dengan Dayak, konflik di 
Maluku, Poso, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan dalih mempertahankan 
kemurnian identitas kelompoknya melawan identitas kelompok lain, lalu dibuatlah 
pembenaran lewat symbol-simbol ras dan agama untuk meneguhkan tekad 
melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan etnis. 

Tantangan itu sebenarnya bisa dijawab jika kita bangsa Indonesia mengembangkan 
multikulturalisme dalam bingkai ideologi Pancasila, dalam arti memilih model 
multikulturalisme yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, seperti 
yang dikatakan oleh Kymlicka bahwa, bentuk multikulturalisme harus cair dalam 
kelompoknya, demikian pula dalam batasan kelompoknya, kebebasan dalam 



 

PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME | 332  
 

berafiliasi dan bukan pemaksaan; dan konsepsi identitas kelompok harus non 
eksklusif20. 

Di samping model batasan kelompok harus cair, kebebasan dalam berafiliasi, dan 
identitas kelompok non eksklusif sebagai yang digagas oleh Kymlicka sebagai nilai-
nilai model multikulturalisme, maka dalam konteks Indonesia harus ditambah dengan 
kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai Ketuhanan Yang Mahaesa, 
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang 
Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial. Dengan 
model multikulturalisme seperti itu maka ada semacam kesepahaman bagi kita dalam 
konteks hidup berbangsa dan bernegara untuk berterima dengan adanya pluralitas 
kelompok dengan keragaman moral yang diusungnya, selama tidak bersifat eksklusif. 
Dalam arti tidak ada toleransi bagi kelompok radikalisme agama dan kelompok GLTB 
(gay, lesbian, Bi-seks, transgender), karena keduanya dianggap komunitas yang 
eksklusif, dan bertentangan dengan nilai Pancasila. 

Munculnya beragam konflik di Indonesia belakangan ini karena akibat tidak adanya 
common platform dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka membangun 
Indonesia yang multicultural hanya mungkin dapat diwujudkan bila, pertama, konsep 
multikulturalisme menyebarluas dan dipahami oleh masyarakaat Indonesia, serta 
adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi dan 
menjadikannya sebagai pedoman; Kedua, kesamaan pemahaman di antara 
masyarakat Indonesia mengenai makna dan model multikulturalisme dan bangunan 
konsep yang mendukungnya. 

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan 
persatuan, maka penerimaan pluralitas agama dan etnis merupakan suatu keharusan 
sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ketuhanan, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, 
manusia Indonesia perlu menghadapi adanya perbedaan etnis ,agama, dan 
kepercayaan secara lebih manusiawi dan etis sebagai pengamalan dari nilai-nilai luhur 
Pancasila. 

Tentu saja setiap agama dan etnis memiliki tradisi, warisan, dan latar belakang 
masing-masing. Namun mereka tidak hanya tunduk pada pengaruh tersebut, tetapi 
sungguh-sungguh didasarkan pada landasan rasionalitas dalam bertindak yang 
berasal dari kedalaman diri. Landasan rasionalitas ini mengandaikan adanya sisi 
universalitas dalam sikap dan keyakinan bahwa setiap agama dan etnis memiliki 
kekhasannya sendiri-sendiri. Keyakinan akan kekhasannya akan memperteguh 
identitasnya, sehingga keberadaan agama dan etnis lain tidak menjadi ancaman bagi 
keberadaan agamanya dan etnisnya. Dengan demikian hubungan dengan yang lain 
tidak membawa kekerasan. 

Perbedaan agama dan etnis seharusnya mengajak bangsa ini untuk menerima 
keterbatasan manusia dalam menangkap misteri Tuhan, misteri yang lain dan 
mengundang untuk menunda hasrat untuk mendominasi yang lain. Dengan demikian 
sebagai yang dikatakan Levinas, “Hubungan tidak menetralisir yang lain, tetapi 
memelihara otentisitas yang lain, Yang lain sebagai sama sekali lain, tidak merupakan objek 
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yang menjadi milik kita. Sebaliknya, yang lain menarik diri ke dalam misterinya”21, jadi 
dalam perspektif ini perbedaan agama, ras, etnis, dan kepercayaan tidak dapat 
dipecahkan dalam bentuk pernyataan seakan-akan mereka saling melengkapi, karena 
kesalingan berarti berakar pada kelemahan yang merupakan bentuk pengobyekkan. 

Dalam rumusan lain Levinas mengatakan, 

“di dalam perjumpaan yang tulus, yang lain menyentuh saya dan menyandera saya, 
menyandera saya karena saya ditetapkan pada ketidakmungkinan untuk menolak rintihan 
pihak lain”22. 

Di sinilah menurut Levinas, tanggungjawab mendahului kebebasan. Subyektivitas 
saya diusik bahkan sebelum saya mengambil keputusan bahwa, kehadiran yang lain 
membuat saya bertanggungjawab atas nasibnya, khususnya penderitaan dan 
kesengsaraannya. Perjumpaan dengan yang lain merupakan momen etika. 

Dalam konteks inilah etika tidak boleh dilepaskan dari politik. Etika politik harus 
dipahami sebagai politik bertanggungjawab terhadap pihak lain, sebagai bentuk 
pluralitas yang membentuk komunitas. Kesadaran baru ini memberi inspirasi dan 
membuka peluang untuk affirmative action. Lewat affirmative action inilah maka 
“pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar 
kelompok-kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat 
mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui”. 

Penutup 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural baik dilihat secara horizontal 
maupun vertikal, secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-
kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaaan agama, 
adat, tradisi dan budaya. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh 
adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup 
tajam. Sebagai masyarakat plural (plural societies), Pemerintah kolonial menerapkan 
kebijakan diskriminasi dan kekerasan, lewat politik devide et impera yang cukup 
berhasil, ditandai dengan tidak adanya kehendak bersama (common will) di antara 
masyarakat Indonesia, dan barulah kesadaran sebagai satu bangsa tumbuh setelah 
politik etis. Perjuangan kebangsaan diarahkan dengan meninggalkan sentiment 
kedaerahan, dan agama akhirnya membuahkan hasil, lewat Sumpah Pemuda (1928) 
dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945). 

Pasca kemerdekaan Indonesia, praktek-praktek diskriminasi, dan kekerasan masih 
belum bisa dihilangkan, malah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup 
signifikan. Pasca pemberontakan G-30 S PKI yang gagal, Rezim Soeharto lewat 
nasionalisme persatuan dan kesatuan menerapkan kebijakan politik asimilasi yang 
mewajibkan masyarakat Indonesia (Tionghoa) untuk melepas kebudayaan mereka 
dan berbaur dengan budaya Indonesia. Selanjutnya, pasca reformasi tercatat banyak 
konflik internal, baik disebabkan oleh ras, etnis, maupun agama, seperti konflik antara 
etnis Madura dengan Dayak, konflik di Maluku, Poso, dan daerah-daerah lain di 
Indonesia. Gerakan radikalisme, fundamentalisme agama, tindakan intoleransi, dan 
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anarkisme juga tumbuh subur lewat terorisme dan tindak kekerasan, seperti peristiwa 
bom Bali, bom di kedutaan Australia, bom di hotel Marriot, dan lain-lain. 

Munculnya beragam konflik di Indonesia seperti di atas adalah akibat tidak adanya 
common platform dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka membangun 
Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat diwujudkan bila, pertama, 
konsep multikulturalisme menyebarluas dan dipahami oleh masyarakaat Indonesia, 
serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi 
dan menjadikannya sebagai pedoman; Kedua, kesamaan pemahaman di antara 
masyarakat Indonesia mengenai makna dan model multikulturalisme dan bangunan 
konsep yang mendukungnya. 
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“POLITIK BHINNEKA TUNGGAL IKA” UNTUK MENGELOLA 

MASYARAKAT INDONESIA YANG MULTIKULTURAL  

ABSTRAK: Transformasi masyarakat majemuk Indonesia (plural society) menuju 
masyarakat multikultural (multicultural society) meniscayakan sebuah pemahaman 
yang menekankan pada pentingnya kesederajatan kebudayaan yang ada dalam 
sebuah masyarakat, serta semangat untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful 
coexistence) dalam perbedaan budaya yang ada, baik secara individual maupun secara 
kelompok dan masyarakat. Realitas masyarakat Indonesia yang multikultural dapat 
dimaknai sebagai modal sosial dan modal budaya berupa beragam adat istiadat, 
agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-
kelompok masyarakat untuk bersatu, disamping juga berpotensi melahirkan konflik-
konflik antarkelompok masyarakat yang berbeda budaya itu. Pada gilirannya, konflik-
konflik itu akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan 
ketidakharmonisan sosial (social disharmony). Politik Bhinneka Tunggal Ika dapat 
dijadikan acuan dalam mengelola masyarakat Indonesia multikultural yang sarat 
dengan konflik itu. Sebagai semboyan negara yang berasal dari Kakawin Sutasoma, 
politik Bhinneka Tunggal Ika memberikan tempat yang pantas pada keanekaragaman, 
memberi peluang dan akses yang sama kepada setiap warga bangsa untuk 
mengokohkan bangunan politik yang bernama NKRI, memberdayakan seluruh warga 
bangsa agar merasa menjadi bagian penting dari NKRI dan merasa memiliki cita-cita 
dan tujuan yang sama.  

Kata kunci: bhinneka tunggal ika, multikulturalisme, pluralisme, masyarakat, konflik  

Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakatnya 
yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang sangat kompleks. Clifford Geertz 
(1996) (Hardiman, 2002:4) mengakui sulit melukiskan anatomi Indonesia secara persis. 
Negara ini, bukan saja multietnis (seperti Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, 
Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan 
pengaruh multimental dan ideologi (seperti India, Cina, Belanda, Portugis, 
Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). 

Geertz melukiskan Indonesia sebagai sejumlah „bangsa‟ dengan ukuran, makna dan 
karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, 
ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur 
ekonomis dan politis bersama.  

Secara empirik, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah 
masyarakat yang majemuk. Dalam kajian Furnival (1948) (Hefner, 2007:16; Nasikun, 
2007:33) masyarakat majemuk (plural society) adalah masyarakat yang terdiri dari dua 
atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa 
membaur dalam satu unit politik yang tunggal. Bahkan Hefner (2007:16) memperkuat 
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pernyataan Furnival di atas dengan menggambarkan tantangan pluralisme budaya 
yang dimiliki Indonesia secara lebih mencolok dan dianggap sebagai lokus klasik bagi 
bentukan masyarakat majemuk.  

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, ada dua istilah yang penting 
dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas). 
Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi 
yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan (Kusumohamidjojo, 2000:45). 
Artinya, dalam “masyarakat Indonesia” dapat dijumpai berbagai subkelompok 
masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya 
tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian 
pula halnya dengan kebudayaan mereka. Sementara heterogenitas yang merupakan 
kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang 
menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya (Kusumohamidjojo, 2000:45). 
Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa 
sungguh-sungguh berbeda satu dari yang lainnya. Dalam tulisan ini, pluralitas dan 
heterogenitas akan dipakai secara bergantian sebagai kebhinnekaan dan multikultural.  

Realitas kebhinnekaan Indonesia dilukiskan Kusumohamidjojo (2000:16) dalam dua 
dimensi, geografis dan etnografis. Pertama, dimensi geografis sebagaimana hasil 
pengamatan dari Alfred Wallace dan Weber yang kemudian dikukuhkan dalam 
Geografi sebagai Garis Wallacea yang membentang dari Laut Sulu di utara melalui 
selat Makasar hingga ke Selat Lombok di selatan, dan Garis Weber yang membentang 
dari pantai barat Pulau Halmahera di utara melalui Laut Seram hingga ke Laut Timor 
di selatan. Garis Wallacea dan Weber secara fisiko-geografis membedakan Dangkalan 
Sunda di sebelah Barat (yang meliputi pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan 
Bali) dari Dangkalan Indonesia Tengah (yang meliputi pulau-pulau Sulawesi dan 
sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat), dan dari Dangkalan Sahul di 
sebelah timur (yang meliputi kepulauan Halmahera, Aru dan Papua). Perbedaan itu 
merupakan akibat dari proses perkembangan fisiko-geografis yang ditinggalkan oleh 
akhir Zaman Es. Kebedaan geografis itu berakibat menentukan pada perbedaan dunia 
flora dan fauna dari masing-masing kelompok kepulauan itu.  

Dimensi kedua adalah dimensi yang etnografis, yang merupakan perpaduan 
konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. 
Dalam kerangka dimensi entografis itu kita dapat melihat adanya perbedaan etnis 
pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan seorang antropolog Junus Melalatoa (1995) yang kemudian 
hasil penelitian ini diterbitkan sebagai Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia (Depdikbud, 
1995) diketahui adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah 
negara yang kita sepakati bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka mendiami 
sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak berpenghuni. 

Kebhinnekaan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah taken for granted, 
kebhinnekaan ini bukan karena hadirnya para pendatang baru yang berlainan etnik, 
ras atau agama, melainkan karena sejak dulu masyarakat Indonesia memang plural 
sekaligus heterogen. Dalam perspektif lain, kebhinnekaan bangsa Indonesia dapat 



 

PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME | 337  
 

dilihat baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kebhinnekaan bangsa 
kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, 
pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Sedangkan secara horizontal, kebhinnekaan 
bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, 
pakaian, makanan, dan budayanya.  

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus heterogen, tersimpan 
kekuatan yang sangat besar (sebagai modal sosial dan budaya) berupa beragam adat 
istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat 
kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. Sifat 
kebhinnekaan Indonesia justru lebih memperkuat keinginan untuk bersatu dalam 
mencapai cita-cita bersama. Oleh karena itu kebhinnekaan masyarakat Indonesia perlu 
dilihat sebagai sesuatu yang cair dengan tujuan adil, makmur dan bermartabat bagi 
tiap warga negara. Cair dalam arti bahwa ada kebutuhan situasional dan konstekstual 
yang perlu diperbaharui dan/atau direvisi dari waktu ke waktu atau perubahan 
waktu (Arif, 2008).  

Hal di atas relevan dengan pernyataan Benedict Anderson dalam Imagined 
Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983) yang dengan 
tepat melihat kekuatan pengikat tersebut sebagai adanya suatu keinginan untuk 
membentuk komunitas-komunitas terbayang (imagined communities). Dikatakan 
sebagai imagined communities karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak 
bakal tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak akan bertatap muka 
dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. 
Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah 
bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas itu 
berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang 
citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam 
batas-batas kesamaan itu (Dhakidae, 2002). Dalam arti itu, bangsa Indonesia adalah 
proyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah dikatakan 
bangsa itu “lahir” melainkan ia “hadir” dalam formasi sebagai suatu historical being 
sebagaimana dikatakan komunitas-komunitas terbayang yang didasarkan pada 
berbagai faktor bahasa, etnisitas, adat-istiadat, memori dan sejarah orang-orang yang 
tinggal di kepulauan Nusantara yang beranekaragam.  

Selain memberikan side effect (dampak) positif sebagaimana diuraikan di atas, dalam 
masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen, tersimpan dampak negatif, sebab 
karena faktor kebhinnekaan itulah justru sering memicu timbulnya konflik 
antarkelompok masyarakat. Konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan 
melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakhar-monisan sosial 
(social disharmony). 

Realitas masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen dapat diilustrasikan sebagai 
sebuah mozaik dimana keutuhan dan keserasiannya ditopang oleh perbedaan unsur-
unsurnya yang berasal dari keanekaragaman yang ada dalam masyarakat. Dengan 
demikian, masyarakat Indonesia dibentuk dari pertemuan berbagai macam warna 
dari kelompok masyarakat pendukungnya.  
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Dari Pluralisme ke Multikulturalisme  

Salah satu agenda reformasi masyarakat Indonesia ialah menegakkan suatu hidup 
bersama yang demokratis, mengakui akan martabat manusia yang sama (human 
dignity), menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan 
bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesaturan 
Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia baru itu adalah masyarakat multikultural 
(multicultural society) Indonesia yang semakin meneguhkan semangat Bhinneka Tunggal 
Ika sebagai upaya untuk membangun integrasi dan demokrasi Indonesia (Arif, 2008).  

Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai multicultural nation-state dalam 
konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai monocultural nation-
state. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia 
sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan 
mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, 
Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari 
berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap 
zamannya itu. Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan 
prosedural menghargai persamaan dalam perbedaan dan persatuan dalam 
keberagaman, secara konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut.  

Konsep masyarakat multikultural (multicultural society) perlu dibedakan dengan 
konsep masyarakat majemuk (plural society) yang menunjukkan keanekaragaman suku 
bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep 
pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada 
dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung 
semangat untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dalam 
perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan 
masyarakat (Azra, 2006:154, Suparlan 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai 
refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. 
Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi 
keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman 
kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. 

Perubahan cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme adalah perubahan 
kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh 
karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep 
multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus 
berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.  

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke 
masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang 
menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai 
warga suatu bangsa. Sebagai dasar kehidupan bernegara, Pancasila memiliki nilai-
nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga 
negara.  
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Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui bahwa agama yang dianut oleh bangsa 
Indonesia merupakan sumber etika dan moral. Manusia Indonesia yang bermoral 
adalah manusia yang menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Di dalam sila 
kedua Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Seorang manusia 
Indonesia hanyalah mempunyai arti di dalam kehidupan bersama manusia Indonesia 
lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Hal ini berarti manusia dan 
masyarakat Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang humanis dan mengakui 
akan hak asasi manusia. Di dalam sila kelima Pancasila, yang penting ialah 
penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan 
sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno di dalam salah satu pidatonya. 
Di dalam sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi dan pandangan populis. 
Kehidupan bersama masyarakat Indonesia berpihak kepada kepentingan rakyat dan 
bukan kepada kepentingan penguasa atau kepada segolongan masyarakat yang better 
off. Di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh 
Soekarno merupakan alat dan bukan tujuan di dalam kehidupan bersama masyarakat 
Indonesia. Oleh sebab itu berbagai kebijakan yang memaksa menghilangkan 
kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah bertentangan dengan sila Persatuan 
Indonesia.  

Politik Bhinneka Tunggal Ika  

Para pendiri negara (founding fathers) yang memahami betul konstelasi masyarakat 
Indonesia yang plural dan sekaligus juga heterogen telah menjadikan ujar-ujar 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bagi Negara Republik Indonesia 
(Kusumohamidjojo, 2000:1, 45), bahkan setelah proses perubahan UUD 1945, ujar-ujar 
Bhinneka Tunggal Ika itu semakin dikukuhkan sebagai semboyan bangsa sebagaimana 
dirumuskan dalam pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi Lambang Negara ialah Garuda 
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika**. Semboyan ini memuat idealitas 
multikulturalisme di Indonesia (Hardiman, 2005:xiv).  

Sebagai suatu historical being, Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah diartikan 
sebagai bercerai berai tetapi satu atau although in pieces yet one, melewati rentang yang 
panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai pada zaman negara 
kerajaan Nusantara. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak 
zaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, 
yang diikrarkan oleh Patih Gadjah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Empu 
Tantular: 

Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,  
bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn,  
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,  
bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa (Pupuh 139: 5).  

(Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang 
berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas 
pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu 
jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada 
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kebenaran yang mendua. (Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa) (Tantular, 
2009:504-505)  

Tentang hal ini amatlah menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Supardan 
(2008:135) yang mengutip uraian Darmodihardjo (1985), yang menyatakan bahwa 
Bhinneka Tunggal Ika secara hakiki mengungkapkan kebenaran historis yang tidak 
dapat disangkal lagi sejak zaman kerajaan dahulu. Kerajaan Majapahit memiliki 
politik hubungan antarkerajaan yang terungkap dalam semboyan “mitreka satata” 
yang berarti “persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan kerajaan-
kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Champa, Syam, Burma. Pujangga Empu 
Tantular melukiskan kehidupan beragama dengan baik dengan kalimat “bhinneka 
tunggal ika tan hana darma mangrua” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, 
tidak ada agama yang tujuannya berbeda”. Empu Tantular sudah mendudukan ujar-
ujar tersebut sebagai falsafah Kerajaan Majapahit pada zamannya (abad ke-14).  

Uraian di atas memperjelas pernyataan Gonggong (2000) yang menyatakan 
perkembangan masyarakat yang kini menyebut dirinya dengan Indonesia itu melalui 
suatu jarak waktu yang panjang, yaitu dimulai ketika masyarakat itu masih bertegak 
dan hidup dalam “negara” atau kerajaan-kerajaan Nusantara. Atau gambaran yang 
diberikan oleh Clifford Geertz (2000), antropolog kondang yang dianggap sebagai ahli 
Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Gonggong (2000:x) berikut:  

Ketika kita menyaksikan panorama Indonesia saat ini, rasanya kita sedang menyusun 
suatu sinopsis masa lalu yang tanpa batas, seperti kalau kita melihat benda-benda 
peninggalan sejarah (artefak) dari bermacam-macam lapisan dalam situs arkeologis 
yang lama mengeram, yang dijajarkan di atas sebuah meja sehingga sekali pandang 
bisa kita lihat kilasan sejarah manusia sepanjang ribuan tahun. Semua arus kultural 
yang sepanjang tiga milennia, mengalir berurutan, memasuki Nusantara dari India, 
dari Cina, dari Timur Tengah, dari Eropa – terwakili di tempat-tempat tertentu: di Bali 
yang Hindu, di permukiman Cina di Jakarta, Semarang atau Surabaya, di pusat-pusat 
Muslim di Aceh, Makasar atau Dataran Tinggi Padang; di daerah-daerah Minahasa 
dan Ambon yang Calvinis, atau daerah-daerah Flores dan Timor yang Katolik.  

Lebih lanjut, Geertz (Gonggong, 2000:x) menunjukkan fakta tentang situasi 
masyarakat Indonesia, sebagai berikut:  

Rentang struktur sosialnya juga lebar, dan merangkum: sistem-sistem kekuasaan 
Melayu-Polynesia di pedalaman Kalimantan atau Sulawesi, desa-desa tradisional di 
dataran rendah di sepanjang sungai Jawa Tengah dan Jawa Timur; desa-desa nelayan 
dan penyelundupan yang berorientasi pasar di pantai-pantai Kalimantan dan 
Sulawesi; ibu-ibu kota provinsi yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan pulau-
pulau seberang; dan kota-kota metropolitan yang besar, terasing, dan setengah modern 
seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Keanekaragaman bentuk perekonomian 
sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan juga melimpah ruah.  

Apa yang diterangkan di atas barulah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan 
yang dilatari oleh perjalanan sejarah yang panjang. Dilihat dari segi agama, 
keyakinan, budaya, dan suku bangsa, Indonesia adalah satu contoh negara yang 
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paling beragam. Dalam masyarakat yang plural dan heterogen ini, konsep Bhinneka 
Tunggal Ika mensyaratkan united and unifed diversities, tetapi tidak mungkin memberi 
tempat kepada uniformed diversities. Namun demikian, masalahnya adalah, 
pemenuhan syarat itu memprasyaratkan kemauan politik (political will) untuk 
memahami implikasi dari Bhinneka Tunggal Ika itu dalam konteks kebudayaan yang 
menjadi semakin canggih dalam suatu proses sosial yang kompleks. Kebhinnekaan 
dalam masyarakat, apalagi yang semakin melebar sebagai akibat dari industrialisasi 
dan informatisasi akan semakin melonggarkan ikatan-ikatan kekeluargaan, ruang 
hidup, asal usul sosial dan tradisi, untuk pada gilirannya kemudian menggulirkan 
perubahan struktur dalam keutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kita tidak 
mempunyai pilihan lain. Dengan Proklamasi yang mendirikan Republik Indonesia 
kita sudah menyatakan diri sebagai suatu bangsa, bahkan sebagai bangsa yang besar. 
Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat Indonesia adalah untuk membuktikan, 
bahwa kita sungguh-sungguh merupakan bangsa yang besar. Kegagalan untuk 
membuktikannya hanya akan membuat mimpi buruk disintegrasi menjadi kenyataan 
yang sukar untuk dipikul.  

Semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman sebagai cita-cita terbayangkan 
bangsa Indonesia dalam perjalanannya tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara 
wacana dan praktik. Pada tataran praksis masih terjadi pertarungan antara nilai-nilai 
ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang 
harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 
Indonesia yang bersifat multikultural itu sampai saat ini masih belum mencapai tarap 
yang membanggakan dan membahagiakan. Misalnya, kita masih menyaksikan 
berkembangnya fenomena kasuistis dari etnosentrisme dan primordialisme lain yang 
menyertai desentralisasi dan otonomi daerah, yang diwarnai konflik horizontal antar 
suku, agama, ras dan golongan yang terjadi di berbagai penjuru tanah air, terutama 
pada saat terjadinya proses politik pemilihan umum.  

Pengalaman sejarah bangsa telah menunjukkan bahwa sejak masa Orde Lama dan 
Orde Baru, terdapat kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik keseragaman 
budaya (monokulturalisme) yang pada gilirannya justru menghancurkan budaya lokal 
yang asli (local cultural genius). Padahal tradisi sosio-kultural lokal itu merupakan 
kekayaan yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi bagi 
masyarakat-masyarakat lain. Tradisi lokal ini juga merupakan defense mechanism dan 
sekaligus early warning system yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan soso-
kultural masyarakat bersangkutan.  

Sebagai contoh, politik penyeragaman tergambar dalam sistem pendidikan nasional 
Indonesia yang selama ini bercorak “monokulturalisme”, serba penyeragaman demi 
stabilitas dan integrasi bangsa. Pemaksaan ini menjadi bagian dari pemicu munculnya 
berbagai konflik sosial di beberapa daerah yang sekaligus telah menegasikan 
semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang disinyalir akibat 
masyarakat tercerabut dari nilai-nilai lokal mereka yang genuin.  
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Oleh karena itu, mengingat kenyataan kebhinnekaan Indonesia, negara ini hanya bisa 
bertahan dalam persatuan jika segenap warga dan pemerintahnya memberikan 
tempat yang pantas pada keanekaragaman tersebut sambil menjalankan 
penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati kemandirian daerah tetapi juga 
mengedepankan solidaritas untuk memajukan daerah-daerah yang kurang beruntung 
dalam sumber daya alam dan kelompok-kelompok masyarakat yang terasing jauh 
dari pusat maupun jalur pembuatan keputusan politik maupun lalu lintas transportasi 
dan komunikasi.  

Untuk menghadapi realitas kebhinnekaan tersebut, diperlukan politik Bhinneka 
Tunggal Ika, yaitu politik pembelaan bagi seluruh warga bangsa yang terkait dengan 
hak-hak mereka untuk berbudaya, beragama, dan berpolitik agar setiap warga merasa 
mantap dan nyaman menjadi bagian dari bangsa Indonesia (Sutarto, 2011:50). Politik 
Bhinneka Tunggal Ika adalah politik penguatan berbagai elemen bangsa yang berlatar 
belakang etnik, budaya, agama, dan golongan yang berbeda, yang bertujuan untuk 
meneguhkan NKRI. Politik Bhinneka Tunggal Ika memberi peluang dan akses yang 
sama kepada setiap warga bangsa, tidak pandang latar belakang etnik, agama, ras, 
dan golongan, asalkan yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mengokohkan 
bangunan politik yang bernama NKRI. Politik Bhinneka Tunggal Ika adalah politik 
pemberdayaan seluruh warga bangsa, agar mereka merasa menjadi bagian penting 
dari NKRI dan merasa memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Politik Bhinneka 
Tunggal Ika adalah pemanfaatan secara strategis produk-produk budaya Indonesia, 
baik yang tangibles “bendawi” maupun intangibles “nonbendawi” untuk mengatasi 
berbagai masalah yang membelit bangsa, baik masalah yang bernuansa politis, 
ekonomi, maupun kebudayaan.  

Dalam konteks pendidikan, politik Bhinneka Tunggal Ika dapat dibelajarkan kepada 
setiap peserta didik guna mengarahkan mereka untuk bersikap dan berpandangan 
toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal 
budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Politik Bhinneka Tunggal Ika ini lebih luas 
dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, 
perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. 
Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam 
dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri (truth claim) dengan 
menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisir atau bahkan 
dihilangkan.  

Penutup  

Kebhinnekaan Indonesia sebagaimana tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal 
Ika perlu dipahami sebagai imagined community (komunitas-komunitas terbayang) 
bertujuan membangun solidaritas yang positif, baik pada level nasional atau level 
yang lebih kecil. Sebagai komunitas terbayang karena para anggota bangsa terkecil 
sekalipun tidak akan tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan 
bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar 
tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep 
sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas 
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itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang 
citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam 
batas-batas kesamaan itu.  

Dalam arti demikian, bangsa Indonesia adalah proyeksi ke depan dan sekaligus ke 
belakang. Karena itu tidak pernah dikatakan bangsa itu “lahir” melainkan ia “hadir” 
dalam formasi sebagai suatu historical being sebagaimana dikatakan komunitas-
komunitas terbayang. Namun, pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak 
negatif, karena pada saat masyarakat Indonesia tidak saling mengenal sebagian besar 
anggota lain, tidak bertatap muka dengan mereka, bahkan mungkin tidak pula pernah 
mendengar tentang mereka justru seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik 
antarkelompok masyarakat, yang pada gilirannya, konflik-konflik antarkelompok 
masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan 
ketidakharmonisan sosial (social disharmony). Di sinilah perlunya dibangun politik 
Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan tempat yang pantas pada keberagaman itu. 

Dikdik Baehaqi Arif, Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan  
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KONFLIK AGAMA, ISLAM DAN MULTIKULTURALISME JEJAK 

DOMINASI, HEGEMONI DAN KEBEBASAN DI INDONESIA 

Religious conflicts, both internal and inter-religion-religion, happen in tragedies with 
differentpatterns according to the conception of people understanding, such as assault, 
destruction and murder of Muslims in Poso, Ahmadiyah people in Cikeusik and 
Christians in Temangung. In fact, the concept of bhineka tunggal ika (unity in 
diversity) in Indonesian society free of religion and belief that are fully guaranteed by 
the constitution. Religious conflicts that occur in bhineka tunggal ika space are a 
serious problem in this paper as the text critically deconstructed and reconstructed. 
Research question, why religious people still reproduce conception of religious 
conflict? And, why bhineka tunggal ika still leave space to attack on religious people? 
With the theoretical framework of multiculturalism by Bhikhu Parekh, multicultural 
reality of Indonesian society understood as the reality of differences in religious belief 
and religious identity in bineka tunggal ika is getting stronger, tolerant and open. 
With critical hermeneutic research method by Apel and Habermas, reinterpretation of 
religious texts can free from conflicts of technicalpractical interest and find an 
emancipatory potential, i.e. the actor's intention that has been forgotten or suppressed. 
The method is also a critique of ideology is understood to deconstruct the ideology of 
the status quo veil that hides behind the social structure and the stability of social 
phenomena. Research purposes, to deconstruct the hidden ideology in the concept of 
religious communities that reproduce religious conflict, and to reconstruct bhineka 
tunggal ika that reproduces emancipatory religious freedom. The research results were 
found, first that the hidden ideology in conception of Indonesian society that 
reproduces the religious conflict is dominance of different and empowered by state 
hegemony of the minority, so the difference of religion and belief are often ended with 
the tragic conflict. Second, bhineka tunggal ika be reconstructed as a space of freedom 
of religion and belief are emancipatory. Space emancipatory freedom was mainly for 
people who are forgotten and repressed. Emancipatory freedom is ethical 
responsibility freedom on different. That traces domination, hegemony and freedom of 
religious conflict in Indonesia. 

Pendahuluan 

Konflik agama di Indonesia merupakan noda hak asasi manusia yang telah memotong 
kebebasan warga negara beragama dan berkepercayaan. Padahal, dalam konstitusi 
UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) 
serta doktrin agama dan kepercayaan, ditegaskan benar-benar bahwa “melaknat 
tindakan anarkis yang mereproduksi tragedi eksistensial manusia dalam konflik agama.” 
Konflik dalam tulisan ini dimaknai untuk menandai bagaimana struktur sosial 
mengalami perubahan, bukan hanya menjelaskan bagaimana suatu tatanan social 
terpelihara meski terdapat banyak ketidakadilan (Kuper, 2000: 155-156). Selain itu, 
konflik, bukan hanya yang didefinisikan dalam UU PKS, sebagai “perseteruan dan/atau 
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benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung 
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan 
disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan 
nasional” (UU PKS Pasal 1). Konflik bersumber pada perbedaan konsepsi masyarakat 
terhadap agama dan kepercayaan, sehingga secara empiris konflik bersumber pada 
perseteruan antar-umat beragama dan/atau internalumat beragama, antar-suku, dan 
antar-daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU PKS. Sebab itu, konflik agama 
yang dimaksud adalah perbedaan konsepsi masyarakat terhadap agama dan 
kepercayaan dalam perubahan struktur sosial yang mengakibatkan tragedi 
eksistensial kemanusiaan dalam bentuk ketidakadilan dan disintegrasi sosial. 

Jejak sumber konflik di Indonesia yang dominan sejak tahun 1950-an hingga sekarang 
adalah agama, suku dan kedaerahan. Menurut William R. Liddle, dalam berbagai 
tahap perkembangan politik Indonesia salah satu dari tiga sumber konflik itu muncul 
bergantian atau bersamaan. Sebetulnya sejak Partai Komunis Indonesia tiada pada 
tahun 1966, konflik agama relatif tidak berkembang. Etnisitas pun tidak kembali 
menjadi sumber konflik sekarang. Begitu juga, kedaerahan tidak kembali menjadi 
alasan konflik, sebab ada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memenuhi kepentingan 
daerah (Liddle, 2002: 3). Namun kini, meskipun sudah ada UU PKS, tetapi konflik 
agama masih terus terjadi. 

Konflik agama merupakan sebuah teks dalam tulisan ini. Yakni, teks tentang konflik 
yang terjadi di dalam tragedi Poso, tragedi Cikeusik dan tragedi Temanggung. 
Tragedi Poso di Sulawesi Tengah yang terkeji terjadi sejak akhir tahun 1998 hingga 
Juli 2001. Kekejian dari tragedi Poso yang telah mengorbankan 554 jiwa manusia 
terbunuh, perusakan dan pembakaran ratusan ribu rumah masyarakat, rumah ibadah, 
bangunan sekolah, kantor, dan pertokoan (Kontras, 2001). Sumber tragedi adalah 
konsepsi masyarakat yang berbeda terhadap agama di kalangan komunitas Islam dan 
komunitas Kristen (Elsam, 1998). Dalam tragedi itu dijelaskan bahwa berawal dari 
kejadian pembacokan Ahmad Yahya oleh Roy Tuntuh Bisalembah di dalam masjid 
Pesantren “Darussalam” pada akhir tahun 1998. Kedua, dari pembacokan itu terjadilah 
pembunuhan dan pengusiran terhadap suku-suku pendatang, seperti Bugis, Jawa, dan 
Gorontalo. Ketiga, terjadi pemaksaan menganut agama Kristen kepada masyarakat 
Islam di daerah pedalaman kabupaten, terutama di daerah Tentena Dusun III Salena, 
Sangira, Toinase, Boe, dan Meko. Selanjutnya, terjadi hingga tahun 2001 dan tragedi 
kembali bergelora pada tahun 2004. Namun, negara melalui otoritas pemerintah 
menjelaskannya berbeda, yakni tregedi Poso terjadi diakibatkan oleh unsur 
ketidakadilan sosial secara struktural dalam proses transmigrasi. 

Sebelum tragedi Cikeusik, tindakan kekerasan, perusakan dan pembakaran telah 
dilakukan terhadap komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di beberapa wilayah 
Indonesia. Tindakan kekerasan yang sadis dan keji dilakukan terhadap mereka dalam 
tragedi Cikeusik di Pandeglang, Banten pada tanggal 6 Februari 2011. Sumber tragedi 
adalah konsep masyarakat terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah 
Cikeusik. Tragedinya diawali dengan penyerangan sekelompok masyarakat dari luar 
Cikeusik ke dalam komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Cikeusik. Dalam proses 
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penyerangan itu, awalnya DS (warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia) memukul 
penyerang tersebut lebih dahulu, dan massa sempat mengeroyok DS. Kedua, salah 
seorang penyerang memukul DS menggunakan batu. Ketiga, meski massa berhasil 
dihalau mundur oleh warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang masih bertahan di 
tempat kejadian dengan menggunakan bambu, dan aksi lempar batu ke arah massa, 
namun massa tetap merangsek masuk, melempar batu balik dan mengeluarkan golok. 
Selanjutnya, akibat dari penyerangan tersebut, korban tiga jiwa manusia warga 
Jamaah Ahmadiyah Indonesia meninggal seketika dan lima orang lainnya mengalami 
luka berat, serta dua unit mobil Innova dan Suzuki APV hangus terbakar (KontraS, 
2011). Namun, sikap negara melalui pemerintah terhadap tragedi ini, mengarahkan 
warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia supaya mengubah keyakinannya menjadi agama 
lain, selain Islam. 

Dua hari setelah tragedi keji dan sadis itu, pada tanggal 8 Februari 2011 tragedi 
pembakaran dan perusakan terjadi kembali di Gereja Pantekosta Kristen Katolik di 
Temanggung, Jawa Tengah. Tragedi Temanggung bersumber pada konsepsi 
masyarakat terhadap agama Kristen. Tragedi ini diawali dari ketidakpuasan massa 
atas tuntutan lima tahun untuk Antonius Richmond Bawengan sebagai terdakwa 
dalam kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri, Temanggung. Kedua, massa 
mengamuk dan merusak Gereja Pantekosta sebagai rumah ibadah. Akibatnya, ada 
sembilan korban luka-luka dan pagar serta kendaraan terbakar (Viva News, 2011). 
Dari tragedi ini, Presiden sebagai kepala negara menginstruksikan bahwa Presiden 
mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 
merusak fasilitas peribadatan dan fasilitas lain di Temanggung, dan memerintahkan 
kepada Polda Jateng untuk mencari pelaku tindakan anarkis tersebut serta segera 
ditindaklanjuti dengan proses hukum. Teks konflik agama itu berada dalam konteks 
konsep “bhineka tunggal ika” sebagai identitas bangsa Indonesia. Kalimat bhineka 
tunggal ika diambil dari filsafat Nusantara sebagai motto pemersatu Nusantara pada 
zaman Kerajaan Majapahit. Motto itu diikrarkan oleh Patih Gajah Mada pada Sumpah 
Palapa yang dijelaskan di dalam 

Kakawin Sutasoma pupuh 139 bait 5 karya Mpu Tantular, yakni: 
Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, 
bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn, 
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, 
bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa. 

Terjemahan: 

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda, 
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali, 
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, 
Berbeda-bedalah itu, tetapi satu jualah. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. 
(Tantular, 2009: 504-505) 

Bhineka tunggal ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya “berbeda-beda tetapi 
tetap satu”. Berbeda-beda agama tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda 
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etnis tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku tetapi tetap satu bangsa 
Indonesia. Berbeda-beda daerah tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda 
budaya tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Dalam Kakawin Sutasoma itu dijelaskan 
urgensi ajaran toleransi agama, terutama antar Hindu-Siwa dan Budha. Secara historis 
Muhammad Yamin, pemuda yang mengusulkan motto itu pada Kongres Sumpah 
Pemuda II 28 Oktober 1928, juga bertujuan untuk menegaskan “toleransi agama dan 
kepercayaan yang ada di Indonesia” (Setyani, 2009: 3). Sebab itu, bhineka tunggal ika 
menjadi konsep pembentuk jati diri bangsa Indonesia sebagai identitas, yang sejak 
dahulu sampai kini sudah ada kesadaran hidup bersama di dalam diversitas. 

Dalam relasi konseptual dan praksisnya bhineka tunggal ika dan konflik agama di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi problem yang serius. Masalahnya ada 
kontradiksi dan kontraproduktif dalam ruang bhineka tunggal ika yang seringkali 
mereproduksi konflik agama dalam bentuk tragedi kemanusiaan yang keji dan sadis. 
Permasalahan itu dirumuskan dalam dua pertanyaan. Pertama, mengapa konsepsi 
masyarakat beragama masih mereproduksi konflik agama? Kedua, mengapa bhineka 
tunggal ika masih memberikan ruang penyerangan pada umat beragama? 

Atas dasar masalah itu, tulisan ini mengungkap konflik agama di ruang bhineka 
tunggal ika dengan metode hermeneutika kritis menurut Karl-Otto Apel dan Jürgen 
Habermas. Hermeneutika kritis, menurut Apel dan Habermas, merupakan kombinasi 
pendekatan metodis dan obyektif, kritisisme Madzhab Frankfurt dan kritik Marx, dan 
sebagai pengetahuan praktis untuk mengubah realitas.1 Kritis adalah reinterpretasi 
atas pandangan universalitas, sebagai potensi atau tendensi di masa kini, melalui 
prinsip Rasio sebagai tuntutan bagi komunikasi tanpa tekanan dan pembatasan diri 
(Bleicher, 1980: 3-4). Hermeneutika kritis Habermas merupakan ilmu sosial yang 
dialektis, yang berusaha menengahi antara objektivitas proses-proses historis dan 
motif-motif tindakannya. Usaha itu menandakan tujuan dari hermeneutika kritis, 
untuk membebaskan potensi emansipatoris, yaitu intensi-intensi aktor yang telah 
“dilupakan” atau ditekan. Sebab itu, Habermas juga menggunakan psikoanalisis 
sebagai model bagi ilmu sosial dialektis-hermeneutik dengan intensi emansipatoris 
(Bleicher, 1980: 152). 

Perdebatan sumber konflik agama, menurut Habermas dapat difokuskan pada 
permasalahan, bagaimana menyediakan standar kritik ideologi yang digunakan untuk 
melegitimasi prosedurnya. Kritik ideologi2 itu vis-à-vis universalitas masalah 
hermeneutika. Karenanya, metode ini berusaha untuk membedakan batasan-batasan 
kesadaran hermeneutik dan untuk menjelaskan kerangka teoretis programatis sebuah 
kritik ideologi, sehingga dapat terus hidup dan sah (Bleicher, 1980: 157-158). 

Berdasarkan epistemologi emansipatoris, metode ini berusaha membangun suatu 
kerangka dialog antar-agama yang bebas dari kepentingan praktis. Kritik ideology 
dipahami untuk membongkar selubung ideologi (status quo) yang bersembunyi di 
balik tatanan sosial dan keajegan dalam gejala sosial. Akhirnya, tulisan ini bertujuan 
untuk melakukan dekonstruksi ideologi yang tersembunyi dalam konsepsi 
masyarakat yang mereproduksi konflik agama, dan rekonstruksi konsep bhineka 
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tunggal ika yang mampu memberikan ruang kebebasan beragama yang 
emansipatoris. 

Islam dan Multikulturalisme 

Konflik agama di Indonesia dapat dijelaskan dan dipahami kembali dalam historisitas 
dan doktrinitas Islam yang dihadirkan di bumi Indonesia. Secara historis Islam awal 
di Nusantara, antara lain digerakkan oleh Walisongo, dengan beragam pendekatan: 
budaya, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Metode awal yang dilakukan Walisongo 
dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Metode itu 
digunakan untuk menangani langsung problem masyarakat secara kontekstual, 
partisipatif, sesuai kondisi sosial dan situasi daerahnya masing-masing. Sebabnya, 
Islam dikenal dan dianut oleh berbagai lapisan masyarakat, etnis dan suku di 
Nusantara. Seiring dengan perubahan sosial budaya yang semakin pesat dan dinamis, 
Walisongo dan para pendidik Islam mulai menetap di suatu tempat untuk melakukan 
pendidikan dan kaderisasi di tempat mereka masing-masing. Akhirnya, mereka 
memilih institusi pendidikan sebagai media pendidikan Islam, yang dikenal dengan 
nama “pesantren”, dan diri mereka dikenal dengan sebutan ”kiai” (Djauhari, 2008: a). 

Islam Nusantara yang diproduksi di pesantren merupakan sebuah proses akulturasi 
damai antara doktrin Islam yang dibawa Walisongo dan pedagang yang bernuansa 
mistis, dengan budaya bangsa Indonesia yang bersumber dari agama Hindu dan 
Buddha. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren yang berdiri di 
pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan merupakan satu-satunya sistem pendidikan 
yang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi bagi para putera pembesar kerajaan dan 
tokoh masyarakat. Misalnya, pada masa kekuasaan Raja Sultan Agung Mataram, 
pesantren bahkan sudah mampu menerapkan sistem pendidikan berjenjang, dari 
pendidikan terendah, menengah, tinggi dan takhassus. Pada masa lalu, meskipun tidak 
ada peraturan wajib belajar, anak yang berusia tujuh tahun ke atas, baik laki-laki 
maupun perempuan, dibudayakan untuk belajar di pesantren (2008: b). 

Dari realitas pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lain, Islam Indonesia dari 
awal hingga kini memiliki ragam penafsiran secara doktrin teologis. Penafsiran 
doktrin yang perlu dikembangkan dalam konteks ini adalah pemahaman teologis 
dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 172 yang mengajarkan bahwa “manusia semua 
disatukan dalam keluarga keturunan anak Adam.” Maksudnya, dalam doktrin Islam 
jelas ditegaskan bahwa Tuhan telah memberi kehormatan dan martabat kepada 
keturunan anak Adam. Tuhan memberi kepada kita semua kekayaan fisik, intelektual, 
moral, spiritual. Dari semua potensi itu, keturunan anak Adam diciptakan dari segi 
spiritual yang sama dan dikembangkan oleh setiap pribadi untuk masing-masing 
kehidupannya yang khas, termasuk berkembang berdasarkan petunjuk agama 
masing-masing. Ayat dalam surah al-A’raf itu seringkali disebut “ayat perjanjian 
primordial” antara manusia dengan Tuhan. sebab itu, dasar spiritualitas manusia yang 
utama adalah “Kita mengakui bahwa Allah adalah Pencipta, Tuhan semesta alam, dan 
kita juga mengakui adanya kewajiban kita kepada-Nya, yang terbawa oleh kodrat kita 
yang fitrah.” Kewajiban itu bukan hanya segi-segi transendental, tetapi lebih-lebih 
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kewajiban sosial terhadap sesama manusia. Itulah kerja-kerja kemanusiaan dari 
substansi agama, iman dan amal baik (Munawar-Rachman, 2011: 5). 

Dalam doktrin Islam, kerja-kerja kemanusiaan diposisikan di dalam nilai-nilai 
toleransi dan kesetaraan yang semakin penting untuk disosialisasikan. Toleransi 
diproduksi dalam konsep silaturahim, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 64, 
dijelaskan dalam mencari kalimat-un sawa’ (titik temu), yakni “pentingnya tali kasih 
sayang antar-umat agama” menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan tanpa ada stigma 
atau hambatan teologis. Kesetaraan dipahami dari anjuran teologis, “jika umat Islam 
diwajibkan menjalankan agamanya, maka begitu pula umat lain dalam agamanya. 
Dalam surah al-Maidah ayat 66 terang-terangan dijelaskan bahwa “dan sekiranya 
mereka mengikuti ajaran Taurat dan Injil serta segala yang diturunkan dari Tuhan kepada 
mereka, niscaya mereka akan menikmati kesenangan dari setiap penjuru.” Sebab itu, dalam 
doktrin Islam benar-benar ditegaskan adanya kesetaraan di antara kaum beriman di 
hadapan Tuhan. Ukuran derajat seseorang dengan orang lain adalah takwa, bukan 
formalisme agama apa yang dianut (2011: 7-9). 

Konsepsi-konsepsi doktrinal Islam di atas tidak lepas dari ikatan sosio multikultural 
masyarakat Indonesia yang melingkupinya. Multikulturalisme menurut Bhikhu Pareh 
sebagai kerangka berpikir sangat dibutuhkan untuk menganalisis ikatan sosio 
multikultural yang telah memproduksi konflik agama yang melibatkan Islam dalam 
ruang bhineka tunggal ika. Menurut Parekh, masyarakat “multikultural” adalah 
sebuah masyarakat yang memiliki dua atau lebih komunitas kultural atau menunjuk 
pada realitas diversitas kultural.3 Dari realitas masyarakat multikultural, 
“multikulturalisme” dijelaskan oleh Parekh sebagai “diversitas kultural atau perbedaan 
yang melekat erat secara kultural”.4 Dari penjelasan itu, dapat dipahami bahwa 
multikulturalisme merupakan cara pandang terhadap esensi kehidupan manusia 
untuk menghargai diversitas kultural atau merespon perbedaan. Diversitas kultural di 
dalam masyarakat modern, menurut Parekh, secara teoretis dibagi ke dalam tiga 
bentuk diversitas: diversitas subkultural, diversitas perspektif dan diversitas komunal. 

Pertama, diversitas subkultural. Diversitas subkultural terdapat di dalam masyarakat 
monokultural, tetapi di antara masyarakat ada beberapa komunitas kultural yang 
menjalankan keyakinan dan praktek yang berbeda yang berkaitan dengan wilayah 
kehidupan tertentu atau cara hidup yang sangat berbeda. Di antara diversitas 
subkultural adalah kaum gay, lesbian, artis, penambang dan nelayan. Kedua, 
diversitas perspektif. Di dalam masyarakat multikultural terdapat diversitas 
komunitas yang kritis terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nilai kultural yang 
sentralistik dan dominatif. Komunitas itu mencerminkan perspektif intelektual, bukan 
subkultural, antara lain kritik kaum feminis terhadap bias kultur patriarkhi atau kritik 
kaum hijau terhadap bias kultur antroposentris dan teknokratis. Ketiga, diversitas 
komunal. Yakni, komunitas di dalam masyarakat multikultural yang sadar diri dan 
terorganisasi yang hidup dengan sistem keyakinan dan praktek yang berbeda-beda. 
Komunitas itu tampak seperti kaum imigran, kaum Gipsi, atau kaum Baduy (Parekh, 
2000:3-4). Pembedaan Parekh tentang diversitas cultural tersebut di dalam masyarakat 
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modern tersebut menunjukkan adanya diferensiasi dari monokultural ke 
multikultural. 

Praktek multikulturalisme secara resmi di negeri multikultural, Kanada5 dan 
Australia, yang berasas demokrasi sudah terjadi kira-kira sepuluh tahun silam. Akan 
tetapi, kehadiran diskursus dan praktek multikulturalisme itu menyisakan 
multiproblem kemanusiaan, antara lain dalam praktek diversitas kultural. Yakni, 
apakah multikulturalisme memposisikan kebebasan? Amartya Sen meyakini bahwa 
“diversitas budaya dapat dirayakan dengan syarat orang memiliki kebebasan seluas-luasnya 
untuk memilih praktek kebudayaan tertentu” (Sen, 2007:193). Fenomena multikulturalisme 
di London, Inggris pada tahun 2005 setelah enam minggu serangan teroris6 terjadi, 
media massa Le Monde mengkritik dalam tajuk “model multikulturalisme Inggris dilanda 
krisis.” Kritikan itu langsung direspon oleh James A. Goldston, Direktur Open Society 
Justice Initiative di Amerika, “jangan memakai ancaman nyata terorisme sebagai justifikasi 
untuk mengerdilkan pencapaian Inggris di bidang relasi antar-ras selama lebih dari seperempat 
abad ini.” Sebab itu, analisis Amartya Sen merupakan permasalahan nyata, bukan 
apakah multikulturalisme sudah kebablasan, melainkan bentuk multikulturalisme 
apakah yang harus dikembangkan (2007: 195).  

Multikulturalisme secara teoretis berbeda dengan pluralisme. Menurut Frank- Olaf 
Radtke, multikulturalisme merupakan konsep yang diffused. Konsep ini berasal dari 
Amerika Utara, Kanada, kemudian masuk ke Amerika pada tahun 1970-an. 
Multikulturalisme tiba di Eropa Timur setelah menyeberangi Samudera Pasifik hingga 
ke Australia dan India. Konsep multikulturalisme berkembang sesuai dengan 
dinamika kehidupan di wilayah masing-masing, sehingga terjadi multiinterpretasi 
terhadap multikulturalisme (Noorsalim, 2007: 44). Indonesia secara substansial 
mempunyai konsep multikulturalisme di dalam motto: Bhineka tunggal ika, Sumpah 
Pemuda 1928 (satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa), Sidang BPUPKI, dan 
Pancasila. Akan tetapi di dalam realitasnya, konflik agama, kekerasan, diskriminasi 
dan marginalisasi masih terus direkonstruksi oleh kekuasaan dan kepentingan politik 
tertentu. 

Dalam perpektif politik, menurut Will Kymlicka, multikulturalisme lahir di dalam 
konteks perbedaan bangsa dan etnis. Multikulturalisme merupakan bagian 
perjuangan yang lebih besar untuk demokrasi yang lebih toleran dan inklusif 
(Kymlicka, 2003:26). Kymlicka menegaskan bahwa kelompok etnis dan bangsa di 
seluruh dunia berada di tangan para nasionalis yang benci akan eksistensi orang asing 
(xenophobia), para ekstremis agama dan diktator militer. Sebab itu, tesis Kymlicka 
mengatakan bahwa jika liberalisme memiliki kesempatan menangani negara-negara 
demokrasi, maka secara eksplisit memperlihatkan kebutuhan dan aspirasi dari 
minoritas etnis dan minoritas bangsa. Sebab itu, Charles Taylor memahami 
multikulturalisme dengan politik pengakuan (politics of recognition). Menurut Taylor, 
multikulturalisme dipahami untuk menentukan diri sebagai sebuah minoritas, 
subaltern atau identitas feminisme di dalam diversitas kultural.7 Sehingga, hak sebagai 
warga negara tidak mengenal diferensiasi kultural. Yang pada akhirnya, dalam 
masyarakat liberal, baik mayoritas maupun 1992: 25-51). 
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Karena itu, konsepsi Islam dapat direinterpretasikan dalam kerangka pikir 
multikulturalisme dapat menganalisis konflik agama dalam ruang bhineka tunggal 
ika. Di dalam konsepsi Islam, baik doktrin maupun historis, ditemukan nilai-nilai 
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam hubungan antar-agama 
dan internal-agama, yaitu toleransi dan kesetaraan. Dengan nilai-nilai itu, Islam 
sebagai ideologi tidak bermakna ketika konflik agama terjadi terus-menerus yang 
mereproduksi tragedi kemanusiaan. Realitas diversitas subkultural, diversitas 
perspektif dan diversitas komunal dalam konsep multikulturalisme menjelaskan 
bahwa realitas perbedaan dalam beragama dan berkepercayaan, serta identitas umat 
beragama dapat semakin kuat, toleran dan terbuka. Islam Indonesia sebagai agama 
mayoritas pun makin kuat identitasnya jika konsepsi umatnya pada 
multikulturalisme. Realitas bhineka tunggal ika juga dapat direinterpretasikan sebagai 
prinsip diversitas yang toleran dan terbuka. 

Hegemoni atas Minoritas dan Dominasi atas Yang Beda 

Konflik agama merupakan noda hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi 
negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28E, dijelaskan bahwa “setiap orang berhak memeluk 
agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.” Karena itu, konflik agama yang terjadi di atas 
telah melanggar konstitusi dalam ideologi tersembunyi. Ideologi itu berada di dalam 
konsepsi masyarakat yang mereproduksi tindakan anarkis yang keji dan sadis melalui 
hegemoni dan dominasi. Hegemoni dipahami oleh Antonio Gramsci sebagai “bentuk 
penguasaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu dengan menggunakan kekuatan 
kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus”. 

Dengan kekuatan tersebut menyebabkan seseorang atau kelompok yang terhegemoni 
dapat menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Prakteknya, hegemoni dapat 
tampak di dalam penulisan, kajian tentang masyarakat, dan media massa sebagai alat 
control kesadaran yang dipakai oleh penguasa. Akibatnya, alat kontrol itu mampu 
menjadi peran penting untuk mengkonstruksi institusi dan sistem sebagai ruang 
melestarikan ideologi kelas dominan (Gramsci, 1999: 20). 

Dalam tragedi Poso, konsepsi masyarakat mereproduksi konflik agama dalam bentuk 
pembunuhan, pembakaran dan perusakan. Tindakan kekerasan sadis dan keji itu 
disebabkan oleh hegemoni negara atas minoritas, komunitas Kristen. Hegemoni 
Negara melalui otoritas pemerintah itu, menjelaskan bahwa tregedi Poso terjadi 
diakibatkan oleh unsur ketidakadilan sosial secara struktural dalam proses 
transmigrasi. Bentuk hegemoni negara juga difasilitasi oleh Wakil Presiden yang 
memproduksi “Deklarasi Malino untuk Poso” pada tanggal 20 Desember 2001, yang 
berisi bahwa: 

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan 
Kristiani Poso serta kelompok-kelompok yang ada, setelah mengalami dan menyadari 
bahwa konflik dan perselisihan yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini di 
Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali, telah membawa penderitaan dan 
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kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati yang lapang serta 
jiwa terbuka, sepakat: 

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. 

2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian 
sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. 

3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. 
4. ....” 

Namun, realitasnya pada tahun 2004 tragedi Poso kembali bergelora yang 
mereproduksi tindakan kekerasan. Akibat dari hegemoni negara itu, Hari Susanto 
menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa dengan mengatakan bahwa ”konflik Poso 
yang muncul di permukaan lebih dilihat dari aspek SARA (suku, agama, ras dan antar 
kelompok). Akan tetapi bila diperhatikan secara cermat, konflik Poso lebih didasarkan pada 
kesenjangan politik pemerintahan dan kesenjangan sosial ekonomi” (Susanto, 2004). 

Sedangkan, dominasi dipahami sebagai “bentuk penguasaan yang didukung dengan 
kekuatan fisik”. Dalam prakteknya kelompok dominasi menguasai dan cenderung 
“mengorbankan” musuh-musuhnya dengan berbagai cara, termasuk dengan kekuatan 
bersenjata; kemudian kelompok dominasi itu menjadi pemimpin dari kelompok-
kelompok yang bersekutu dan memiliki hubungan dengannya. Kelompok yang 
dikuasai secara dominatif dan dipimpin secara hegemonik dikenal dengan kelompok 
“subordinat” atau “subaltern” (Gramsci, 1999: 20).8  

Dominasi ini terjadi di dalam tragedi Cikeusik. Konsepsi masyarakat yang 
mereproduksi konflik agama disebabkan oleh dominasi mayoritas umat Islam 
terhadap umat Islam yang berbeda, Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dominasi 
mayoritas umat Islam dilakukan juga Menteri Agama RI yang mengarahkan supaya 
Jamaah Ahmadiyah Indonesia mengubah keyakinannya menjadi agama yang lain, 
selain agama Islam, atau agama yang berbeda. Bahkan, korban dari warga Jamaah 
Ahmadiyah Indonesia, Deden Sudjana, juga divonis 6 bulan penjara. Ini merupakan 
viktimisasi korban atau subordinasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang dilakukan 
oleh dominasi. Begitu juga, dominasi mayoritas umat Islam terhadap minoritas umat 
Kristen tampak di dalam tragedi Temanggung. Subordinasi terhadap umat Kristen 
dilakukan hanya disebabkan oleh ketidakpuasan mayoritas umat Islam atas dakwaan 
seorang Kristiani dalam kasus penistaan agama. 

Karena itu, dalam dominasi atas yang berbeda dan hegemoni negara atas minoritas, 
dapat memahami dan menemukan aktor penyebab di dalam relasi kuasa sosial-politik 
ketika konflik agama terjadi di antara negara, agama mayoritas dan agama minoritas. 
Pemikiran kritis Gramsci dapat digunakan untuk menganalisis berbagai relasi 
kekuasaan dan tindak kekerasan di dalam masyarakat. Secara kritis Gramsci 
membedakan secara distingtif makna “hegemoni” dan “dominasi” yang memiliki relasi 
kuat dengan unsur negara, masyarakat sipil, kebudayaan, ideologi, kepercayaan 
populer, dan kaum intelektual (Gramsci, 1999:20). Sebab itu, ideologi yang 
tersembunyi dalam konsepsi masyarakat yang mereproduksi konflik agama dalam 
bentuk penyerangan, perusakan dan pembunuhan adalah dominasi atas yang berbeda 
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dan dikuatkan dengan hegemoni negara atas minoritas. Selain itu, dapat dipahami 
bahwa perbedaan beragama dan berkepercayaan seringkali berakhir dengan konflik 
sebab adanya dominasi dan hegemoni dalam ranah intelektual dan kultural. 

Bhineka Tunggal Ika, Kebebasan Emansipatoris 

Konflik agama merupakan noda kebebasan beragama dan berkepercayaan yang 
diatur di dalam konstitusi negara yang berprinsip pada bhineka tunggal ika. Dalam 
UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, ditegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.” Dalam argumen filosofis point keempat UU PKS, ditegaskan 
bahwa: 

“Tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, 
dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas 
pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak 
atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut 
merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.” 

Sebab itu, konflik agama yang direproduksi oleh konsepsi warga negara di atas telah 
melanggar konstitusi negara dan merusak prinsip bhineka tunggal ika dalam 
kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dalam prinsip bhineka tunggal ika, 
diajarkan nilai toleransi sebagai jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu termaktub dalam 
proposisi: “Berbeda agama tetapi tetap satu bangsa. Berbeda kepercayaan tetapi tetap satu 
bangsa.” 

Kebebasan beragama dan kepercayaan dalam ruang bhineka tunggal ika tersebut 
dapat dikategorikan menjadi dua: kebebasan eksistensial dan kebebasan etis. 
Kebebasan eksistensial, menurut Jean-Paul Sartre, berpedoman pada prinsip bahwa 
“manusia adalah kebebasan.” Hanya pada manusia, eksistensi mendahului esensi (Sartre, 
1946:4b).9 Sebab, manusia selalu memiliki posibilitas untuk mengatakan “tidak”. 
Kebebasan eksistensial tampak dalam kegalauan (anxiety). Berbeda dengan ketakutan, 
kegalauan berkaitan dengan eksistensi diri saya sendiri. Sedangkan, ketakutan (fear) 
berkaitan dengan obyek, materi di dunia. Kegalauan menandakan diri yang otonom, 
atau diri yang bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Karena itu, kegalauan 
menyatakan kebebasan. Namun, diakui Sartre bahwa kegalauan jarang terjadi, sebab 
manusia biasanya tenggelam dalam rutinitas sehari-hari. Posibilitas pun tidak menjadi 
kerja refleksi, sehingga manusia dapat menutup mata dari kebebasan dan melarikan 
diri dari kegalauan. Secara realistis manusia mengakui kebebasan dan serentak 
menolak kebebasan itu. Pengakuan dan sekaligus penolakan ini disebut mauvaise foi 
(bad faith). 

Dengan sikap ini manusia menipu diri sendiri. Misal, perkataan bahwa “sifat saya 
begitu, apa boleh buat” (Bertens, 1999: 96-98). Kebebasan eksistensial ini tampak pada 
ketiga tragedi konflik agama yang mereproduksi tindakan anarkis: pembunuhan, 
perusakan dan pembakaran kepada yang lain. Menipu diri umat beragama 
didahulukan daripada esensi dari agama untuk saling toleransi dan setara di antara 
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umat beragama dan warga negara. Ruang bhineka tunggal ika telah didekonstruksi 
dengan mereproduksi nilai intoleransi, kebencian, dendam dan kecurigaan dalam 
beragama dan berkepercayaan. 

Untuk itu, ruang bhineka tunggal ika harus direkonstruksi dengan kebebasan etis 
dalam beragama dan berkepercayaan. Menurut Emmanuel Levinas, kebebasan etis 
ditujukan untuk memberikan pengakuan agama minoritas dengan fenomenologi 
alteritas. Menurutnya, kebebasan etis adalah tindakan toleransi dan saling 
bertanggung jawab dalam merespon orang lain sebagai the Other (Moran, 2000: 320-
353). Levinas mendekonstruksi totalitas dengan “yang Tak Berhingga”. Maksudnya, 
yang Tak Berhingga adalah Orang lain (Autrui, Other). Orang lain bukan bagian dari 
totalitas. Orang lain menampakkan “eksterioritas” atau “transendensi”. Orang lain selalu 
mempertahankan otonomi. Dengan kata lain, Orang lain adalah Orang asing 
(l’Etranger). Perjumpaan dengan Orang asing dalam konsep “Wajah”. Penampakan 
Wajah merupakan suatu kejadian etis (Bertens, 1999: 288-290). Dalam konteks ini 
Levinas menjelaskan bahwa kebebasan dapat ditemukan dengan mewujudkan 
keadilan. 

Sehingga, alteritas Orang lain mengakibatkan saya bertanggung jawab atas Orang 
lain, bahkan atas pertanggungjawaban Orang lain (Levinas, 1979: 47).10 Dalam ruang 
bhineka tunggal ika kebebasan etis sangat mengokohkan persatuan dan kesatuan serta 
menguatkan jati diri bangsa. Kebebasan etis mengekang warga negara melakukan 
kekerasan anarkis dalam konflik agama dengan konstitusi yang menjamin kebebasan 
beragama dan berkepercayaan. Kebebasan etis beragama dalam ruang bhineka 
tunggal ika mereproduksi toleransi, bukan intoleransi, antar-agama dan internal-
agama. Karenanya, kebebasan etis dan kebebasan eksistensial dalam ruang bhineka 
tunggal ika, dapat membebaskan potensi emansipatoris, yaitu intensi-intensi pelaku 
yang telah “dilupakan” atau ditekan dalam konflik agama. Yakni, kaum minoritas yang 
didominasi harus dimaafkan dan dikembalikan hak-hak asasinya sebagai warga 
negara. Konsekuensinya adalah mayoritas yang menghegemoni harus diadili sesuai 
hokum konstitusional yang berlaku dan didukung dengan doktrin agama yang 
dianut. Kolaborasi antara kebebasan etis dan kebebasan eksistensial itu dalam ruang 
bhineka tunggal ika mereproduksi kebebasan emansipatoris. Secara konseptual 
kebebasan emansipatoris adalah kebebasan yang bertanggung jawab pada diri sendiri, 
yang Berbeda (the Other) dan bahkan pertanggungjawaban yang Berbeda itu. 
Prakteknya, kebebasan emansipatoris adalah kebebasan yang berasas kepada 
ketuhanan YME, memelihara diri sendiri secara otonom, bertanggung jawab pada 
yang Berbeda dalam mewujudkan keadilan, dan terbebas dari formalitas hidup yang 
serius dan hegemoni hirarki sosial. 

Kesimpulan 

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik agama di Indonesia 
merupakan masalah serius sebagai noda hak asasi manusia dalam ruang bhineka 
tungga ika. Noda itu tampak jelas di dalam tiga tragedi konflik agama: tragedy Poso, 
tragedi Cikeusik  dantragedi Temanggung. Konflik agama itu direproduksi oleh 
konsepsi masyarakat dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan. Konsepsi 
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masyarakat beragama tersebut telah mereproduksi tindakan anarkis dalam bentuk 
penyerangan, perusakan, pembakaran dan pembunuhan. Dari masalah konflik agama 
itu, ada dua hal yang penting direfleksikan secara kritis atas reinterpretasi konsepsi 
masyarakat beragama dan rekonstruksi ruang bhineka tunggal ika. Pertama, ada 
ideologi tersembunyi dalam konsepsi masyarakat beragama, yaitu dominasi atas yang 
Berbeda dan dikuatkan oleh hegemoni negara atas minoritas. Sehingga, dapat 
dipahami bahwa perbedaan beragama dan berkepercayaan yang seringkali berakhir 
dengan konflik agama disebabkan adanya dominasi dan hegemoni dalam ranah 
intelektual dan kultural. Kedua, bhineka tunggal ika harus direkonstruksi dengan 
kebebasan emansipatoris untuk menangani konflik agama. Ruang kebebasan 
emansipatoris itu ditujukan terutama bagi individu atau kelompok masyarakat yang 
telah dilupakan dan ditekan. Kebebasan emansipatoris merupakan kebebasan etis 
yang bertanggung jawab pada diri sendiri, yang Berbeda dan pertanggungjawaban 
yang Berbeda itu. Mengikuti pemikiran Jacques Derrida, itulah jejak dominasi, 
hegemoni dan kebebasan dari konflik agama di ruang bhineka tunggal ika. Sebab itu, 
diharapkan dalam perspektif multikuturalisme umat Islam sebagai agama mayoritas 
menjadi lebih kuat, toleran dan terbuka. Islam dan multikulturalisme harus 
diposisikan sebagai ruh konseptual dalam bhineka tunggal ika untuk menangani 
konflik agama. 

Masykur Wahid 
Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia 
SUMBER: Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 
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PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN GLOBALISASI: 

UNTUK PROFIT ATAU CULTIVATING HUMANITY? 

Perkembangan globalisasi lewat serbuan kapitalisme global telah memberi dampak 
negatif pada pendidikan dewasa ini. Pendidikan yang terlalu teknis dan saintifik telah 
mengarah kepada pengejaran profit, peningkatan finansial dan pendapatan per cita. 
Pendidikan seperti ini membawa kita kepada krisis. Kemanusiaan dan cita rasa 
sedang dipinggirkan oleh manipulasi teknologi dan saintifik. Krisis ini sedang 
melanda dunia dewasa ini. Kita tidak atau kurang menyadarinya. Pengolahan 
kemanusiaan lewat peningkatan daya imajinasi naratif. Untuk tujuan ini, pendidikan 
harus dikembangkan lewat dimensi humaniora, dimensi seni dan sastra. Semuanya 
bertujuan untuk mempertajam citra rasa kemanusiaan, rasa simpati dan empati dalam 
situasi yang multikultural. Untuk hal seperti ini, pendidikan multikultural dimulai 
dari peningkatan cita rasa, seni, latihan berdialog, debat dialektis lewat metode 
pedagogi socrates. Sasaran lain dari Pengolahan kemanusiaan adalah belajar untuk 
mengenal etnis, agama, budaya dan sesama yang lain lewat latihan berdemokrasi. 
Pendekatan ini dibangun dari perspektif filosofis, khususnya dari sudut pandang 
Filsafat Alteritas. Filsafat alteritas memberi fokus pada dimensi YANG LAIN sebagai 
lyan. Pendidikan multikultural dibangun di atas dasar kesadaran demokratis untuk 
menerima dan mengakui yang lain sebagai yang lain. Filsafat alteritas dan politik 
diferensiasi adalah dua basis pendekatan yang dibangun dalam terang pluralisme, 
demokrasi dan toleransi. 

Krisis Tersembunyi 

Ada krisis tersembunyi dalam skala mondial. Yang dimaksudkan di sini bukan krisis 
ekonomi global, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2008 para pemimpin 
dunia telah bekerja keras untuk mencari solusi tentang krisis ekonomi global itu. 
Bukan juga krisis keamanan global sebagaimana disadari sejak terjadinya 
penyerangan WTC pada tanggal 11 September 2001. Yang dimaksudkan adalah krisis 
yang sedang merambat secara luas seperti kanker, tanpa disadari, tanpa dideteksi 
secara pasti tetapi dapat menghancurkan masa depan demokrasi kita. Kita 
menyebutnya sebagai krisis dunia pendidikan. 

Ada suatu fenomen mendasar yang kurang di sadari tentang bagaimana para 
pembuat kebijakan (policy-makers) mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita. 
Perubahan ini berawal dari ruang pendidikan atau dunia sekolah di mana anak-anak 
diajarkan hanya untuk mengejar profit, meningkatkan pelbagai skill yang bersifat 
teknis, pelatihan generasi yang siap pakai untuk mengoperasikan perangkat-
perangkat mesin informatika, indoktrinasi rumusan-rumusan pengetahuan yang 
bersifat komprehensif dan lain sebagainya. Ini semua terjadi hanya demi menjawabi 
tuntutan pasar global yang semakin tinggi. Perkembangan mondial lewat serbuan 
kapitalisme global telah memungkinkan krisis dalam dunia pendidikan dewasa ini. 



 

PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME | 359  
 

Pendidikan yang terlalu teknis dan saintifik mengarahkan anak-anak kita kepada 
pengejaran profit, peningkatan finansial dan pendapatan per capita. Pendidikan seperti 
ini membawa kita kepada the silent crisis.1 

Kemanusiaan dan nilai rasa tentang martabat sesama sedang dipinggirkan oleh 
manipulasi teknologi dan santifik. Dimensi humaniora dan daya imajinasi 
ditumpulkan dan bahkan tidak dihiraukan. Sebagai akibat, pengolahan cita rasa 
kemanusiaan di dalam diri, sikap kritis terhadap diri dan terhadap tradisi serta sikap 
bela rasa dan solider terhadap kehidupan dan penderitaan orang lain tampak menjadi 
kerdil. Krisis ini sedang mengancam kita, dan kita belum menyadarinya. Kita bahkan 
menganggap bisa. Everything are business as usual. 

Sesungguhnya kita sedang mengabaikan sesuatu yang berharga, tentu bukan 
materinya tetapi jiwa (soul) sebagai kekuatan dari dalam yang bisa membaharui 
kembali hubungan kita dengan sesama dan memandang sesama yang lain sebagai 
persona yang bermartabat, dan bukannya sebagai instrumen atau rintangan bagi kita.  

Salah satu tanda, dan hal ini tidak dapat diragukan yaitu tentang mondialitas dimensi 
kehidupan manusia. Mondialitas ini tidak merujuk hanya pada persoalan yang 
konkret, tetapi pada horizon kehidupan yang sangat luas, yang di dalamnya pelbagai 
fenomen kehidupan manusia bergerak dan berubah secara mondial. Di sini kita 
berbicara tentang dimensi mondial, dan di balik dimensi ini tidak seorangpun 
sanggup merangkumnya hanya dalam satu corak normatif yang menggambarkan 
seluruh kesanggupan individual dan kolektif manusia. Kita hanya bisa membacanya 
dalam terang tanda jaman yang semakin multikultural dan global. 

Multikulturalisme dan globalisasi itu sendiri memiliki matriks yang berbeda. Ekonomi 
adalah matriks awal dari globalisasi, sedangkan etnik-kultur adalah matriks asal dari 
multikulturalisme. Ekonomi pasar global dan difusi teknologi informasi telah 
berkembang ke arah yang kompleks dan membawa dampak pada perubahan sikap 
hidup manusia dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktu. Indidividu 
mengalami de-lokasisasi dalam tatanan kehidupan yang semakin kompleks, yang 
besar kemungkinan akan mengancam nilai-nilai tradisi, kebiasaan, relasi interpersonal 
dan ikatan kekerabatan. Hubungan kekerabatanpun telah berubah menjadi amat 
virtual, dan tampaknya orang hanya mengejar waktu, efisiensi, profit dan bukannya 
kemanusiaan. 

Dalam situasi seperti ini, muncul tuntutan tentang norma-norma bersama (diritti 
umani) yang tidak lagi berasal dari konsep tentang manusia yang abstrak dan rasional 
belaka, tetapi lahir dari nuansa perbedaan kultur, agama, ras, etnis dan bahasa. Boleh 
jadi, norma bersama itu bersifat universal dan hanya mungkin diinterpretasi dari 
kerangka berpikir logika global,2 yang sanggup menjawabi pelbagai format kehidupan 
yang berbeda, meskipun perbedaan itu terkadang sulit diprediksi. For those who asks 
where the true life is jawabannya adalah take care of what is born”. … You can only put your 
hope in what is inappear.3 Migrasi besar-besaran dan corak hidup yang terus berubah 
dan semakin kompleks menuntut kita tidak hanya mengandalkan kehidupan pada 
titik pandang yang partikular, atau pada apa yang fixed, pada norma-norma dogmatis 
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yang kaku dan fundamentalistis, tetapi pada kemungkinan-kemungkinan yang akan 
datang, suatu kemungkinan yang tidak diketahui terlebih dahulu – termasuk 
kemungkinan “ekspansi mondial aspek-aspek kultur yang lokal”, yang sering 
didengungkan sebagai glokalisasi itu. 

Kita membutuhkan kekuatan antisipatif untuk membaca setiap ekspresi global yang 
bersifat parsial dan lokal, yang besar kemungkinan membawa kemenangan entitas 
tertentu dalam pasar peradaban global. Ada para pemenang dan ada 
kemenangankemenangan. Ada para penjajah dan bentuk-bentuk penjajahan baru. Kita 
saksikan dewasa ini, kaum kapitalis secara global berusaha untuk melokalisir 
kekuatan mereka (lokalisme-global) dan secara lokal mereka berjuang untuk 
mengglobalkan usaha-usaha mereka (globalisme-lokal). Dampaknya yaitu individu atau 
kelompok masyarakat mengalami degradasi makna tentang nilai tradisi mereka, 
khusus ketika mereka cenderung mengidentikkan cara pandang dan praksis hidup 
mereka dengan norma atau kekuatan kapitalis yang sedang mendominasi mereka. Ini 
adalah fenomen “kolonisasi masyarakat global” yang sedang terjadi dewasa ini. Lewat 
pasar global, kekuatan kapital yang sedang menguasai Negara-negara berkembang 
adalah kekuatan Eropa, kekuatan Amerika dan Cina. Virus yang sedang merasuki 
penduduk kampung dan desa adalah virus dunia maya yang menyamar dalam 
teknologi-komunikasi. 

Namun, kita perlu menyadari bahwa logika universalitas norma manusia tidak 
seharusnya identik dengan globalisasi, dan universalisme norma tertentu tidak 
seharusnya menjadi ideologi dalam globalisasi. Hampir dapat diprediksi bahwa 
sejarah milenium yang baru tampak terpaut pada ikatan antara kekuatan globalisasi 
dan arus multikulturalisme, antara homogenisasi perbedaan-perbedaan dan relasi 
antara perbedaan yang incommensurable satu terhadap yang lain. 

Multikulturalisme 

Multikulturalisme4 tidak serta merta dimengerti sebagai ketidaktersandingan 
kesadaran akan pluralitas kultur, ragam etnis, perbedaan tradisi religius dan 
pandangan dunia beserta segala potensi konfliktualnya. Fenomen 
ketidaktersandingan ini tidak hanya merupakan tensi yang terjadi secara internal di 
dalam suatu masyarakat multikultural yang sama dan didasarkan pada etos bersama 
saja. Multikulturalisme sebaiknya dimengerti bahwa setiap kultur memiliki nilai yang 
tidak dapat dinegosiasi begitu saja, mengingat setiap nilai mengandung unsur internal 
yang berkenaan dengan martabat manusia. Dengan perkataan lain, respek terhadap 
umat manusia dan segala bentuk kehidupan mereka yang berbeda adalah tanda 
penghargaan terhadap jiwa dari setiap kultur dan segala reason d’etre-nya. 

Atas dasar pertimbangan ini, multikulturalisme dan globalisasi perlu dilihat secara 
kosmopolitan dalam kerangka mediasi, bukan sebagai reduksi atau totalisasi. Kita 
hidup dalam suatu dunia di mana orang dari geografi, bahasa dan bangsa yang 
berbeda saling bersua dan membaur. Mungkin dalam arti tertentu, kita bergantung 
pada mereka yang tidak pernah kita lihat dan sebaliknya mereka bergantung pada 
kita. 
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Dewasa ini, persoalan yang kita hadapi bersama, baik secara ekonomis, politis dan 
religius adalah persoalan dalam skala global. Tidak ada harapan untuk mengatasi 
persoalan global ini, kalau seandainya orang atau kelompok yang berbeda itu tidak 
datang dan bekerja bersama dengan cara-cara yang baru.  

Martha Nussbaum berkata: pemanasan global, regulasi pasar yang baik, perlindungan 
terhadap spesies binatang dan lingkungan hidup, masa depan energi nuklir dan 
bahaya senjata nuklir, gerakan kaum buruh dan pengembangan standar kelayakan 
kaum buruh, perlindungan anak-anak dari trafficking dan kekerasan seksual, hanya 
mungkin ditempuh melalui multinational discussion.5 Kita terpaut dalam situasi global 
interdependency dan ekonomi global telah mengikat kehidupan kita yang berbeda-
beda. Untuk hal ini, multinational discussion perlu diterjemahkan dan diaplikasi melalui 
pendidikan multikultural. 

Saya kira, dimensi penting yang harus diperhitungkan adalah pendidikan yang 
berorietansi multikutural. Sejak dini, pendidikan dan tatanan politik sebaiknya 
member ruang kesadaran bagi semua untuk melihat diri sebagai citizens of the world,6 
ketimbang melihat diri hanya sebagai warga Negara tertentu atau hanya sebagai 
kelompok etnis atau umat agama tertentu. Ketiadaan jaringan dan latar belakang kerja 
sama yang baik dalam seluruh tatanan pendidikan secara global, akan memberi 
dampak pada human interactions yang hanya terpusat pada norma-norma pasar bebas, 
dan nilai hidup manusia dilihat hanya sebagai instrumen untuk profit. Pendidikan 
multicultural mengarah kepada pengembangan “semua kapasitas anak didik untuk 
melihat diri mereka sebagai “members of a heterogenous nation” … serta sanggup 
memahami dimensi historis dan karakter dari kelompok-kelompok yang tidak mereka 
akrabi”.7 Tentu model ini bertujuan agar anak didik diharapkan memiliki 
pengetahuan dan sanggup mengerti tentang fakta pluralitas kelompok menurut etnis, 
bangsa, agama dan gender. 

Kita mungkin terlanjur mendidik anak-anak kita hanya dalam cakupan dunia 
pengetahuan yang terbatas pada dunia kultur, etnis, agama dan bangsa sendiri, sambil 
menutup kemungkinan dengan cara-cara yang sistimatis dan indoktriner untuk 
mengenal dunia yang lain. Stereotip kultur dan agama sedang melanda dunia kita 
dewasa ini dan bahwa kemungkinan ignorance is a virtual guarantee of bad behavior8 
dapat saja terjadi. Konflik antar agama, percecokan antar aliran dalam satu agama, 
perkelahian antar etnis merupakan indikasi tentang sikap ignorantia seperti ini. 

Orang dapat saja bertingkah laku buruk kalau dia tidak diperlakukan dengan baik, 
atau eksistensinya tidak diperhitungkan. Orang dapat berlaku kejam kalau mereka 
yang berada di bawah suatu kekuasaan didehumanisasi atau dide-individualisasi. 
Dalam keadaan yang lebih serius, orang dapat berlaku jahat apabila “sesama manusia” 
diperlakukan seperti binatang, atau diperhitungkan hanya sebagai bilangan 
pelengkap ketimbang sebagai pribadi yang bermartabat. Dewasa ini, persoalan 
tentang gender lahir sejak kaum perempuan dipikirkan dan diperlakukan sebagai 
objek untuk dimanipulasi, dan kapasitas manipulasi ini didukung oleh media dan 
kultur internet yang menciptakan ruang bagi fantasi dominasi. 
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Kita mungkin tidak sengaja mendidik anak-anak untuk menjadi manipulator, tetapi 
iklim dan kultur sosial memungkinkan manipulasi itu terjadi. Satu kemungkinan 
untuk melawan semua konflik yaitu membuka ruang bagi anak didik untuk belajar 
tentang diferensiasi dengan menyodorkan fakta-fakta yang benar dan sikap respek 
yang jujur. Mendorong anak didik untuk memahami fakta perbedaan etnis, agama 
dan bangsa di satu pihak, serta menciptakan ruang untuk sharing kebutuhan dan 
interese bersama dalam nuansa perbedaan itu. 

Hal seperti ini hanya mungkin kalau seluruh ruang publik ditata secara baik agar 
semua warganya boleh melihat dunia dari sudut pandang orang lain, khususnya dari 
sudut pandang kelompok minoritas atau orang-orang yang tidak diakrabi. 
Demikianpun, dalam hubungan dengan kelemahan dan ketidakberdayaan 
manusiawi, orang sebaiknya dididik untuk menerima setiap kelemahan dan 
ketidakberdayaan, tidak merasa malu dengan situasi seperti itu, dan bahkan didorong 
untuk melihat segala kelemahan dan ketidakberdayaan sebagai kesempatan untuk 
membangun kerja sama yang timbal balik. 

Hal seperti ini tentu berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kesanggupan untuk 
genuine concern bagi yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Kesanggupan ini 
hanya mungkin kalau hal-hal yang faktual dan benar (soal etnis, soal agama, soal 
minoritas) diajarkan secara benar, demi menangkal segala stereotype dan kebencian 
yang sering terjadi. Anak-anak perlu dibimbing untuk menjadi agen yang 
bertanggung jawab dengan mengembangkan sikap kritis, berketrampilan, berani, 
nonkonformis, non-ortodoksi, bernalar9 dan berbudi luhur. 

Pedagogi dan Dialektika Sokrates 

Pendidikan multikultural membutuhkan agenda yang besar, yang selalu ditopang 
oleh kesadaran yang penuh tentang situasi multikultural beserta pemahaman tentang 
semua problem dan sumberdaya yang ada di dalam situasi itu. Pendidikan 
multicultural tidak hanya berhubungan dengan isi (content) pendidikan tetapi 
berkaitan dengan pedagogi. Pedagogi menyentuh dimensi ruang dan waktu mana orang 
dilatih untuk berpikir, bernalar dan berargumen dari diri sendiri -sesuai kesanggupan 
dan kemampuannya, dan bukannya membeo pada tradisi atau otoritas. Independensi 
berpikir dan berargumen seperti ini telah lama dimulai oleh Sokrates, bapa para filsuf 
itu. Sokrates mengajarkan bahwa yang terpenting dalam setiap dialog bukan saja 
rekan dialog tetapi juga esensi dialog, yaitu cara orang membangun sebuah argumen 
dengan bertolak dari kesanggupan-kesanggupan yang ada di dalam dirinya. Di sini, 
kesanggupan yang paling utama adalah bertanya. Bertanya secara retoris dengan 
argumen-argumen kritis dan skeptis adalah bagian esensial dari dialog, walaupun kita 
menyadari bahwa bertanya dan berargumen secara retoris dan skeptis pada ahirnya 
berdampak radikal seperti ditolak atau mengalami kehilangan hidup seperti Sokrates. 

Dalam terang ajaran Sokrates, bertanya dan menjawab adalah struktur dasar dialog, dan 
bagi Sokrates, yang lebih mendasar dari struktur ini adalah bertanya. Hal ini yang 
menjadi intuisi dasar Plato ketika ia berusaha menangkap rahasia Sokrates yang selalu 
berjalan di lorong-lorong kota Atena untuk menentang setiap ‘opini publik’ (opinione 
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comune) melalui metode dialektika pertanyaan dan jawaban.10 Bertanya selalu 
mengganggu karena di dalam bertanya seorang rekan dialog diajak untuk menelusuri 
suatu arah sesuai petunjuk pertanyaan itu. Orang yang tidak setia pada suatu 
pertanyaan akan kehilangan arah, dan sebagai konsekuensi, ia tidak sanggup 
menjawab. Seorang dialektis yang benar adalah dia yang tahu membimbing dialog 
dengan pertanyaan yang pasti dan jelas, tahu mengarahkan pertanyaan secara tepat, 
sehingga membuat rekan dialognya menemukan sendiri ruang yang pas untuk 
menjawab. Sokrates bukan saja seorang dialektis ulung, ia adalah seorang pedagog 
handal karena ia selalu melemparkan pertanyaan kritis untuk membantu rekan 
dialognya berpikir, merefleksi dan sanggup menemukan jawaban sendiri sesuai 
pencariannya. 

Apa yang Sokrates wartakan di Atena adalah sebuah model pedagogi dan demokrasi. 
Sikapnya terhadap rekan dialog tidak pernah berbeda dengan sikapnya terhadap diri 
sendiri. Ada respek, simpatik, keterbukaan yang penuh persahabatan. Baik dia 
maupun rekan dialognya bertumbuh melalui ujian kritis dalam dialektika bertanya dan 
menjawab. Di hadapan dialektika bertanya dan menjawab, semua orang adalah sama. 
All are equal in the face of the argument11 dan keterbukaan terhadap argument kritis 
dapat “membebaskan jiwa semua orang dari pengetahuan yang salah”.12 Argumen kritis 
dapat membongkar struktur jiwa setiap orang, asal orang mau terbuka untuk dikritik 
juga. Sokrates mengajak semua orang untuk menjalani hidup ini melalui ujian yang 
terus-menerus. 

Suatu kehidupan yang tidak pernah diuji tidak pantas untuk dijalani, dan karena itu, 
imperatif mendasar yang harus dipegang-teguh adalah “kenalilah diri sendiri!”. 
“Manusia, siapakah engkau?”. Manusia dapat mengenal dirinya ketika ia terbuka untuk 
mengkritik dan dikritik, termasuk keterbukaan terhadap segala perbedaan dan 
keberlainan. Jiwa yang luhur dan mulia adalah jiwa yang selalu mengenal 
keterbatasan dan kelemahan di dalam dirinya, dan karena itu ia terbuka untuk 
mengenal keterbatasan, kelemahan yang lain dan respek kepada yang lain. 

Di tengah demokrasi modern yang semakin pluralistik, yang didukung oleh kekuatan 
pasar global, kita temukan bahwa kesuksesan ekonomi ditakar lewat profit. Para 
pemimpin negara dan kaum kapitalis yang haus akan profit sedang berkorporasi 
merancang pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi mesin. Profit bukan 
satusatunya nilai yang dikejar. Yang terpenting adalah mengembangkan kultur 
pedagogi yang tidak membungkam suara-suara kritis, suatu kultur di mana orang 
tidak boleh digiring ke dalam kelompok yes-people, sementara otoritas dan norma-
norma sengaja direkayasa untuk mematikan setiap artikulasi yang kritis. 

Selain itu, pasar global cenderung mengejar inovasi teknologi sambil mengabaikan 
inovasi pendidikan liberal arts yang memberi ruang kreatifitas bagi imajinasi dan 
pemikiran-pemikiran yang independen. Tujuan pendidikan dan demokrasi tidak 
semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan 
ruang di mana suara-suara yang aktif boleh bergema. Ilmu-ilmu sebaiknya memiliki 
dimensi humanistik, di mana orang dididik untuk menjadi pencipta yang kreatif, 
inovatif dan kritis. Untuk itu perlu ada promosi a culture of accountability,13 suatu 
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promosi untuk menyadarkan orang bahwa ketika mereka menemukan saluran ide 
dan pemikiran mereka yang tepat, mereka merasa bertanggung jawab dengan ide-ide 
dan pemikiran mereka sendiri. Birokratisasi kehidupan sosial dan politik yang terlalu 
dogmatis dan otoriter dengan sendirinya akan mematikan imajinasi kreatif 
masyarakat. Orang harus bertumbuh dari ladang persemaian kreatifitas, karena 
kreatifitas adalah lahan subur penemuan makna dari kehidupan yang plural ini. 

Dimensi jiwa harus menjadi kekuatan bagi pikiran untuk menata dunia yang semakin 
kehilangan rohnya. Yang dimaksudkan di sini bukan jiwa dalam konotasi religius. 
Kita membutuhkan jiwa sebagai energi kesadaran baru bagi setiap pemikiran dan 
imajinasi, yaitu jiwa yang membuat kita lebih manusiawi dan lebih peka dengan 
dimensi kemanusiaan dalam interelasi antar manusia. Pendidikan tidak mengajarkan 
suatu bentuk relasi yang direkayasa berdasarkan kegunaan (utility) dan manipulasi. 

Pendidikan mengajarkan keterbukaan untuk saling belajar, saling memadukan 
kekuatan imajinasi di dalam setiap pikiran dan perasaan bersama. Pendidikan berawal 
dari respek, simpati dan empati bersama. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk 
menyiapkan para tenaga kerja di lapangan, para operator mesin dan ahli komputer. 
Pendidikan menyiapkan manusia untuk lebih manusiawi, berempati, memiliki 
kesanggupan berpikir kritis, kaya dengan imajinasi kreatif, mampu beradaptasi 
dengan pengalamanpengalaman hidup yang berbeda dan sanggup bertahan dalam 
kompleksitas persoalan hidup. 

Dialektika sokrates bukan soal ketrampilan intelektual. Dialektika itu berhubungan 
dengan kejadian-kejadian riil, lahir dari perjumpaan dengan praksis kehidupan, 
berkenaan dengan disposisi terhadap problem, di mana dalam semangat kritis, 
meskipun berbeda pandangan tetapi orang tetap penuh dengan respek, bekerjasama – 
saling mendukung untuk menuntaskan suatu problem dan terampil mencari jalan 
keluar bersama dengan penuh simpatik. Sokrates mengajarkan rekan dialognya untuk 
tahu menimbang-nimbang (proses deliberasi) suatu keputusan dalam hidup, serta 
sanggup mengambil inisiatip dalam setiap tindakan. Eudaimonía atau kebahagiaan 
yang menjadi cita-cita hidup hanya mungkin kalau dituntun melalui kebajikan 
(arête)14 untuk menimbang-nimbang dan menyelesaikan suatu persoalan secara 
bersama. 

Pendidikan Multikultural: Mengarah Kepada Warga Dunia 

Keterbukaan terhadap yang lain dan kesanggupan mengolah setiap perbedaan, hanya 
mungkin kalau orang saling belajar dengan menatap ke depan, memandang setiap 
keberlainan dengan cita rasa kemanusiaan yang kaya makna, penuh empati. Oleh 
karena itu, pendidikan yang adekuat untuk hidup dalam suatu iklim demokrasi yang 
pluralistic adalah pendidikan yang multikultural. Pendidikan multikutural 
mengajarkan anak didik untuk mengenal dan terbuka terhadap kisah dan narasi 
hidup serta kultur kelompok yang lain, baik dari dimensi religius, etnis, ekonoms, 
politis dan gender. Dalam dimensinya yang global, pendidikan multikultural 
membutuhkan kontribusi interaktif dari pengetahuan sejarah, geografi, studi 
kebudayaan yang interdisipliner, sejarah hukum dan sistim politik serta studi-studi 
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keagamaan. Sikap belajar yang kritis, aktif dan kreatif tentu menjadi dasar bagi anak 
didik. Walaupun mereka bertumbuh menjadi dewasa, persentuhan dengan kehidupan 
yang riil dan segala praksisnya tidak boleh diabaikan karena perkembangan 
pengetahuan dan pemahaman tentang hidup riil berjalan bersama. 

Satu kebiasaan buruk dari pendidikan adalah indoktrinasi kepada anak didik untuk 
tidak memperlajari sejarah, kultur atau tradisi dari bangsa, agama dan etnis yang lain. 
Misalnya secara historis dan geografis anak-anak Eropa dan Amerika buta terhadap 
sejarah Asia dan Afrika, atau sebaliknya anak-anak Asia buta terhadap sejarah Eropa, 
Amerika dan Afrika. Anak-anak Indonesia buta terhadap sejarah dan geografi Cina, 
Jepang, Korea dll. Di sini, anak-anak tidak diajarkan untuk melihat dunia sebagai 
dunia, dan mungkin juga tidak memahami interaksi dinamis antara pelbagai 
komponen suatu bangsa dan warga negaranya. Mungkin anak-anak juga tidak 
mengerti bagaimana produk-produk yang mereka gunakan setiap hari diproduksi, 
atau dari mana asal produk itu. Dampaknya yaitu mereka tidak dapat berpikir tentang 
tanggung jawab terhadap kebijakan publik dari suatu bangsa, tentang hubungan kerja 
sama dan isu-isu terakhir yang membutuhkan jaringan kerja sama yang global. 

Kebiasaan buruk yang lain yaitu ada kelompok tertentu yang menafsir sejarah hanya 
dari supremasi ideologi agamanya, mengajarkan superioritas peradaban sendiri di 
hadapan peradaban-peradaban lain, serta mengafirmasi masyarakat sendiri sebagai 
masyarakat ideal. Demikianpun, ada kelompok atau kepercayaan yang menutup diri 
dan menjaga citranya sebagai kelompok agresif, suka berekspansi dan berperang. 
Kelompok seperti ini dengan sendirinya akan memandang kelompok atau agama 
yang lain sebagai orang-orang asing,15 musuh atau kafir. 

Pemahaman global tidak boleh dirancang bangun lewat fondasi kebohongan-
kebohongan. Seluruh sejarah dunia dan peradaban yang plural tidak boleh 
digambarkan melalui lensa yang cacat dan berat sebelah. Sejarah dunia, geografi dan 
studi-studi kebudayaan tidak dapat diajarkan dengan baik kalau semuanya hanya 
dilihat sebagai parade fakta-fakta tanpa sikap kritis. Kritik sebaiknya menjadi 
semangat dasar bukan hanya di ruang kelas, tetapi terlebih dalam seluruh cara 
pandang dan sikap hidup. Ketika kita mempelajari sejarah kebudayaan-kebudayaan, 
sejarah ekonomi dan politik, kritik sebaiknya ditempatkan sebagai daya yang 
mempersoalkan perbedaan corak kekuasaan, motivasi, kesempatan, mempersoalkan 
kedudukan, peranan wanita dan minoritas di dalamnya. Kita membutuhkan kritik 
agar kita tidak jatuh ke dalam stereotip-stereotip yang dangkal. Kita butuh melihat 
sejarah dari banyak sumber dan perspektif yang berbeda-beda, dan kita perlu belajar 
bagaimana mengevaluasi narasi historis yang satu dalam hubungan dengan narasi 
historis yang lain.16 Di sini, sikap kritis dibutuhkan untuk menguji kekuatan-kekuatan 
dan kesempatan-kesempatan yang terjadi dalam setiap narasi historis itu, agar orang 
mencapai suatu pemahaman tentang realitas yang lebih kaya dan tanpa jatuh ke 
dalam stereotip-stereotip yang kerdil. 

Mengenal sejarah yang lain mengandaikan juga kesanggupan mengenal bahasa yang 
lain. Bahasa adalah akses kepada kebenaran sejarah. Kesanggupan mengenal paling 
kurang suatu bahasa asing dapat menjadi kekuatan untuk mengerti realitas kultur 
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dari bangsa yang lain. Kesanggupan ini juga dapat meretas kemungkinan salah tafsir 
dan manipulasi suatu sejarah dari bangsa atau peradaban tertentu. Selain itu, 
mengenal dan memahami suatu bahasa asing dapat membuka kemungkinan agar 
orang dapat melihat sejarah bangsanya dan sejarah bangsa yang lain dalam suatu 
interkoneksi, atau orang dapat melihat bangsanya dalam hubungan yang kompleks, 
khususnya dalam hubungan ekonomi, politik, kultur dengan bangsa-bangsa lain. 
Belajar bahasa, ekonomi, kultur dan politik bangsa yang lain adalah bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari rangkaian pengertian tentang dunia lain dalam cara dan 
tingkatan yang berbeda-beda. Horizon bahasa membuka horizon kita tentang dunia. 
Bahasa adalah jembatan menuju dunia. Menurut Gadamer, “memiliki dunia dan 
memiliki bahasa” (Welt-haben und Sprache-haben)17 adalah satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Pemahaman yang solid tentang realitas etnis, agama, kasta, kelas-
kelas ekonomi dan politik global bergantung juga pada kesanggupan mengerti lewat 
ekspresi berbahasa. Ini menjadi tuntutan pendidikan multikultural. 

Dalam era gloalisasi, bisa saja setiap perbedaan kelas ekonomi, etnis dan agama dapat 
menciptakan perbedaan kesempatan untuk hidup. Ini juga dapat mempengaruhi 
perbedaan peluang hidup antar kaum urban dan kaum rural. Kita juga sering 
menyaksikan bagaimana perbedaan bentuk-bentuk organisasi politik turut 
menciptakan perbedaan kesempatan dalam hidup. Demikianpun, ikatan 
kekeluargaan, peranan wanita dan pria amat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan 
publik dan norma-norma yang berlaku. Cara belajar yang lebih sempurna adalah 
membuka kesempatan bagi semua (anak didik) untuk memiliki pengetahuan tentang 
isu-isu global dan rasa tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai dengan 
kebijakan bangsanya sendiri. 

Interaksi yang penuh respek antar anak didik yang berbeda agama dan latar belakang 
etnis adalah prakondisi yang baik bagi mereka untuk masuk dalam masyarakat 
multikutral.18 Salah satu tanggung jawab warga Negara yang baik adalah mengenal 
dan memahami pluralisme hidup. Tanggung jawab ini menuntut kesanggupan-
kesanggupan utama seperti mempertimbangkan kebenaran historis, menggunakan 
dan berpikir secara kritis tentang prinsip-prinsip ekonomi dan kebijakan politik, tahu 
mengukur tentang keadilan sosial, berbicara dan mengerti bahasa asing, 
mengapresiasi kompleksitas pluralitas agama dan kepercayaan.19 Anak didik tidak 
sekedar diajarkan untuk memiliki sejumlah katalogus fakta tentang realitas 
kehidupan. Mereka diajarkan juga untuk mengoptimalkan segala kemampuannya 
untuk kehidupan yang sejati. 

Cultivating Humanity 

Kompleksitas dunia ini tidak hanya dimengerti lewat pengetahuan faktual dan logika 
semata-mata. Kompleksitas dunia perlu dipertajam lewat cita rasa kemanusiaan dan 
sikap kritis. Kesanggupan untuk berpikir dan mencerna segala kemungkinan yang 
berbeda, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan orang lain seperti kisah hidup 
mereka, latar belakang budaya, kepercayaan dan tata nilai mereka. Demikianpun 
perasasan, keinginan dan kehendak orang lain, semuanya adalah aspek-aspek 
mendasar dalam hubungan dengan mengolah kemausiaan (cultivating humanity).20 
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Untuk menjadi warga Negara yang sehat secara demokratis, panggilan pendidikan 
adalah berusaha untuk mengolah kemanusiaan. Anak anak tidak dididik hanya untuk 
menjadi ilmuwan, ekonom, politikus, tetapi menjadi warga Negara, dan lebih khusus 
menjadi lebih manusawi. 

Martha Nussabum menawarkan tiga kecakapan mendasar untuk mengolah 
kemanusiaan kita. Pertama, “kecakapan untuk melakukan ujian kritis terhadap diri 
sendiri beserta tradisiku”.21 Kecakapan ini berhubungan dengan sikap autokritik 
terhadap diri. Kehidupan yang teruji adalah kehidupan yang pantas dijalani karena 
bertumbuh di atas dasar penalaran logis, konsisten bernalar dalam menilai setiap 
bacaan dan perkataan sendiri, cermat melihat segala fakta, dan ada ketepatan dalam 
menilai setiap tradisi. Kecakapan seperti ini menciptakan ruang bagi orang untuk 
berbicara dari suara sendiri, dan menghormati suara orang-orang lain. Lembaga-
lembaga formasi sebaiknya ditata agar orang berpikir matang, potensial, kreatif dan 
mandiri. 

Kedua, “kecakapan untuk melihat dirinya bukan melulu segabai warga Negara dari wilayah 
atau kelompok lokal tertentu, melainkan juga, dan terutama nian, sebagai mahluk insan yang 
terikat dengan semua mahluk insan lainnya melalui tambatan pengakuan dan keprihatinan 
sebagai warga negara…”22. Hal seperti ini tentu amat didukung oleh pengetahuan yang 
luas tentang kebudayaan sendiri dan kebudayaan orang lain, pemahaman tentang 
perbedaan ras, gender dan seksualitas. Realitas dunia kita dirajut dalam jaringan 
maha luas yang kait-mengait. Dalam jaringan seperti ini, anak-anak didik perlu 
dituntun ke suatu pemahaman realitas yang maha luas dengan keterbukaan diri yang 
iklas dan jujur untuk belajar tentang yang lain. 

Ketiga, imajinasi naratif. Imajinasi naratif adalah dasar untuk mengolah simpati agar 
kita sanggup membaca secara cerdas baik narasi hidup sendiri maupun narasi hidup 
orang lain. Kita membutuhkan pemahaman yang imajinatif (bukan rasional belaka) 
dan simpati sebagai kekuatan untuk mencerna emosi, kehendak serta pengaturan 
keinginan dalam diri kita. Simpati terhadap orang lain menjadi kuat karena imajinasi 
naratifdipelihara dan dikembangkan melalui apresiasi yang tinggi terhadap jenis-jenis 
kesenian dan kesusastraan.23 Dewasa ini, prioritas pendidikan teknis dan saintifik 
yang mengejar profit dan keberhasilan finansial telah berdampak pada pengabaian 
pendidikan kesenian dan kesusatraan. Pendidikan yang terlalu teknis dan saintifik 
secara langsung telah menjadikan pendidikan itu hanya sebagai a tool of economic 
growth. Pendidikan seperti ini tidak dengan sendirinya menjadi garansi peningkatan 
kualitas hidup (quality of life). 

Alasannya, penyangkalan segala dimensi humaniora (seni dan sastra dll.) akan 
meyebabkan resiko besar bagi kualitas hidup dan demokrasi kita. Hidup menjadi 
amat teknis, dikejar oleh waktu, penuh dengan kalkulasi untung rugi dan demokrasi 
kehilangan dimensi kemanusiaan. Persaingan pasar global dan kompetensi yang 
tingkat tinggi menyebabkan krisis besar yaitu bahwa the humanities and the arts are 
being cut away.24 Dimensi kemanusiaan, sosialitas, hospitalitas dan persahabatan yang 
tulus diabaikan, sejak ketika pendidikan hanya memprioritaskan profit dan 
keberhasilan finansial melalui tuntutan ketrampilan tingkat tinggi, penguasaan 
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teknologi dan dunia virtual. Krisis sedang melanda kita, tetapi kita belum 
menyadarinya. 

Kita hanya bisa mengerti semua krisis kalau mata batin kita cukup tajam melihat dan 
peka menanggapi realitas. Oleh karena itu, kita butuh imajinasi yang mempertajam 
mata batin kita untuk berkontak dengan realitas. Cita rasa kita tentang gender, ras, 
etnis dan perbedaan agama hanya mungkin bertumbuh kalau kita mempunyai 
apresiasi dan simpati atas semua perbedaan. Salah satu kecemasan dunia pendidikan 
dewasa ini yaitu bahwa pendidikan telah mengabaikan dimensi simpati. Pendidikan 
bukan semata-mata untuk karier. Pendidikan bertujuan untuk menjadi warga negara 
yang baik, atau secara singkat pendidikan disiapkan untuk hidup yang baik, dan 
hidup yang baik itu harus bertumbuh dari rasa simpati. We may become powerfull by 
knowledge, but we attain fullness by sympathy… but we find that this education of sympathy 
is not only systematically ignored in school, but it is severely repressed.25 Simpati hanya 
bertumbuh kalau model liberal education yang tidak represif diberi ruang yang cukup 
agar cita rasa kemanusiaan dan kewarganegaraan yang demokratis bertumbuh. 

Kehidupan yang teruji hanya tumbuh dari manusia yang sadar diri, mampu 
mengurus diri dan bersedia menghargai kemanusiaan dari semua orang, tidak peduli 
di manapun kita dilahirkan, tidak peduli apapun kelas sosial yang kita tempati, tidak 
peduli apapun gender atau asal usul etnis kita “…selagi kita masih hidup, selagi kita 
masih berada di antara sesama umat manusia, marilah kita mengolah kemanusiaan kita”.26 
Serbuan pasar global kian menghimpit ruang humaniora dalam bidang pendidikan. 
Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar proposal tentang pendidikan 
dewasa ini terfokus pada kecakapan teknis semata-mata. Penekanan pada kecakapan 
teknis hanya bertujuan untuk meraup keuntungan semata-mata. Penekanan ini 
dengan sendirinya memberi dampak pada pengabaian kecakapan imajinatif dan sikap 
kritis di dalam diri anak didik. 

Pengolahan Imajinasi 

Sebagai kelanjutan, pengolahan kemanusiaan sebaiknya didukung oleh pengolahan 
imajinasi. Martha Nussbaum berbicara tentang cultivating imagination27 untuk 
mempertajam rasa simpati. Pendidikan tidak semata terarah kepada penguasaan 
pengetahuan yang teknis dan saintifik. Pendidikan membutuhkan kepenuhan rasa 
simpati, di mana anak didik dilatih untuk mengolah kepekaan dan daya imajinasi 
demi cita rasa kemanusiaan. Kedua hal ini, kepekaan dan daya imajinasi adalah ilham 
yang melahirkan cita rasa kemanusiaan, keluhuran budi dan moralias. Dewasa ini, 
pendidikan humaniora dan kesenian tengah diabaikan bahkan dihimpit di tengah 
gencarnya misi pendidikan untuk profit. Daya tarik pada sastra, musik, kesenian dan 
tarian telah disubstitusikan dengan daya tarik pada teknologi dan ilmu-ilmu eksata. 
Padahal, kesenian dan humaniori adalah akses yang paling baik dalam mengolah 
imajinasi untuk berkontak dengan segala dimensi kemanusiaan seperti gender, ras, 
etnis dan pengalaman lintas budaya. Anak didik perlu belajar tentang narasi hidup 
orang lain, sanggup membaca kisah hidup dan mengakrabi diri dengan dunia yang 
tidak terbiasa baginya. 
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Cita rasa kemanusiaan hanya mungkin kalau pengolahan imajinasi diberi ruang 
dalam vak-vak pendidikan, latihan pengembangan minat atau bakat dalam suasana 
yang bebas dan setara. Pengolahan imajinasi dan kemanusiaan dapat dikembangkan 
dalam situasi yang non-hirarkis dan non-represif. Sekolah adalah tempat di mana 
demokrasi itu dibangun, tempat di mana semua merasakan dan mengalami 
kelemahan manusiawi serta mencari jalan bersama untuk saling menopang setiap 
kelemahan. Sekolah, dengan meminjam kata-kata Nussbaum adalah potencial place 
untuk menumbuhkan dimensi imajinatif. Sekolah bukan tempat untuk 
mengindoktrinasi segala doktrin pendidikan yang komprehensif dan dogmatis. 
Sekolah adalah play space, 28 tempat di mana anak belajar untuk mengolah diri dengan 
bermain, mengenal dan mencintai kebersamaan, gotong royong dan kooperas. Oleh 
karena itu, laboratorium dan pusat pelatihan di sekolah-sekolah seharusnya juga 
menjadi ruang pengolahan imajinasi yang kaya, di mana anak anak belajar untuk 
membaca kesanggupan diri di hadapan yang lain, sambil terbuka belajar dari 
kelebihan yang lain. Mengenal kesanggupan diri di hadapan yang lain dalam terang 
kemanusiaan yang penuh, dan sanggup mengakui kelebihan orang lain harus di mulai 
dari sekolah. Ini adalah motivasi dasar untuk berdemokrasi, namun motivasi seperti 
ini hanya mungkin kalau daya imajinasi dalam diri setiap anak perlu dilatih atau 
dididik. 

Eamon Callan,29 filsuf pendidikan terkemuka dari Kanada menganjurkan 
pengembangan imajinasi simpati. Dengan imajinasi simpati, Callan menggarisbawahi 
“kemampuan untuk turut serta dan berbela rasa dengan kehidupan orang lain”,30 serta 
melihat rekan sewarga yang berjarak secara budaya sebagai “salah satu dari kita”. 
Tugas pendidikan Pancasila adalah menciptakan ruang untuk menumbuh-
kembangkan imajinasi simpatik dalam diri setiap anak didik agar anak tidak 
terperangkap dalam monisme budaya yang mengabaikan pluralisme. Ini adalah 
bagian dari moral pedagogis karena imajinasi simpatik bertujuan untuk meningkatkan 
rasa kasih sayang, kesabaran, keberanian, sikap netral dan keadilan di tengah 
pluralisme. Imajinasi anak-anak perlu dididik, dilatih dan diarahkan agar cita rasa 
tentang keadilan dipertajam di tengah pluralisme. 

Tentu, Cita rasa ini amat bergantung pada kebijakan politik dan sekolah publik. 
Entakah kebijakan politik dan sekolah publik sungguh mendukung nilai-nilai keadilan 
dan kerbernalaran (reasonableness) sebagai kebajikan kewargaan atau tidak. Tujuan 
pendidikan multikultural adalah mendidik anak-anak untuk menjadi warga Negara 
yang sungguh-sungguh pluralis, yang bersimpati pada berbagai gaya hidup yang 
berbeda, karena ‘hidup yang baik’ selalu dapat diwujudkan melalui banyak cara yang 
berbeda. Simpati pada banyak cara hidup yang berbeda hanya mungkin kalau anak 
dilatih untuk mengontrol diri secara wajar, bersikap toleran terhadap cara hidup yang 
lain, kerelaan untuk berkompromi demi hal-hal yang baik dan benar, percaya pada 
sesama yang lain, rasa kebersamaan dan sikap murah hati. 

Sekolah bukan saja lembaga pendidikan formal semata-mata. Sekolah adalah juga 
rumah (home), locus di mana anak-anak belajar tentang kebajikan-kebajikan sipil dan 
membiasakan diri dengan sikap simpatik yang kritis terhadap cita-cita dan nilainilai 
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yang berbeda dengan nilai-nilai yang sudah biasa dalam keluarga, tradisi agama dan 
etnis sendiri. Sikap belajar seperti ini hanya mungkin kalau didukung dengan 
kepekaan intelektual yang kritis namun tetap memiliki ikatan yang wajar dengan 
yang lain yang memeluk pandangan hidup yang berbeda. 

Penutup 

Kita semua tidak berkeberatan bahwa misi pendidikan adalah memanusiakan 
manusia. Misi ini hanya mungkin kalau seluruh orientasi pendidikan terarah kepada 
pengolahan kemanusiaan (cultivating humanity). Serbuan pasar global dan fakta 
multikulturalisme menantang model pendidikan ke arah yang lebih adekuat. 
Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang menciptakan ruang untuk 
mengolah kemanusiaan dalam terang interkulturalitas. Anak-anak diberi kesempatan 
untuk berdemokrasi dan bersimpati dalam suasana interkultural, dan ini menjadi 
dasar bagi mereka untuk menjadi warganegara yang terbuka, tahu menghargai 
perbedaan, mencintai sesama serta berbela rasa dan solider. 

Dalam era globalisasi ini, pendidikan multikultural bukan saja agak penting tetapi 
urgen sebab serbuan arus informasi dan migrasi manusia besar-besaran telah 
menantang pendidikan untuk lebih adaptable dan menjunjung tinggi kemanusiaan. 
Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya untuk karier, teknik, dan profit tetapi untuk 
martabat manusia universal dan kewarganegaraan yang demokratis. Untuk tujuan ini, 
maka pendidikan hendaknya mengoptimalkan beberapa kesanggupan (capabilities) 
berikut ini31. Pertama, kesanggupan berpikir baik tentang isu-isu politik yang aktual, 
menguji, merefleksikan, bernalar dan bincang-bincang tanpa konflik tentang isu-isu 
itu. Kedua, kesanggupan mengakui sesama warga sebagai pribadi yang setara, 
walaupun berbeda dalam etnis, agama, jenis kelamin. Memandang sesama sebagai 
persona yang bermartabat dan bukan sebagai objek untuk dimanipulasi. Ketiga, 
kapasitas untuk memiliki concern terhadap hak hidup orang lain, memahami pelbagai 
bentuk kebijakan (policies) yang bermakna untuk orang lain dengan semua 
pengalaman hidupnya yang berbeda baik (orang lain itu) sebagai sesama warga 
Negara maupun sebagai orang asing. Keempat, kesanggupan untuk memiliki 
gambaran yang positif tentang pelbagai isu yang kompleks berkenaan dengan 
historisitas hidup manusia, tentang masa kecilnya, masa remaja, hubungan 
kekeluargaan, sakit, penderitaan, kematian dan semua narasi hidup yang membentuk 
jati diri manusia. Kelima, kesanggupan untuk melihat hal-hal positif bangsa sendiri 
secara keseluruhan, dan bukan hanya dari satu perspektif atau dari cara pandang 
kelompok atau etnis mayoritas. Keenam, kesanggupan untuk menilai para pemimpin 
politik secara kritis, tetapi dengan kemungkinan pengertian yang realistis dan objektif. 

Felix Baghi 
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Flores, Nusa Tenggara Timur 
SUMBER: Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 
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