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BAB 1 

KONSEPSI DASAR PLURALISME BUDAYA 

1.   Pengertian Pluralisme Budaya 

 

luralisme adalah keadaan majemuk 

masyarakat yang berkaitan dengan 

kebudayaan, sistem sosial, dan politik yang 

berbeda beda akan tetapi dari kesemuanya dapat mencapai 

keteraturan sosial akibat adanya kesadaran bahwa 

kehidupan ini dijalankan dengan rasa berbeda. Identitas 

tersebut mengisyaratkan bahwa pluralisme dapat 

menyangkut dalam bidang politik, kultural, serta 

religius.Bahkan dalam hal ini pluralisme adalah penerimaan 

bagi setiap individu yang mempunyai gagasan bahwa 

perbedaan budaya yang ada di antara sesama harus terus 

dihargai dan dipertahankan (R. Ginting & Ayaningrum, 2009). 

Itu artinya setiap masyarakat menyadari bahwa perbedaan 

budaya yang dimiliki dan keberagaman yang ada merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 

Keberagaman budaya merupakan akar sebuah bangsa yang 

pantas menjadi dasar terbentuknya negara yang besar 

seperti Indonesia saat ini. 

Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui 

adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada 

di Indonesia (S. Ginting et. al., 2020). Istilah plural 

mengandung arti berjenis- jenis, tetapi pluralisme bukan 

berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut. Namun 

mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh 

sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip 

P 
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demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai   

negara demokrasi  tetapi  tidak  mengakui  adanya   

pluralisme   di dalam kehidupannya. Sehingga terjadi 

berbagai jenis segregasi atau upaya saling memisahkan diri. 

Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-

kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. 

Komunitas-komunitas tersebut mempunyai budaya masing-

masing dan keberadaan mereka diakui negara termasuk 

budayanya. 

Budaya di dalam kehidupan bermasyarakat sangat 

penting karena menjadi alat perekat di dalam suatu 

komunitas. Oleh sebab itu, setiap negara memerlukan politik 

kebudayaan (Harrison and Huntington, 2000). Bahkan Gandhi 

menunjukkan bahwa budaya sebagai alat pemersatu bangsa. 

Senada dengan itu, (Soedjatmoko, 1996) mengungkapkan 

Indonesia memerlukan adanya suatu politik kebudayaan 

sebagai upaya mengikat bangsa Indonesia agar menjadi 

bangsa yang besar. Keberagaman budaya melahirkan 

multikulturalisme. Multikulturalisme berkaitan erat dengan 

epistemologi. Berbeda dengan epistemologi filsafat yang 

memberi arti kepada asal-usul ilmu pengetahuan. Demikian 

pula epistemologi di dalam sosiologi yang melihat 

perkembangan ilmu pengetahuan di dalam kaitannya dengan 

kehidupan sosial. Multikulturalisme dalam epistemologi 

sosial mempunyai makna yang lain. Dalam epistemologi 

sosial, tidak ada kebenaran mutlak. Hal itu berarti ilmu 

pengetahuan selalu mengandung arti nilai. Di dalam suatu 

masyarakat, yang benar adalah yang baik bagi masyarakat 

itu, biasanya dibudidayakan pada anggota masyarakatnya 

melalui belajar (Maulia, 2011) 
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Kebudayaan merupakan salah satu modal penting di 

dalam kemajuan suatu bangsa. Modal suatu bangsa untuk 

maju dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan 

menggalang kekuatan terutama di dalam era globalisasi. 

Dasar multikulturalisme antara lain adalah menggali 

kekuatan suatu bangsa yang tersembunyi di dalam budaya 

yang berjenis- jenis(Sabbah & Ayuningtyas, 2018). Setiap 

budaya mempunyai kekuatan tersebut. Apabila dari masing-

masing budaya yang dimiliki oleh komunitas yang plural 

tersebut dapat dihimpun dan digalang tentunya akan 

merupakan suatu kekuatan yang dahsyat melawan arus 

globalisasi, yang mempunyai tendensi monokultur itu. 

Monokulturalisme akan mudah disapu oleh arus globalisasi, 

sedang multikulturalisme akan sulit dihancurkan oleh 

gelombang globalisasi tersebut. 

Multikulturalisme memang dapat juga menyimpan 

bahaya, yaitu dapat tumbuh dan berkembangnya sikap 

fanatisme budaya di dalam masyarakat. Apabila fanatisme 

muncul maka akan terjadi pertentangan di dalam 

kebudayaan yang pada akhirnya merontokkan seluruh 

bangunan kehidupan dari suatu komunitas(Hikmawan, 

2017). Apabila multikulturalisme digarap dengan baik, 

maka akan timbul rasa penghargaan dan toleransi  

terhadap sesama komunitas dengan budayanya masing-

masing. Kekuatan di dalam masing-masing budaya dapat 

disatukan di dalam penggalangan kesatuan bangsa. Kekuatan 

bersama itu dapat menjadi pengikat dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sikap saling menghargai, toleransi, 

mampu hidup bersama dalam keragaman adalah tujuan dari 

multikulturalisme, yang dapat dimiliki setiap insan melalui 
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pendidikan, yang dikenal dengan pendidikan multikultural. 

2.   Definisi dan konsep pluralisme budaya 

Masalah-masalah kemasyarakatan dianggap sangat 

penting dan menarik bagi banyak negara di dunia pada saat 

ini. Sifatnya yang majemuk, yang pluralistik, sering kali 

merujuk kepada keragaman bahasa, agama, lapisan sosial 

dan kasta, ras, serta kebudayaan suku bangsa. Keragaman itu 

pada umumnya terdapat di negara-negara yang sedang 

berkembang, akan tetapi ada kalanya juga terdapat di 

negara-negara yang telah maju (Al-Nashr, 2010). Dari seluruh 

anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berjumlah 

157 negara itu hanya sekitar 17 negara saja yang memiliki 

masyarakat yang beragam, artinya semua masyarakat di 

negara-negara itu memiliki kebudayaan yang sama dengan 

suku bangsa yang dominan yang ada di sana. Terkait dengan 

masalah ketenteraman dan keamanan nasional maka negara-

negara dengan masyarakat yang multietnik tentu lebih sulit 

menjaganya daripada menjaga ketenteraman dalam negara- 

negara yang masyarakatnya homogen. 

Asumsi bahwa di dalam negara yang telah maju 

ekonominya, keragaman budaya suku bangsa tidak akan 

mengganggu ketenteraman negara karena penduduknya 

sudah merasa puas dengan kemakmuran yang dicapai serta 

dapat berpikir secara rasional dan praktis, dibantah oleh 

kenyataan atas terjadinya berbagai peristiwa konflik antar 

suku bangsa dan gerakan etnik yang dilancarkan untuk 

memisahkan diri, seperti yang kini terjadi di beberapa negara 

maju di Eropa. Suku bangsa Scot dan suku bangsa Welsh 

misalnya, melakukan gerakan untuk memperoleh otonomi 
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yang lebih besar dari Inggris(Sabbah & Ayuningtyas, 2018). 

Suku bangsa Breton dan penduduk Pulau Corsica 

menginginkan otonomi yang lebih besar dari Prancis. Warga 

negara Kanada yang berbahasa Perancis di Quebec 

menghendaki pemisahan dari Kanada. Suku bangsa Serb, 

Croats, Slovene, Islam Bosnia, dan Islam Albania tetap 

menjaga identitas mereka dengan kuat di negara komunis 

Yugoslavia. Suku bangsa Vlaam dan suku bangsa Vallon 

menginginkan pembentukan negara federasi di Belgia; 

sedangkan suku bangsa Basque berjuang untuk memisahkan 

diri dari Spanyol. 

Di negara-negara yang sedang berkembang  dimana 

pemerintahnya belum mampu menjamin kesejahteraan dan 

keamanan hidup warganya secara penuh, masyarakat 

multietnik yang terdiri dari beragam suku bangsa akan lebih 

sulit diatur. (Reddy & van Dam, 2020). Negara-negara seperti 

itu biasanya pernah menjadi jajahan negara lain, dan batas-

batas wilayahnya biasanya tidak mengikuti batas-batas 

wilayah dari suku-suku yang ada. Selain mencakup  suku  

bangsa  yang  berbeda-beda,  yang  di  jaman  lalu  mereka 

mungkin  saling bermusuhan, batas-batas wilayah negara 

kolonial sering kali juga memotong wilayah salah satu suku 

bangsa. Seperti misalnya wilayah timur negara jajahan 

Hindia Belanda yang kini menjadi batas timur wilayah negara 

Indonesia. Pada perundingan yang dilakukan antara wakil- 

wakil dari negara Belanda dan Inggris, batas tersebut ditarik 

mengikuti garis Bujur Timur yang terlihat di peta, tanpa 

memiliki pengetahuan sedikitpun mengenai keadaan 

sebenarnya. Karena itu garis batas tersebut memotong 

wilayah suku bangsa Arso dan Senggi yang kini untuk 



6 | Konsepsi Dasar Pluralisme Budaya 

sebagian termasuk Provinsi Papua dan sisanya termasuk 

wilayah Papua Nugini. Untuk menjaga kesatuan antar suku 

bangsa warga suatu negara baru yang sedang berkembang 

maka pemerintah perlu memasukkan program-program 

untuk menumbuhkan toleransi serta sikap saling mengakui 

dan menghormati sesama suku bangsa, golongan agama, ras 

dan kelas sosial untuk dimasukkan ke dalam rencana 

pembangunannya. Hal ini terutama perlu dilakukan di 

daerah-daerah di mana golongan-golongan tadi bertemu dan 

bersaing untuk memperoleh aksesibilitas dalam bidang-

bidang ekonomi, politik, dan pendidikan yang jumlahnya 

sangat terbatas. Daerah-daerah itu adalah daerah-daerah 

kota, daerah pusat pembangunan industri, dan daerah 

transmigrasi. 

Berdasarkan sejarah, asal-mula, komposisi penduduk, 

dan sifat-sifat dari kebudayaan nasional dari negara-negara 

yang bersangkutan, menurut Young (Koentjaraningrat, 2009) 

di dunia ini setidaknya ada delapan tipe masyarakat 

multietnik. Tipe pertama, terdapat di sebagian besar dari 

negara-negara maju di Eropa Barat. Penduduknya terdiri dari 

sejumlah suku bangsa, di mana salah satu suku bangsa itu 

merupakan suku bangsa yang dominan, sedangkan sisanya 

adalah suku-suku bangsa minoritas. Di sini, kebudayaan dari 

suku bangsa yang dominan itu merupakan kebudayaan 

perkotaan yang telah berusia ratusan tahun. Di Eropa Timur, 

ada juga negara-negara yang serupa dengan negara-negara 

yang terdapat di Eropa Barat,  di  mana  negara-negara  di  

Eropa  Timur itu  masih  mengandalkan  ekonomi pertanian 

karena sektor ini masih merupakan sektor yang sangat 

penting. Contohnya adalah Hongaria yang penduduknya 
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didominasi oleh bangsa Magyar, juga negara-negara 

Polandia, Rumania, Bulgaria, dan Albania.  

Tipe kedua, ditemukan di negara- negara yang ditinggali 

oleh keturunan para imigran yang berasal dari Eropa hampir 

satu abad yang lampau dan menjadi dari penduduk atau 

suku bangsa yang dominan. Kebudayaan nasional dan bahasa 

nasional dari negara-negara ini adalah kebudayaan dan 

bahasa para imigran tadi. Penduduk pribumi maupun para 

imigran yang bukan Bangsa Eropa yang datang kemudian, 

dipandang sebagai warga negara kelas dua atau sebagai 

penduduk minoritas yang tidak penting dan bahkan ada 

beberapa suku pribumi yang dipunahkan. Beberapa negara 

tipe kedua ini tergolong negara yang paling maju 

ekonominya di dunia seperti Kanada, Australia, dan Selandia 

Baru.  

Kecuali itu ada sejumlah negara yang tergolong kurang 

berkembang ekonominya seperti negara-negara Amerika 

Latin dan negara-negara Afrika Selatan. Tipe ketiga adalah 

negara-negara yang wilayahnya merupakan daerah asal dari 

bangsa-bangsa yang dipindahkan atau bermigrasi ke Amerika 

atau Eropa. Penduduk negara-negara ini, pada umumnya, 

keturunan dari bangsa- bangsa yang dipindahkan atau 

bermigrasi tadi, yang kemudian dikembalikan lagi ke daerah 

asalnya masing-masing oleh kekuatan-kekuatan politik dari 

negara- negara maju di Amerika atau Eropa. Contohnya 

adalah Liberia di Afrika Barat dan Israel, dua negara yang 

sedang berkembang ekonominya. 

Masyarakat multietnik di kedua negara tersebut terdiri 

dari bangsa-bangsa yang dipulangkan ke sana dan menjadi 

golongan yang berkuasa. Penduduk yang sudah ada lalu 
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menjadi golongan minoritas di negara itu. Tipe keempat 

terdapat di negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki 

peradaban kuno dan kerajaan-kerajaan tradisional, serta 

memiliki sejarah yang panjang. Suku- suku bangsa kerajaan 

adalah suku-suku bangsa yang berkuasa di dalam 

masyarakat, sedangkan suku-suku bangsa lainnya di wilayah 

negara- negara tersebut hanya menjadi penduduk minoritas. 

Hampir semua negara ini pernah dijajah oleh salah satu 

negara Eropa Barat, dan kini tergolong sebagai negara 

dengan ekonomi yang sedang berkembang. Ketika kekuasaan 

penjajah tergeser sehabis Perang Dunia II, muncul negara- 

negara merdeka yang masih memiliki sistem kerajaan, 

seperti Maroko, Swazi, Kuwait, Oman, Qatar, Nepal, Laos, dan 

Malaysia. 

Namun ada pula negara-negara yang baru merdeka 

yang sudah menghapuskan sistem kerajaan yang ada sejak 

jaman penjajahan, seperti Libia, Madagaskar, dan Birma. 

Sebaliknya, ada negara-negara yang menjadi merdeka setelah 

sistem Kerajaannya digulingkan oleh gerakan politik dan 

revolusi, seperti yang terjadi di Tunisia, Rwanda, Burundi, 

Mesir, Vietnam, dan Kamboja. Tipe kelima terdapat pada 

beberapa negara saja yang ada di Afrika dan Asia yang juga 

memiliki peradaban kuno dan kerajaan tradisional dengan 

sejarah yang panjang pula. Di sini, suku bangsa yang 

berkuasa adalah suku bangsa kerajaan, sedangkan suku-suku 

bangsa lainnya tergolong sebagai suku minoritas. Hanya saja, 

berbeda dengan suku bangsa tipe keempat, negara-negara 

yang tergolong ke dalam tipe kelima ini tidak pernah dijajah 

oleh suatu negara Eropa Barat, kecuali mungkin oleh 

pendudukan militer yang tidak banyak membekas pada 
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masyarakatnya. 

Sistem kerajaan tradisional di sini digulingkan oleh 

gerakan revolusi, seperti yang terjadi di Ethiopia, Iran, 

Afghanistan, dan Cina, atau sistem kerajaan itu berubah dan 

menyesuaikan diri dengan jaman modern seperti yang 

terjadi di Muangthai. Tipe keenam, terdapat di negara-negara 

yang mula-mula terbentuk oleh sistem kolonial. Penduduk 

yang dominan adalah para imigran yang dibawa kaum 

penjajah dari daerah-daerah Afrika atau Asia untuk dijadikan 

tenaga kerja di perkebunan-perkebunan atau di 

pertambangan- pertambangan. Pada akhir jaman kolonial, 

kedaulatan jatuh ke tangan para penduduk migran tadi. 

Kebudayaan nasional dari negara yang baru ini adalah 

kebudayaan dari para penguasa yang datang ke daerah itu 

sebagai migran. Suku-suku bangsa pribumi di dalam negara- 

negara tersebut adalah penduduk yang kebudayaannya 

masih terbelakang dan merupakan minoritas yang tidak 

berarti. Contohnya, Guyana, Jamaika, Barbados, Trinidad dan 

Suriname di Amerika Latin, serta Singapura di Asia Tenggara.  

Tipe ketujuh, adalah terdapat di negara- negara dengan 

batas-batas wilayah yang ditentukan oleh sejarah 

kolonialisme. Suku-suku bangsa yang tinggal di dalam 

negara seperti itu disatukan oleh pengalaman yang sama, 

yaitu pernah dijajah oleh salah satu bangsa dari Eropa Barat. 

Semua suku bangsa merasa dirinya mempunyai kedudukan 

yang sama sebagai suatu negara yang baru merdeka dan 

sedang berkembang, hal-hal yang terkait dengan 

pembentukan identitas nasional, solidaritas nasional, 

ideologi nasional, dan kebudayaan nasional merupakan 

bagian yang penting di dalam pembangunan nasionalnya.  
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Contohnya Nigeria, Zaire, Kamerun, Kenya, dan Uganda 

yang berada di Afrika, sedangkan yang berada di Asia adalah 

Yordania dan Philipina. Tipe kedelapan, seperti halnya tipe 

ketujuh, negara-negara dengan tipe ini adalah negara- negara 

dengan batas-batas wilayah yang ditentukan oleh sejarah 

kolonialisme. Suku-suku bangsa yang tinggal di dalamnya 

disatukan oleh pengalaman yang sama yaitu pernah dijajah 

oleh suatu bangsa dari Eropa Barat. Semua suku bangsa 

menganggap dirinya sama tinggi kedudukan dan derajatnya 

sehingga pembentukan identitas nasional, solidaritas 

nasional, ideologi nasional, dan kebudayaan nasional 

merupakan bagian dari upaya pembangunan nasionalnya. 

Hanya saja, bedanya dengan negara-negara pada tipe 

ketujuh adalah bahwa ada beberapa suku bangsa di sini yang 

memiliki peradaban yang sangat tua serta memiliki sejarah 

kebudayaan yang panjang sehingga ada persamaan unsur-

unsur dan nilai-nilai kebudayaan yang secara esensial sama 

dengan kebudayaan-kebudayaan dari tiap-tiap suku bangsa 

yang ada. Kadang-kadang bahkan ada suatu bahasa nasional 

yang dipahami oleh sebagian besar warga dari mayoritas 

suku- bangsa di negara yang bersangkutan. Contoh dari 

negara-negara ini adalah Tanzania, Aljazair, Syria, Irak, 

Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia. Di Eropa juga ada 

negara-negara seperti itu, yaitu Czechoslovakia dan 

Yugoslavia, dua negara yang sedang berkembang, serta 

Belgia dan Swiss, dua negara dengan ekonomi yang telah 

maju. (Koentjaraningrat.2009) 

Pluralisme atau kemajemukan suatu masyarakat itu 

dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara horizontal 

dan secara (Hikmawan, 2017). Masyarakat secara horizontal 
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dilihat dari kenyataan yang menunjukkan adanya satuan-

satuan sosial yang keragamannya dicirikan oleh perbedaan 

suku bangsa, agama, adat istiadat atau tradisi, serta unsur-

unsur Kedaerahan lainnya. Perbedaan secara horizontal ini 

diartikan sebagai perbedaan yang tidak diukur berdasarkan  

kualitas  dari  unsur-unsur yang  membentuk  keragaman  

tersebut.  Contohnya, perbedaan bahasa daerah tidak 

diartikan bahwa bahasa daerah dari suatu suku bangsa A, 

misalnya, itu lebih baik dan lebih hebat dari bahasa daerah 

suku bangsa B. Atau tradisi suku bangsa Z itu lebih buruk 

dan tidak bernilai dibanding tradisi suku bangsa X. Bukan itu 

yang dimaksudkan. 

Sedangkan dilihat dari sudut pandang vertikal, bahwa 

pemahaman kemajemukan itu dipandang atas dasar 

perbedaan-perbedaan yang bersifat vertikal,  yaitu bahwa 

perbedaan dari unsur-unsur yang membuat keragaman 

tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas atau bobotnya. 

Misalnya, perbedaan dalam aspek ekonomi akan ditandai 

dengan adanya kelompok- kelompok masyarakat dengan 

tingkat ekonomi yang tinggi, menengah, dan kelompok- 

kelompok dengan tingkat ekonomi lemah. Kemudian juga 

ada kelompok masyarakat dengan pendidikan yang tinggi, 

menengah, rendah, dan kelompok buta huruf.  

Lalu ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki 

keterampilan, ada daerah-daerah dengan sumber daya alam 

yang melimpah tetapi ada juga daerah-daerah yang tidak 

memiliki sumber daya alam. Ada daerah-daerah yang 

memiliki sumber daya manusia yang besar dan berkualitas, 

tetapi ada juga yang tidak memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas. Beberapa daerah telah memiliki sarana dan 



12 | Konsepsi Dasar Pluralisme Budaya 

prasarana transportasi serta komunikasi yang sangat maju, 

tetapi ada juga daerah- daerah terpencil yang tidak memiliki 

fasilitas tersebut dan sangat tertinggal kemajuan sosial 

ekonominya. 

Van den Berghe (dalam Nasikun, 1991), terkait dengan 

hal ini, mengemukakan bahwa masyarakat yang majemuk itu 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, pertama, 

mereka itu terbagi-bagi ke dalam bentuk kelompok-

kelompok yang satu sama lain memiliki sub-kebudayaan 

yang berbeda. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-

bagi ke dalam beberapa lembaga non-komplementer (yang 

tidak saling melengkapi). Ketiga, tidak begitu memfokuskan 

kepada adanya konsensus di antara para anggotanya 

terhadap nilai-nilai yang sangat mendasar. Keempat, relatif 

sering mengalami konflik di antara kelompok-kelompok 

mereka sendiri. Kelima, integrasi sosial lebih sering karena 

adanya paksaan dan adanya saling ketergantungan di bidang 

ekonomi, dan keenam terciptanya dominasi politik oleh 

suatu kelompok kepada kelompok lain. Karakteristik-

karakteristik tersebut sebenarnya tidak dapat diterapkan di 

dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurut 

mereka, karakteristik yang disebutkan di atas itu tidak 

begitu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia karena 

kehidupan sosial yang terpisah itu terjadi di zaman 

pendudukan Belanda. 

Memang, seperti yang dikemukakan oleh Furnivall 

bahwa masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang 

terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup secara 

sendiri- sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di 

dalam kesatuan politik. Jadi memang, kesatuan dan 
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persatuan bangsa Indonesia setelah Kongres Pemuda 28 

Oktober 1928 dengan sumpah satu bangsa, satu tanah air, 

serta satu bahasa nasional merupakan landasan perjuangan 

bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mengesampingkan 

masalah Kedaerahan. Berkaitan dengan pluralitas bangsa di 

Indonesia (R. Ginting & Ayaningrum, 2009) mengungkapkan 

bahwa nasionalisme dalam konteks kolonial dihadapkan 

pada berbagai persoalan yang sangat spesifik. Tidak seperti 

negara-negara Eropa yang memiliki basis linguistik bagi 

identitas nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan 

batas-batas negara yang di dalam dunia kolonialisme adalah 

batas-batas negara yang telah ditetapkan secara arbitrari 

oleh para penguasa kolonial. Pasca kolonialisme memang 

menjadikan Indonesia memiliki begitu banyak keragaman 

etnik, agama, bahasa, dan budaya. Oleh karenanya, berbagai 

upaya dalam membangun identitas nasional akan 

memunculkan berbagai perbedaan persepsi dan pemaknaan 

atas identitas (nasional) itu. Hal itu terjadi karena adanya 

identitas individu yang selalu dikaitkan dengan apa yang 

disebut narrative identity yaitu ceritera-ceritera yang dimiliki 

individu atau kelompok yang telah menjadi sejarah. 

Terlepas dari konteks wilayah dan jaman, (Moeis et al., 

2022) menegaskan bahwa kecenderungan melakukan 

penyeragaman terhadap suatu masyarakat bangsa dan 

negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, 

agama, dan kebudayaan, akan selalu berarti mengingkari 

atau mengabaikan makna keunikan (uniqueness), kekhasan, 

serta perbedaan yang ada dan berkembang didalamnya. 

Kecenderungan tersebut juga cenderung (akan) 

menempatkan suku bangsa tertentu yang warga 
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komunitasnya lebih banyak (suku bangsa dengan warga 

mayoritas), sebagai komunitas yang merasa berhak 

mengatasnamakan dirinya mewakili masyarakat bangsa dan 

negara secara keseluruhan. Apalagi bila kecenderungan ini 

dibarengi dengan penggunaan slogan demokrasi. Padahal 

sikap mengklaim seperti itu akan selalu cenderung 

mendekati kepada sikap ekstrem, represif, otoriter, dan benar 

menurut ukuran diri sendiri, serta cenderung menyalahkan 

orang lain. Sikap demikian itu juga bukan hanya menisbikan  

berbagai  perbedaan  yang  ada  tetapi  juga menumbuhkan  

sikap  arogansi  dan superior terhadap pihak lain sehingga 

cenderung merendahkan orang lain. 

Barangkali menarik untuk disimak dan dicermati, 

bahwa menurut para pakar sosiologi Barat, semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika itu masih merupakan cita-cita bangsa 

Indonesia yang harus diperjuangkan dan diwujudkan oleh 

segenap bangsa Indonesia daripada sebagai suatu realitas 

yang benar-benar nyata (Sabbah & Ayuningtyas, 2018) Dalam 

pada itu, kenyataan bahwa gagasan-gagasan mengenai 

persatuan nasional senantiasa muncul setiap kali bangsa 

Indonesia sedang diancam oleh berbagai pertentangan 

pendapat yang cukup gawat di antara berbagai kekuatan 

sosial politik tertentu, barangkali memang benar bahwa 

Bhinneka Tunggal Ika itu masih merupakan cita-cita bangsa 

yang masih harus diperjuangkan secara terus menerus. 

Konflik memang juga mewarnai upaya-upaya dalam 

mewujudkan integrasi nasional itu, tetapi konflik yang 

dialami itu belumlah separah konflik yang dialami Malaysia 

atau India, namun demikian hal itu bukan berarti masalah 

konflik dan integrasi nasional itu sudah tidak dihadapi lagi 
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oleh bangsa Indonesia. Bahkan masalah konflik dan integrasi 

nasional itu masih tetap menjadi masalah yang rawan bagi 

bangsa Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal 

ini seiring dengan proses pembangunan yang makin 

meningkat di mana berbagai konflik kepentingan dari 

berbagai golongan akan mencuat dan saling bersinggungan. 

Bagi (Ningsih et al., 2013), konflik itu pada hakikatnya 

merupakan suatu gejala sosial yang melekat dalam 

kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karenanya melekat 

pula dalam kehidupan setiap bangsa. Akan tetapi berbagai 

konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat selalu 

memiliki pola dan intensitasnya sendiri-sendiri. Hal ini 

karena adanya berbagai faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya konflik. Selain itu juga adanya sumber konflik 

yang bersifat laten yang menimbulkan berbagai konflik 

sosial. Hal ini memang harus dipahami oleh bangsa  

Indonesia  dalam  upaya mengantisipasi  berbagai  konflik  

yang  timbul  itu.  Secara psikologis, kita enggan mengakui 

bahwa kita memiliki konflik, kita tidak mau menerima 

kenyataan bahwa kita memiliki konflik. Hal ini karena kita 

beranggapan bahwa konflik itu merupakan suatu noda bagi 

persatuan yang kita bangun, noda bagi nilai-nilai 

kebersamaan seperti semangat gotong-royong, artinya hal itu 

dianggap menodai semangat Bhinneka Tunggal Ika. 

Pengingkaran inilah, sesungguhnya yang akan membawa kita 

terjerumus ke dalam konflik-konflik yang semakin dalam 

dan tajam. Semua menjadi terpendam, ibarat api dalam 

sekam, yang sewaktu-waktu dapat meletus dengan hebatnya. 

Untuk meredam hal ini, (Sabbah & Ayuningtyas, 2018) 

mengajukan dua pendekatan yaitu pendekatan 
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fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. 

Pendekatan fungsionalisme struktural pada dasarnya melihat 

masyarakat sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-

bagian yang saling berhubungan, saling mempengaruhi 

secara timbal balik, bergerak ke arah equilibrium 

(keseimbangan) yang bersifat dinamis, yang merespons 

pengaruh dan perubahan dari luar. 

Konflik di sini akan dapat teratasi dengan sendirinya 

(dalam jangka panjang) melalui adaptasi dan proses 

institusionalisasi yang terjadi secara gradual, perlahan, 

secara evolusioner. Perubahan sosial yang terjadi di sini, 

timbul melalui adaptasi yang dilakukan sistem sosial atas 

perubahan eksternal, juga melalui proses diferensiasi 

struktural dan fungsional, serta melalui penemuan-

penemuan baru oleh anggota masyarakat. Hanya saja faktor 

yang paling penting dan dianggap memiliki daya integratif 

bagi suatu sistem sosial adalah konsensus di antara anggota 

masyarakat. Menurut pandangan fungsionalisme struktural, 

setiap masyarakat memiliki tujuan dan prinsip-prinsip 

tertentu di mana sebagian besar anggota masyarakat 

menerimanya sebagai sesuatu yang mutlak benar. Sistem 

nilai inilah yang merupakan sumber dari integrasi sosial 

yang sekaligus merupakan unsur penyeimbang suatu sistem 

sosial budaya. 

Pluralisme, dalam implementasinya, memang merujuk 

kepada konsep keseimbangan yang memelihara hubungan 

keragaman atau pluralitas serta memelihara perbedaan 

melalui faktor-faktor  kesamaan,  pengikat,  dan  kesatuan.  

(Qorib,  2019),  menggambarkan  konsep keseimbangan itu 

sebagai penggabungan kesatuan-kesatuan sosial yang 
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berbeda ke dalam suatu masyarakat politik. Sebagai 

konsekuensinya, sisi ekstrim dari keseimbangan itu memang 

merupakan bibit-bibit disintegrasi yang dapat menimbulkan 

kekacauan karena semua motivasi-motivasi untuk bersatu 

menjadi terabaikan. Pluralisme sebenarnya merujuk kepada 

suatu masyarakat yang terdiri dari dua elemen atau lebih di 

mana elemen-elemen itu hidup secara sendiri- sendiri, 

terpilah-pilah tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam 

suatu kesatuan politik. 

Bila dilihat konsep dasar pluralisme yang dikemukakan 

oleh Smith dan Furnivall maka akan ditemui perbedaan yang 

dipengaruhi oleh konteks wilayah dan kurun waktu saat 

suatu masyarakat menjadi objek yang diamati (Saihu & Aziz, 

2020). Pluralitas merupakan gambaran yang didasarkan pada 

kondisi yang terjadi di Afrika tahun 60-an. Sedangkan 

batasan pluralitas Furnivall merujuk kepada kondisi 

masyarakat Indonesia Jaman Hindia- Belanda, yang menurut 

keragaman masyarakat meliputi keragaman atau perbedaan 

dalam kebudayaan, pembatasan hubungan-hubungan silang 

budaya yang mengacu kepada hubungan ekonomi, 

spesialisasi ekonomi karena adanya sektor-sektor budaya, 

dan konsep-konsep pembagian kerja berdasarkan suku 

bangsa, adanya ketimpangan nilai-nilai kebersamaan, dan 

tidak adanya kemauan bersama untuk bersatu. Sementara, 

konsepnya Smith merupakan rumusan kebudayaan 

masyarakat plural sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar 

hanya keragaman budaya di mana masyarakat yang benar-

benar bersifat plural hanyalah apabila ada suatu keragaman 

yang secara resmi diakui melalui sistem kelembagaan yang 

cenderung mengarah kepada integrasi dan kekentalan 
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internal, sementara eksistensi kelompok-kelompok yang 

berbeda cenderung membentuk suatu kesatuan sosiokultural 

yang berdekatan (Undri, 2019). 

Dalam konteks ini (Azizah, 2021)menjelaskan bahwa 

pada hakikatnya primordialisme juga mengandung sifat-sifat 

yang terdapat di dalam konsep pluralisme. Hal ini karena 

konsep primordial pada dasarnya merujuk kepada pemikiran 

yang mengutamakan kepentingan kelompok. Konsep yang 

mengandung sikap menonjolkan diri atau sikap arogansi ini 

apabila hanya terjadi di dalam kelompok internal saja 

sebenarnya tidak begitu menjadi masalah. Tetapi dalam skala 

luas, yaitu pada interaksi antara kelompok atau komunitas 

di luar komunitas sendiri hal itu akan memunculkan 

perasaan tidak nyaman, rasa tidak adil, dan menyebabkan 

ketimpangan sosial. Keadaan ini lalu akan menimbulkan apa 

yang dinamakan primordial sentiment (Geertz, 1973) atau 

sentimen primordial. Sentimen primordial ini pada dasarnya 

merujuk pada ikatan-ikatan dan perasaan yang timbul yang 

menggambarkan keragaman yang dimiliki seseorang atau 

kelompok yang menyebabkan sikap persamaan nasib dari 

kelompok yang bersangkutan. Memang, fenomena 

primordial di dalam masyarakat Indonesia yang begitu 

majemuk itu sangat relevan karena struktur majemuk 

masyarakat Indonesia, seperti yang dikemukakan Furnivall, 

itu sangat khas dan unik yaitu bersifat vertikal (ini dapat 

dilihat dari adanya struktur masyarakat di mana perbedaan 

lapisan atas dan lapisan bawah terlihat sangat tajam), dan 

juga bersifat horizontal (yang terlihat dari adanya berbagai 

suku bangsa, agama, dan daerah)   di   mana  sifat-sifat itu 

dipengaruhi juga oleh ikatan-ikatan. 
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Terkait dengan semua penjelasan di atas, barangkali 

asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh pendekatan 

fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik dapat 

membantu menjelaskan mengenai konsep perubahan sosial 

yang disebabkan oleh (adanya) keragaman dan upaya-upaya 

menciptakan keseimbangan sosial. Kenyataannya, anggapan 

bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk 

menciptakan suatu stabilitas atau equilibrium berdasar 

konsensus para anggota masyarakat, mengakibatkan para 

penganut pendekatan fungsionalisme struktural, bila kita 

melihatnya dari konsep pemahaman pendekatan 

fungsionalisme struktural, menganggap bahwa semua 

disfungsi, semua ketegangan, dan berbagai penyimpangan 

sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial 

berupa timbulnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks, 

merupakan akibat dari pengaruh faktor- faktor yang datang 

dari luar. 

Kecenderungan, asumsi, atau anggapan di atas 

sesungguhnya mengabaikan beberapa hal berikut. Pertama, 

bahwa setiap struktur sosial itu, di dalam dirinya sendiri, 

mengandung berbagai konflik dan kontradiksi yang bersifat 

internal yang merupakan sumber dari terjadinya berbagai 

perubahan. Kedua, reaksi dari suatu sistem sosial terhadap 

adanya berbagai perubahan yang datang dari luar itu tidak 

selalu bersifat adaptif. Ketiga, bahwa sistem sosial, dalam 

jangka panjang, dapat juga mengalami konflik sosial yang 

bersifat vicious circle, yang tidak pernah berhenti. Keempat, 

berbagai perubahan sosial tidak selalu terjadi secara 

evolusioner akan  tetapi  dapat  juga terjadi  secara 

revolusioner.  Atas hal  ini,  pendekatan fungsionalisme 
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struktural, oleh para ahli sosiologi, dianggap sebagai 

pendekatan yang kurang mampu untuk melakukan analisis 

terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan 

perubahan sosial. Menurut (Abidin, 2015) pendekatan 

fungsional struktural dianggap tidak saja mengabaikan 

kenyataan bahwa konflik dan kontradiksi internal 

merupakan sumber dari terjadinya perubahan sosial, akan 

tetapi juga tidak memberikan tempat yang selayaknya pada 

kenyataan bahwa suatu sistem sosial tidak selalu mampu 

menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan eksternal. 

Suatu sistem sosial sering kali mampu untuk melakukan 

adaptasi terhadap berbagai perubahan eksternal tanpa 

mengalami disintegrasi sosial. 

Atas kondisi tersebut maka anggapan-anggapan yang 

dikemukakan oleh pendekatan fungsionalisme  struktural  

justru menjadi  fokus perhatian  dari  para penganut  

pendekatan konflik. Berbeda dengan asumsi-asumsi yang 

dikemukakan oleh pendekatan fungsionalisme struktural 

maka asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh pendekatan 

konflik menyatakan bahwa pertama, setiap masyarakat 

selalu berada dalam proses perubahan yang berlangsung 

secara sinambung, kedua di dalam setiap masyarakat 

terkandung berbagai konflik, yang ketiga setiap unsur yang 

ada di dalam masyarakat itu berkontribusi atas timbulnya 

disintegrasi dan berbagai perubahan sosial, sedangkan yang 

keempat, adalah bahwa setiap masyarakat itu terintegrasi 

karena adanya dominasi oleh sejumlah orang terhadap orang 

lain (Nasikun, 1984). Kontradiksi, konflik, dan perubahan 

sosial di dalam suatu masyarakat, menurut pandangan 

konflik, bersumber dari adanya pembagian wewenang yang 
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tidak merata. Pembagian wewenang (yang tidak merata) 

inilah yang selalu menimbulkan perbedaan kategori sosial di 

dalam masyarakat yaitu adanya kelompok yang memiliki 

otoritas (wewenang) dan kelompok yang tidak memiliki 

otoritas. Pembagian otoritas yang dikotomis itulah yang 

selalu dianggap dapat menimbulkan konflik karena adanya 

pergeseran berbagai konflik kepentingan di dalam 

masyarakat. 

Atas hal ini, ada asumsi bahwa masyarakat itu pada 

dasarnya terwujud dari adanya berbagai konflik. Setiap 

unsur di dalam masyarakat memberi kontribusi atas 

timbulnya disintegrasi sosial. Dinamika sosial juga terwujud 

karena adanya konflik-konflik tersebut sehingga setiap 

masyarakat akan mengalami perubahan. Di balik itu, 

integrasi sosial juga terwujud karena adanya dominasi 

sejumlah orang atas sejumlah orang lainnya. (R. Ginting & 

Ayaningrum, 2009) yang juga merujuk kepada studinya 

Furnivall, selanjutnya menambahkan bahwa sebenarnya di 

dalam setiap masyarakat itu terdapat (potensi akan 

timbulnya) konflik dan ini biasanya merupakan konflik 

kepentingan antar berbagai kelompok. Bila melihat 

masyarakat majemuk di jaman Hindia Belanda, ia 

memberikan contoh, konflik itu menjadi lebih tajam karena 

adanya perbedaan kepentingan sosial dan ekonomi yang 

timbul secara bersamaan dengan adanya perbedaan rasial. 

3.   Makna Pluralitas dan Pluralisme 

Menurut (Hidayat, 2006), pluralitas merupakan realitas 

yang sangat jelas kelihatan. Di Indonesia pun terdapat 

banyak agama. Setiap agama mengajarkan jalan hidup yang 
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berbeda- beda dan merupakan ekspresi dari pemeluknya 

untuk memahami ajaran Tuhan. Karena bangsa Indonesia 

hidup dalam suasana masyarakat serba jamak (plural 

society), maka dibutuhkan jalan untuk mencapai kerukunan 

dalam kehidupan keagamaan. Untuk itu, penting kiranya 

menumbuhkan nilai-nilai pluralisme bagi setiap umat 

beragama. Menurutnya, nilai pluralisme yang  paling  

relevan  untuk  dikembangkan  yakni  agree  in  

disagreement  (setuju  dalam perbedaan). Orang yang 

beragama harus percaya bahwa agama yang dipeluk itulah 

yang paling baik dan benar, sedangkan orang lain 

dipersilahkan bahkan dihargai untuk mempercayai dan 

meyakini agama yang dianutnya. Setiap agama memiliki 

persamaan dan perbedaan, maka sikap yang perlu 

dikembangkan adalah saling menghargai antar pemeluk 

agama. 

Pluralisme adalah penyebab perubahan sosial sampai 

ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang 

secara pribadi mempengaruhi diri mereka. Sebagai sebuah 

ciri keberagamaan, pluralisme dan pluralitas sering 

dilakukan. Pluralitas, suatu realitas nyata. Sedangkan 

pluralisme, sebuah kesadaran akan realitas. Pluralitas itu   

merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan 

pluralisme. sebab tidak bisa dipungkiri, pluralitas 

mengandung bibit perpecahan, untuk itulah diperlukan sikap 

toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme 

memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, 

bukan konflik. 

Menurut (Darmika, 2016) hakikat pluralisme pada 

dasarnya tunggal, dan yang tunggal itu bereksistensi terus 



  Konsepsi Dasar Pluralisme Budaya | 23 

tanpa henti dalam melahirkan pluralitas. Pluralisme tidak 

semakin sederhana, namun menjadi semakin kompleks. 

Karena sesungguhnya proses tersebut akan terus berlangsung 

sepanjang masih ada kehidupan. Proses kehidupan yang 

menghasilkan pluralitas, pada hakikatnya adalah rangkaian 

sambung menyambung tidak berhenti kecuali jika kehidupan 

telah berakhir. Oleh karena itu pluralisme tidak dapat 

dihindarkan apalagi ditolak. Meskipun manusia cenderung 

untuk menolaknya, karena pluralisme dianggap sebagai 

ancaman terhadap eksistensi dirinya atau eksistensi 

kelompoknya. Walaupun sesungguhnya penolakan terhadap 

pluralisme sama artinya dengan menolak kehidupan itu 

sendiri. 

Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan 

beragama dan merupakan pilar demokrasi.  Tidak  ada 

demokrasi  yang  sejati  tanpa pluralisme.  Pluralisme  di  

sini  berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga 

negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang 

diyakininya. Pluralisme berarti membangun toleransi, harus 

mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya 

masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis. Maka 

yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling 

menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif. Pluralisme 

bukan sinkretisme, juga bukan relativisme. Justru karena 

pluralisme itu mengakui perbedaan, maka perbedaan itu 

perlu dikembangkan. 

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan    

mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, 

beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang 

justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme 
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juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai kebaikan negatif 

(negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk 

menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai 

pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban 

(genuine engagement of diversities within the bound of 

civility). Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi 

keselamatan umat manusia. 

 

Menurut Masykuri Abdillah dengan mengutip The 

Oxford English Dictionary, mengelaborasi paham pluralisme 

sebagai: 

1. Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis 

dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi 

untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili 

keterlibatan individu dalam masyarakat. Selain itu, suatu 

keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-

sama di antara sejumlah partai politik. 

2. Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau 

kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat 

atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap 

dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. 

Definisi yang pertama mengandung pengertian 

pluralisme politik, sedangkan definisi kedua 

mengandung pengertian pluralisme sosial atau 

primordial. 

Pluralisme adalah bentuk kelembagaan yang mana 

penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat 

tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya lebih dari 

sekedar toleransi moral atau ko-eksistensi pasif. Toleransi 

adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara 
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ko-eksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap 

pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik. 

Pluralisme, di satu sisi, mensyaratkan ukuran-ukuran 

kelembagaan dan legal yang melindungi dan mengesahkan 

kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara 

manusia sebagai pribadi atau kelompok, baik ukuran-ukuran 

itu bersifat bawaan ataupun perolehan. Begitu pula 

pluralisme, menuntut suatu pendekatan yang serius 

terhadap upaya memahami pihak lain dan kerjasama yang 

membangun untuk kebaikan semua. Semua manusia 

seharusnya menikmati hak-hak dan kesepakatan-

kesepakatan yang sama, dan seharusnya memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang sama sebagai warga negara dan 

warga dunia. Setiap kelompok semestinya memiliki hak 

untuk berhimpun dan berkembang, memelihara identitas 

dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak-hak dan 

kewajiban- kewajiban dalam negara dan dunia internasional. 

4.   Akar Pluralisme 

Akar pluralisme hingga sekarang masih menyisakan 

perdebatan yang amat panjang antara para pemerhati 

pluralisme itu sendiri, terkait tentang dari mana asal 

muasalnya, siapa pembawanya, dan kapan pluralisme 

muncul. Beragam sumber mencoba menyebutkan siapa 

sebenarnya yang mencetuskan pluralisme, namun antara 

sumber satu dengan yang lainnya kadangkala mendukung 

dan kadangkala berseberangan, meskipun masih 

dipertanyakan keotentikannya. Perspektif pertama(Irianto, 

2017) menyatakan bahwa pluralisme secara indigenous lahir 

di negeri kaum filosof, Yunani. Menurutnya, benih-benih 

pluralisme mulai teridentifikasi dari perkataan salah satu 
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filosof kondang, Socrates. Yaitu ketika dia diinterview oleh 

seseorang yang mempertanyakan asalnya, apakah Athena 

atau Spartha? Karena pertimbangan situasi yang tidak 

menguntungkan karena saat itu terjadi perang “Bharatayuda” 

antara Athena versus Yunani, sang filosof menjawab bahwa 

dia tidak berasal dari kedua negeri itu tetapi dia berasal dan 

menjadi bagian dari penduduk dunia. 

Selanjutnya pendapat kedua, istilah pluralisme 

terlahirkan dari negeri Arab, kendati secara tersirat tidak 

memakai istilah pluralisme tetapi menggunakan konsep 

“tetangga”. Lingkungan Arab ketika itu telah banyak 

masyarakat non-arab (Ajam) hidup di tengah- tengah 

komunitas Arab. Nabi Muhammad saw merupakan tokoh 

utama dalam khazanah Islam dan dianggap sebagai tokoh 

utama pioneer revolusioner dalam ide-ide pluralisme. 

Melalui legalisasi pluralisme yang dibentuknya dalam sebuah 

kontrak sosial yang ia sebut dengan piagam Madinah, ia 

mulai menelurkan konsepsi pluralismenya. Menurutnya, 

hidup berdampingan walaupun berbeda warna kulit, 

identitas keagamaan, ideologi atau kebangsaan adalah 

sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan. 

Versi yang ketiga ialah Barat, dalam literatur barat 

pluralisme muncul sebagai gugatan terhadap perang klaim 

kebenaran. Dia akan berteriak keras ketika ada sebuah 

entitas memaksakan diri untuk dianggap paling benar. 

Pluralisme bahkan akan melakukan perlawanan ketika sebuah 

entitas mengaku paling absolut tetapi kenyataannya mandul. 

Pengalaman traumatik terhadap dogma gereja, menjadi 

pupuk yang menyuburkan benih-benih pluralisme. 
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Pluralisme dalam pandangan Barat lebih menyajikan 

kebenaran sebagai sesuatu yang relatif. Relativisme yang 

dikembangkan dalam kerangka pluralisme adalah bentuk 

resistensi terhadap truth claim yang semakin 

mengkhawatirkan. Truth claim bisa identik dengan 

kebenaran palsu ketika ia merupakan bentuk pelarian suatu 

entitas tersebut kehabisan ide untuk menginvasi entitas lain 

dengan entitas yang diusungnya. Pluralisme berupaya 

memuat peta damai di antara pergolakan entitas. Pluralisme 

memberikan vonis relatif karena meyakini kebenaran absolut 

tidak akan pernah ada. 

Pluralisme merupakan terminologi untuk 

menunjukkan paham kemajemukan. Term ini awalnya 

berasal dari ranah sosiologi. Dalam ilmu sosial, pluralisme 

merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk 

(plural) yang harus ditata sedemikian rupa untuk 

menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati 

guna menghindari konflik. Sementara dalam pengertian yang 

lain, pluralisme dimaknai juga sebagai filsafat yang 

mengajarkan ada lebih dari satu macam kebenaran 

terakhir, yang dipertentangkan dengan aliran monisme atau 

dualisme. 

Dalam wacana yang berkembang berikutnya, 

pluralisme ternyata tidak saja menyentuh ranah sosiologi 

dan filsafat, akan tetapi pembahasannya juga turut 

menyentuh wilayah teologi, bahkan yang terakhir ini lebih 

dominan dimaknai dari dua aspek sebelumnya (filsafat dan 

sosiologi). Pluralisme dalam ranah teologis ditengarai 

memiliki hubungan dengan pemikiran filsafat yang 

menandai lahirnya zaman baru yang disebut post- modern di 
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Barat. Kesadaran ini lahir dari kalangan gereja melalui 

Konsili Vatikan II tahun 1962-1965. Pengakuan gereja 

terhadap kebenaran Kristen sebagai bukan satu-satunya 

kebenaran telah menciptakan apa yang disebut sebagai 

plural shock (kejutan kemajemukan). 

5. Tipologi Pluralisme Keagamaan 

Menurut Alwi Shihab dalam (Masturi, 2017) pluralisme 

memiliki empat garis besar pengertian. Pertama, pluralisme 

tidak semata merujuk sebuah kenyataan majemuk, juga 

mengisyaratkan keterlibatan aktif antar elemen masyarakat 

yang kemudian melahirkan interaksi positif. Kedua, 

pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme, yang   

menunjuk pada suatu kondisi di mana ragam agama, ras dan 

bangsa hidup berdampingan, tetapi tidak terjadi atau 

minimal interaksi, tidak ada interaksi positif. Ketiga, 

pluralisme tidak sama dengan relativisme. Seorang relativis 

berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau 

nilai ditentukan oleh pandangan hidup dan worldview 

seseorang atau kelompok masyarakat. Keempat, pluralisme 

dalam agama bukan sinkretisme, yakni penciptaan agama 

baru dengan mengambil unsur tertentu dari agama-agama 

untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. 

Tipologi pluralisme menurut Kuntowijoyo dibagi 

menjadi dua istilah, yakni pluralisme negatif dan pluralisme 

positif. Istilah pluralisme negatif digunakan untuk 

menunjukkan sikap keberagamaan seseorang yang sangat 

ekstrim ketika misalnya mengatakan bahwa beragama itu 

ibarat memakai baju sehingga ia dapat menggantinya kapan 

saja dikehendaki. Jadi terdapat pengakuan bahwa ada 
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banyak agama. Secara prinsip pernyataan ini memang sesuai 

realitas. Tetapi dengan menyatakan bahwa perpindahan 

agama itu wajar terjadi semudah orang mengganti baju tentu 

merupakan hal yang dapat menimbulkan kontroversi. 

Pluralisme akan disebut negatif jika berargumentasi bahwa 

orang tidak perlu memegang    teguh agamanya. Agama itu 

ibarat baju, yang terpenting adalah iman yang ada dalam 

dada. Sementara pluralisme positif merupakan sikap 

keberagamaan yang sangat mengedepankan penghormatan 

dan penghargaan terdapat pendapat, pilihan hidup, dan 

keyakinan keagamaan. 

Tipologi lain mengenai pluralisme juga dikemukakan 

oleh Prof. Diana L Eck, Professorof Comparative Religion and 

Indian Studies dan Director of Pluralism Project di Harvard 

University dalam (Neuhaus.2022) Menurutnya, pluralisme 

keagamaan mempunyai empat karakteristik penting: 

pertama, pluralisme tidak sama dengan diversitas, tetapi 

merupakan keterlibatan yang energetik dengan keragaman 

(the energetic engagement with diversity). Diversitas agama 

adalah sesuatu yang bersifat pemberian (given), sementara 

pluralisme keagamaan merupakan suatu capaian yang harus 

senantiasa diusahakan secara aktif (it is an achievement). 

Kedua, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi 

merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka 

perbedaan (the active seeking of understanding a cross line of 

difference). Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, 

tetapi merupakan usaha untuk menemukan komitmen 

bersama (the encounter of commitments). Keempat, 

pluralisme selalu berbasis pada dialog. Dialog berarti 

keterlibatan dua orang atau lebih untuk berbicara dan 
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mendengar, keduanya berproses untuk membuka pikiran 

mengenai kesamaan pemahaman dan realitas perbedaan. 

Menurut Syahrin Harahap, wajah pluralisme dalam 

masyarakat dapat dibedakan menjadi lima. Pertama, 

pluralisme moral, yaitu adanya ajakan untuk menyebarkan 

toleransi antar penganut agama. Kedua, pluralisme religi 

(soteriological religious pluralism), yaitu paham bahwa agama 

lain juga dapat memperoleh keselamatan. Ketiga, pluralisme 

epistemologis (epistemological religious pluralism), adanya 

klaim bahwa penganut agama tertentu memiliki pembenaran 

yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan 

penganut agama lainnya. Keempat, pluralisme religius aletis 

(aletic religious pluralism), yaitu adanya kebenaran suatu 

agama harus ditemukan dalam agama-agama lain dalam 

derajat yang sama. Kelima, pluralisme deonetic (deonetic 

religious pluralism), pluralisme yang menyangkut perintah 

Tuhan. 

6. Pluralisme dalam Berbagai Perspektif 

Pluralisme seperti halnya pluralitas dapat dijadikan 

obyek pengamatan yang digunakan dalam berbagai bidang, 

yakni: filsafat, sosial, budaya. 

a.  Bidang Filsafat 

Dalam bidang filsafat, teori/ paham pluralisme yang 

berbeda dengan monisme dan dualisme setidaknya 

menyatakan dua ciri utama, yaitu realitas tidak tersusun dari 

satu atau salah satu dari jenis substansi yang unik, dan 

realitas dapat terpecahkan ke dalam sejumlah lingkungan 

yang sama sekali berbeda dan tidak dapat direduksi menjadi 

satu kesatuan. 
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Implikasi lebih jauh dari pluralisme adalah 

pembenaran keberagaman filsafat seraya menegaskan bahwa 

semua kebenaran bersifat nisbi, serta beranggapan bahwa 

semua keyakinan filosofis dan keagamaan bersifat nisbi 

secara murni, yang merupakan ungkapan pendapat pribadi 

yang memiliki nilai yang sama. Itu berarti bahwa dianggap 

tidak ada satu sumber dari asas kebaikan, melainkan yang 

ada adalah banyak kebaikan yang terpisah dari otonom, dan 

masing-masing kebaikan itu tidak dapat direduksi ke dalam 

satu kesatuan. 

1) Kebenaran yang diakui oleh setiap dan masing-masing 

aliran (agama) bersifat nisbi (tidak ada kebenaran 

tunggal, jikapun ada hanyalah kebenaran yang ada pada 

yang Esa). 

2) Kebenaran (dan kebaikan) yang didaku oleh setiap dan 

masing-masing aliran memiliki nilai yang sama, dan tidak 

satupun berada di atas atau di bawah yang lain. 

3) Aliran keagamaan harus diperlakukan sebagai entitas 

eksistensial mandiri yang menganut pandangan filsafat 

dan sistem nilai sendiri yang dapat diungkapkan di 

dalam berbagai bentuk dan tradisi. 

Jika demikian, maka filsafat pluralisme yang pro-eksistensi 

dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi kemajemukan 

agama dan berbagai aliran keagamaan serta kesuburan bagi 

perkembangan pemikiran keagamaan. 

b. Bidang Sosial 

Pluralisme dalam bidang sosial beranggapan bahwa 

masyarakat tersusun dari berbagai ragam kelompok yang   

nisbiah bebas,  dan organisasi yang mewakili bidang 
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pekerjaan yang berbeda, di mana setiap kelompok dan 

organisasi memiliki nilai-nilai yang dapat memberikan 

sumbangan yang sama pentingnya bagi masyarakat. 

Pandangan ini bertolak belakang dengan monisme 

totalitarian, yang hanya mengenal negara sebagai satu-

satunya sumber kekuasaan untuk mengatur masyarakat. 

Dalam bentuk ekstremnya, pluralisme dalam bidang sosial 

yang modern cenderung berpendapat bahwa kehidupan 

sosial perlu diatur semata-mata menurut pandangan 

kelompok individualistik. 

Manakala perspektif pluralisme bidang sosial digunakan 

untuk meneropong aliran keagamaan, maka dapat dilihat 

keberadaan mereka dalam struktur sosial sebagai berikut: 

1) Aliran keagamaan adalah organisasi yang dapat mewakili 

pandangan, keyakinan, perilaku dan tradisi dari 

kelompok keagamaan yang berbeda di mana energi 

positif mereka dapat disinergikan untuk memberikan 

sumbangan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. 

2) Kemandirian aliran keagamaan dapat menangkal praktik 

dominasi dan hegemoni kelompok atas keompok lain, 

karena ada pengakuan bahwa setiap aliran (keagamaan) 

mempunyai peran dan posisi masing-masing di dalam 

masyarakat majemuk. 

3) Keberadaan keragaman aliran keagamaan dapat 

memberikan sumbangan pada penguatan dan 

pemberdayaan masyarakat sipil. 

4) Kemandirian aliran keagamaan dapat menangkal peluang 

monisme totalitarian. 

5) Pendek kata perspekif pluralisme sosial menangkal relasi 
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sosial antar kelompok dan aliran keagamaan yang 

bersifat dominatif dan hegemonis, serta menegasikan 

pemusatan kekuatan sosial (politik, ekonomi) pada satu 

kelompok aliran keagamaan arus utama saja. 

c.  Bidang Budaya 

Pluralisme budaya berpendapat bahwa budaya di dalam 

satu masyarakat dapat dipelihara sejauh perbedaan-

perbedaan itu tidak bertentangan dengan nilai dan kaidah 

utama dari kebudayaan dominan, ketika dalam masyarakat 

itu terdapat kelompok kebudayaan mayoritas dan minoritas. 

Pluralisme kebudayaan dianggap sama mirip dengan istilah 

yang sedang populer yakni multikulturalisme, yang diartikan 

sebagai paham yang menyatakan bahwa kelompok etnis dan 

budaya dapat hidup berdampingan secara damai dalam 

prinsip ko- eksistensi yang ditandai oleh kesediaan untuk 

menghormati kebudayaan lain. 

Bila perspektif pluralisme budaya digunakan sebagai 

kacamata untuk melihat keberadaan aliran keagamaan, 

maka: 

1) Setiap aliran keagamaan adalah sistem kepercayaan dan 

sistem nilai, serta tradisi yang berebeda dengan aliran 

lain. 

2) Setiap   aliran   keagamaan   yang   berbeda   dapat   ada  

secara   bersama dengan saling menghormati satu 

terhadap yang lainnya. 

3) Keanekaragaman aliran keagamaan dapat membantu 

mengurangi dan memperkecil hegemoni budaya aliran 

keagamaan arus-utama terhadap aliran lain yang 

dianggap minoritas. 
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4) Keragaman aliran keagamaan dapat memberi sumbangan 

pada penangkalan proses integrasi budaya menuju 

monisme budaya. 

Dengan demikian perspektif pluralisme budaya akan 

mencegah hilangnya satu aliran karena ditelan oleh aliran 

keagamaan arus utama hegemonis, dan di sisi lain menangkal 

arogansi aliran keagamaan arus utama yang sering kali 

tergoda atau bahkan secara historis-empiris melakukan 

tindakan pelecehan, penindasan secara mengancam aliran 

keagamaan lain. 

7. Memahami Perbedaan 

Perbedaan adalah keadaan, sifat dan karakter yang 

telah diciptakan oleh Tuhan supaya manusia saling 

mengenal, berinteraksi, saling memahami dan memberi 

manfaat satu sama lain. Jika seseorang memahami adanya 

keberagaman atau pluralisme, maka sikap ini akan 

menciptakan lingkungan yang tenang, damai dan saling 

tolong-menolong karena orang-orang mau memahami 

perbedaan yang ada dalam masyarakat. 

a. Masyarakat Lebih Modern 

Modern biasanya merujuk pada sesuatu yang terkini, 

baru dan semacamnya. Modern bisa merujuk pada zaman 

maupun gaya yang sifatnya terbaru. Jika setiap orang 

memahami adanya keberagaman atau pluralitas, sikap ini 

akan membentuk masyarakat yang lebih modern maupun 

berpikir lebih maju. 
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b.   Meningkatkan Pendapatan Negara 

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan 

negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan 

negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Adanya pluralitas 

dan masyarakat yang saling menghargai serta menghormati, 

hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan negara. 

Masyarakat yang berbeda-beda itu mungkin akan memanfaat 

pluralitas ini sebagai sumber pendapatan atau semacamnya. 

c.  Meningkatkan Daya Tarik Turis 

Daya tarik adalah kualitas yang menyeBABkan minat, 

keinginan atau tarikan pada seseorang atau sesuatu. Daya 

tarik bisa dihasilkan dari rangsangan visual. Pluralitas atau 

keberagaman budaya, suku dan ras yang ada di Indonesia 

justru bisa menjadi daya tarik turis untuk berwisata. 

Keberagaman ini juga bisa menjadi ciri khas suatu wilayah 

yang akan dikenal oleh wisatawan asing. Pada akhirnya, hal 

ini bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat 

maupun negara. 

d.  Dampak Negatif Pluralitas 

Pluralitas bisa memberikan dampak negatif berupa 

konflik di tengah kehidupan masyarakat, antara lain: 

Menimbulkan persaingan dan Persaingan adalah suatu 

proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling 

berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan atau 

kemenangan. Persaingan bisa terjadi bila ada beberapa pihak 

yang menginginkan sesuatu supaya menjadi pusat perhatian 

umum. 
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Karena ada keberagaman suku, ras, agama dan budaya 

di Indonesia, hal ini bisa menimbulkan persaingan di tengah 

masyarakat. Mereka mungkin berlomba-lomba dan 

mengklaim budaya maupun keyakinannya paling benar 

supaya menjadi panutan maupun pusat perhatian. 

Akibatnya, kondisi ini bisa menimbulkan perpecahan 

atau pertikaian karena toleransi orang-orang yang kurang 

terhadap perbedaan ras, suku, budaya dan agama. Serta 

menimbulkan rasa egois. Egois adalah sifat selalu 

memprioritaskan keinginan dan kebutuhan sendiri di atas 

kebutuhan dan keinginan orang lain. Karena rasa ingin 

menang atau menjadi pusat perhatian umum di tengah 

keberagaman, hal ini bisa menimbulkan rasa egois untuk 

mementingkan diri sendiri.  Selanjutnya menimbulkan 

gesekan  sosial.  Gesekan  sosial  bisa  dikatakan  sebagai 

pertikaian yang muncul akibat konflik mengenai pluralitas 

yang ada, baik pluralitas agama, budaya, sosial dan lainnya. 

Orang dengan keyakinan atau kebudayaan yang berbeda 

dengan lainnya tidak bisa saling toleransi sehingga sulit 

untuk bersatu.  

Serta menimbulkan sikap individualisme. Individua-

lisme adalah satu filsafat yang memiliki pandangan moral, 

politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia 

serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. 

Orang yang individualis akan melanjutkan pencapaian dan 

kehendak pribadi. Mereka cenderung menentang intervensi 

dari masyarakat, negara dan setiap badan atau kelompok atas 

pilihan pribadinya. Karena mereka hanya mementingkan 

dirinya sendiri, maka adanya keberagaman atau pluralitas 

akan membentuk seseorang yang individualis dan cenderung 
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tidak menerima atau mengakui perbedaan tersebut. 

8.   Perilaku Pluralisme 

Secara umum, masyarakat akan mengalami perubahan 

perilaku terhadap pluralisme yang terbagi menjadi 3 bentuk, 

antara lain: 

a. Afektif 

Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sikap, watak, perilaku, minat, emosi dan nilai yang ada pada 

setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat 

kaitannya dengan kognitif. Kaitannya dengan perubahan 

perilaku masyarakat terhadap pluralitas, afektif merupakan 

perubahan perilaku yang timbul dari perilaku kehidupan di 

lingkungan masyarakat. b. Kognitif 

Kognitif adalah proses otak yang mendasari banyak 

aktivitas sehari-hari dalam kesehatan dan penyakit 

sepanjang rentang usia. Kognitif juga memiliki fungsi 

penting untuk kehidupan sehari-hari yang mengatur perilaku 

dan tindakan. 

Kaitannya dengan perubahan perilaku masyarakat 

terhadap pluralitas, kognitif adalah perubahan perilaku yang 

berdasarkan pola pikir. Jadi, sikap yang ditunjukkan 

seseorang terhadap pluralitas ini sesuai dengan pola 

pikirnya. 

c. Psikomotorik 

Psikomotorik salah satu ranah yang menilai keterampilan 

atau kemampuan seseorang melakukan sesuatu setelah 

setelah menerima pembelajaran pada bidang tertentu. 

Kaitannya dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap 
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pluralitas, perubahan perilaku seseorang sesuai dengan 

tindakan yang dilakukan dalam lingkungan sosial. 

Berbagai macam pluralisme yang ada di Indonesia ini 

pastinya memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakatnya. 

Berikut ini, manfaat adanya pluralisme. 

a. Kemandirian 

Kemandirian adalah suatu hal atau kondisi seseorang 

yang bisa berdiri sendiri atau tidak bergantung pada 

orang lain. Maksudnya, kemandirian adalah kesiapan 

dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri dengan 

ditandainya sikap inisiatif. Adanya pluralisme bisa 

memberikan manfaat untuk meningkatkan kemandirian. 

Setiap orang bisa berdiri sendiri tanpa ada perasaan 

tertekan, terkontrol dan diawasi oleh orang dari 

kelompok lainnya dengan latar belakang kultur yang 

berbeda. Karena, setiap orang memiliki hak untuk hidup 

dan maju. Bahkan, setiap orang juga berhak 

mengembalikan tradisi atau kultur yang sudah alam 

menjadi panutannya dalam kehidupan bersosial, 

sehingga kondisi ini menimbulkan stimulasi dalam 

kemandirian. 

b. Kebebasan 

Kebebasan adalah kemampuan bertindak tanpa 

paksaan, ketiadaan kendali dan kekuasaan untuk 

memilih tindakan seseorang. Kebebasan juga bisa 

didefinisikan sebagai kondisi di mana individu memiliki 

kemampuan untuk bertindak sesuai dengan 

keinginannya. Adanya pluralitas bisa memberikan 

manfaat berupa kebebasan akan institusi, pranata sosial 

dan  kultural  yang  bisa  berdiri  sebanyak-banyaknya  
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tanpa  ada  halangan  serta  rintangan. Kaitannya 

dengan kultur atau budaya yang berbeda-beda bisa 

dibangun optimal dan sedekat mungkin tanpa ada 

batas-batas hierarkikal dan birokrasi hingga batas 

negara sekalipun. 

c. Menumbuhkan sifat saling menghargai 

Sifat saling menghargai bisa diartikan sebagai sikap 

menghormati, menerima atau mengakui seseorang 

maupun sesuatu. Kaitannya dengan pluralisme, orang-

orang saling menghargai dan menghormati adanya 

keberagaman maupun perbedaan yang ada. Adanya 

pluralsme ini bisa membantu meningkatkan sifat saling 

menghargai orang-orang antar ras, etnik atau suku yang 

berbeda, orang dengan agama, keyakinan maupun 

kelompok yang berbeda. Selain itu, setiap orang dengan 

suku, ras dan agama yang berbeda ini bisa 

mengembangkan budaya, nilai-nilai ajaran dan 

tradisinya tanpa seorang pun yang menghalangi upaya 

pengembangan tersebut. 

d. Toleransi 

Toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia 

yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang 

menghormati atau menghargai setiap tindakan yang 

dilakukan orang lain. Toleransi juga bisa berarti suatu 

sikap saling menghormati dan menghargai antar 

kelompok atau antar individu dalam masyarakat. 

Adanya sikap pluralisme dalam kehidupan masyarakat 

akan menimbulkan jiwa yang penuh toleransi tanpa 

adanya diskriminasi terhadap perbedaan apapun. Jadi, 

masyarakat bisa segera mengatasi atau menemukan 
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solusi ketika dihadapkan dengan berbagai macam 

konflik sosial. Contoh sikap toleransi adanya pluralisme 

ini berupa menghargai dan menghormati orang dari 

kelompok agama yang berbeda ketika melakukan ibadah 

dan begitu pula sebaliknya. Contoh toleransi lainnya, 

orang-orang saling menghargai dan memberikan 

kesempatan pada kelompok lainnya melakukan tradisi 

kebudayaan atau cara pandang orang lain sesuai dengan 

kulturnya. 

Contoh Pluralisme Masyarakat di Indonesia. 

Anda mungkin sudah sering melihat sikap atau perilaku 

pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini, 

beberapa contoh dari sikap pluralisme dalam kehidupan 

masyarakat, antara lain: 

a. Orang-orang saling menghargai dan menghormati 

perbedaan suku, ras, tradisi dan agama. 

b. Orang-orang saling menghargai adat istiadat dalam 

kehidupan masyarakat. 

c. Orang-orang   saling   bergotong-royong   dan   tolong-

menolong   ketika   ada yang membutuhkan meskipun 

berbeda. 

d. Seseorang tak memaksakan kehendak pribadinya pada 

orang lain. 

e. Orang-orang saling menerima pendapat dan pandangan 

orang lain yang berbeda.  

f. Orang-orang saling menjaga keharmonisan dan 

menghindari konflik dalam kehidupan bersosial. 

Sebuah perusahaan menerima karyawan yang memiliki latar 

belakang berbeda-beda, baik ras maupun agama. Masyarakat 

Bali yang mayoritas beragama Hindu tetap bisa hidup 
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berdampingan dan menerima orang dari luar Bali yang 

mungkin tidak beragama Hindu. Dua rumah ibadah, seperti 

masjid dan gereja yang berdiri berdampingan maupun 

berhadapan dan saling menghargai ketika waktu ibadah. 

Membantu dan menolong korban bencana alam atau 

semacamnya meski berbeda suku, ras dan agama. 
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BAB II 

KONSEPSI DASAR PLURALISME AGAMA 

1.   Sejarah dan Perkembangan Pluralisme Agama 

emikiran pluralisme agama muncul pada masa 

yang disebut pencerahan (enlightenment) 

Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa 

yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya 

gerakan pemikiran modern(Abidin, 2015). Yaitu masa yang 

diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran 

manusia yang berorientasi pada superioritas akal 

(nasionalisme) dan pembebasan akal dari kukungan- 

kukungan agama. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan 

pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis 

dan konflik-konflik yang terjadi antra gereja dan kehidupan 

nyata di luar gereja, muncullah suatu paham  yang  dikenal  

dengan  “liberalisme”,  yang  komposisi  utamanya adalah 

kebebasan, toleransi, persamaan dan keraganan atau 

pluralisme. 

Oleh karena paham “liberalisme” pada awalnya muncul 

sebagai mazhab sosial politis, maka wacana pluralisme yang 

lahir dari rahimnya, termasuk gagasan pluralisme agama, 

juga lebih kental dengan nuansa dan aroma politik. Maka 

tidaklah aneh jika kemudian gagasan pluralisme agama itu 

sendiri muncul dan hadir dalam kemasan “pluralisme 

politik”, yang merupakan produk dari “liberalisme politik”. 

Muhammad Legenhausen dalam (Irawan, 2017), seorang 

pemikir Muslim Kontemporer, juga berpedapat bahwa 

munculnya faham “liberalisme politik” di eropa pada abad 

P 
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ke-18, sebagian besar didorong oleh kondisi masyarakat 

yang carut-marut akibat memuncaknya sikap-sikap intoleran 

dan konflik-konflik etnis dan sektarian yang pada akhirnya 

menyeret kepada pertumpahan darah antar ras, sekte dan 

mazhab pada masa reformasi keagamaan. Jelas, paham 

“liberalisme” tidak lebih merupakan respon politik terhadap  

kondisi  sosial  masyarakat  Kristen  Eropa yang  plural  

dengan  keragaman  sekte, kelompok dan mazhab. Namun 

kondisi pluralistic semacam ini hanyalah terbatas dalam 

masyarakat Kristen Eropa untuk sekian lama, baru kemudian 

pada abad ke-20 berkembang hingga mencakup komunitas- 

komunitas lain di dunia. 

Meskipun hembusan angin pluralisme telah mulai 

mewarnai pemikiran Eropa pada saat itu, namun masih belum 

secara kuat menakar dalam kultur masyarakat. Beberapa 

sekte Kristen masih mengalami perlakuan diskriminatif dari 

gereja. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa gagasan 

pluralisme agama sebenarnya merupakan upaya peletakan 

landasan teoritis dalam teologi Kristen untuk berinteraksi 

secara toleran dengan agama lain. Pada dataran ini, gagasan 

pluralisme agama bisa dilihat sebagai salah satu elemen 

gerakan reformasi pemikiran agama atau liberalisasi agama 

yang dilancarkan oleh Gereja Kristen pada abad ke-19, dalam 

gerakan “Liberal Protestantism” yang dipelopori Friedrich 

Schleiermacher. 

2.   Pengertian Pluralisme Agama 

Sepintas gagasan pluralisme agama tampak 

menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Namun, 

pada dasarnya paham itu bersifat intoleran dan memuat 
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problem metodologis dan epistemologis yang serius.Menurut 

Anis Malik Thoha dalam Tren Pluralisme Agama dalam 

(Thoha, 2005): Tinjauan Kritis, paham tersebut sedikitnya 

memiliki empat karakteristik, yakni (1) humanisme sekuler; 

(2) teologi global yakni seperti digagas sosiolog Amerika 

Serikat, Robert N Bellah, agama sipil; (3) sinkretisme; dan (4) 

filsafat perennial. Muara dari semua itu adalah bahwa ada 

legitimasi yang sama pada semua agama.Tidak ada 

superioritas satu agama atas agama-agama lain. Pluralisme 

agama bukanlah pluralitas agama-agama. Yang pertama itu 

memuat pandangan yang sepihak bahwa kebenaran setiap 

agama bersifat relatif. 

Sementara, yang kedua semata-mata fakta bahwa di 

atas muka bumi ini ada beraneka agama dengan  masing-

masing  pemeluknya.  Islam  menerima fakta keberagaman  

tersebut sebagai bukti kekuasaan Allah SWT, sebagaimana 

antara lain dimaksudkan Alquran surat al- Maidah ayat 48: 

 

 

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 

(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang 

membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan 

menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti 
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keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 

telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, 

Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), 

tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang 

telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 

berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua 

kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa 

yang dahulu kamu perselisihkan, “Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), 

tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 

kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” 

Namun, Islam menolak pluralisme. Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) bahkan pernah mengeluarkan fatwa terkait 

ini, sebagaimana termuat dalam surat nomor 7/MUNAS 

VII/MUI/11/2005. Di sana, MUI menilai pluralisme, 

sekularisme, dan liberalisme agamabertentangan dengan 

Islam. Pluralisme didefinisikannya sebagai paham yang 

mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan, karena 

itu, tiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim agamanya 

saja yang benar sedangkan agama lainnya salah. Adapun 

liberalisme agama dimaknai MUI sebagai paham yang hanya 

menerima doktrin agama yang sesuai kebebasan akal pikiran 

saja. Kemudian, sekularisme agama sebagai paham yang 

ingin agar agama hanya mengatur soal hablum minallah, 

sedangkan habluminannas mesti diatur via konvensi sosial. 

Dalam masalah akidah dan ibadah, demikian fatwa MUI, umat 

Islam wajib bersikap eksklusif. Namun, di saat yang sama, 

sifat eksklusif demikian tidak menghalangi orang Islam 

untuk berinteraksi secara wajar dengan umat agama lain. 
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Akan tetapi, dalam semangat menghargai perbedaan, 

studi perbandingan agama-agama menjadi perlu. Moh Rifai 

melalui bukunya, Perbandingan Agama, mendefinisikan 

tujuan kajian tersebut, yakni untuk memahami gejala-gejala 

keagamaan dari suatu kepercayaan dalam hubungannya 

dengan agama lain. Tujuan lainnya adalah menemukan 

persamaan-persamaan dasar dari berbagai agama. 

3.   Pluralisme dalam Agama 

Pluralisme  agama  adalah  suatu  paham  yang  

mengajarkan  bahwa  semua  agama mempunyai nilai agama 

yang relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak 

boleh mengklaim  bahwa  hanya  agamanya  saja  yang  

benar  sedangkan  agama  yang  lain  salah. Pluralisme 

agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama 

akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Menurut 

Nurcholis Madjid, Pluralisme agama dapat diambil melalui 

tiga sikap agama: 

a.  Sikap eksklusif dalam melihat agama-agama lain. Sikap ini 

memandang agama- agama lain adalah jalan yang salah, 

yang menyesatkan umat. 

b.  Sikap Inklusif. Sikap ini memandang agama-agama lain 

adalah bentuk implicit agama kita. 

c.  Sikap pluralis. Sikap ini bisa terekspresikan dalam 

macam-macam rumusan, misalnya “agama-agama lain 

adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai 

kebenaran yang sama”, “agama-agama lain berbicara 

berbeda, tetapi merupakan kebenaran yang sama sah 

atau  setiap agama mengekspresikan bagian penting bagi 
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sebuah kebenaran”. 

 

Sebagai   sebuah   pandangan   keagamaan,   pada   

dasarnya   Islam   bersifat   inklusif   dan merentangkan 

tafsirannya kearah yang semakin pluralis, buktinya dalam 

surat Ali Imran ayat 85: 

 

 

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu) 

dari padanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang 

rugi. 

Jadi, pluralisme sesungguhnya adalah sebuah ketetapan 

Tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah, sehingga tidak 

mungkin kalau tidak menjunjung tinggi semua keberagaman 

yang  ada atau  multikulturalisme.  Pluralisme  agama tidak  

dapat  dipahami  hanya dengan mengatakan bahwa 

masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, berdiri dari 

berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan 

kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme harus 

dipahami sebagai pertalian kebhinekaan dalam ikatan-ikatan 

keadaban (genuine engagement of diversities within the 

bond of civility). 

Pada era sekarang ini, yang oleh Nurcholis Madjid dalam 

(Cw Moko.2017) diistilahkan menjadi “desa buana” (Global 

Village), dimana manusia bebas dan mudah berhubungan 

dengan manusia yang lain, baik secara etnis, budaya, bahasa, 

dan agama. Dalam kondisi semacam ini, manusia akan 
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semakin mudah dalam halnya mengenal dan memahami 

orang lain, sekaligus akan lebih mudah terbawa pada 

penghayatan konfrontasi langsung. Adanya dunia “tanpa 

jarak” ini, menuntut sikap kritis dan apresiatif dengan 

mengedepankan sikap yang memandang bahwa semua 

adalah bagian dari keniscayaan hidup yang harus dihargai 

sebagai semestinya. Sehingga dapat hidup menjadi bagian 

dari masyarakat dunia. Seringnya terjadi konflik, yang 

berakhir pada kerusuhan dan kekerasan fisik saat ini, 

sebagai ketidakmampuan sikap sebagai kelompok atau 

agama untuk melakukan adaptasi dan menyikapi secara 

kritis terhadap perkembangan informasi budaya. 

4.   Pluralisme Agama dalam Pandangan Islam 

Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling 

menghargai dan toleransi terhadap agama lain, namun bukan 

berarti semua agama adalah sama artinya tidak menganggap 

bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang 

kalian baca; agama lain, sembah. Namun demikian Islam 

tetap mengakui adanya pluralisme agama yaitu dengan 

mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing 

(lakum dinukum waliyadin), disini pluralisme diorientasikan 

untuk menghilangkan konflik, perbedaan dan identitas 

agama-agama yang ada 

Dalam al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan 

pada nilai-nilai pluralisme, sebagaimana al-Qur‟an 

sampaikan  dalam surat Al-'Ankabut Ayat 46: 
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Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 

dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di 

antara mereka, dan katakanlah, ”Kami telah beriman kepada 

(kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan 

kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-

Nya kami berserah diri.” Tafsir Ringkas Kemenag RI. 

Pada ayat sebelumnya Allah memberi umat Islam 

petunjuk dalam menghadapi kaum musyrik Mekah atau para 

penyembah berhala. Allah lalu menyusulinya dengan ayat ini, 

yang mengajarkan cara berdakwah kepada kaum Yahudi dan 

Nasrani. Dan janganlah kamu, wahai umat Islam, berdebat 

demi menunjukkan kebenaran ajaran Islam dengan Ahli 

Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani yang mengingkari kerasulan 

Nabi Muhammad, melainkan dengan cara yang lebih baik 

dibanding caramu menghadapi orang-orang musyrik yang 

tidak percaya Tuhan. Kaum Yahudi dan Nasrani sejatinya 

percaya kepada Tuhan dan ajaran yang dibawa oleh Nabi 

Musa dan Isa sehingga lebih mudah bagimu untuk mengajak 

mereka kepada agama Islam. Berdebatlah dengan cara yang 

lebih baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara 

mereka, yaitu orang-orang yang tetap membantah, 

membangkang, bahkan memusuhimu setelah menerima 

penjelasan-penjelasan yang kamu sampaikan dengan cara 

terbaik. Kamu bisa menunjukkan cara dan sikap yang lebih 

tegas kepada mereka itu, dan katakanlah kepada mereka, 

“Kami telah beriman kepada kitab Al-Qur‟an yang diturunkan 

kepada kami dan kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, 

yakni Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kamu 

sesungguhnya satu, yaitu Allah; dan hanya kepada-Nya kami 

senantiasa berserah diri.” 
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Keberagaman merupakan sunnatullah yang harus 

direnungi dan diyakini setiap umat, kesadaran umat 

beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam 

menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama 

memiliki substansi kebenaran, dalam filsafat perenial suatu 

konsep dalam wacana filsafat yang banyak membicarakan  

hakikat Tuhan sebagai wujud absolut merupakan sumber 

dari segala sumber wujud. Sehingga semua agama samawi 

berasal dari wujud yang satu, atau adanya the common 

vision menghubungkan kembali the man of good dalam 

realitas eksoterik agama-agama. Disamping itu pluralisme 

harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam 

ikatan-ikatan keadaban, bahkan pluralisme adalah suatu 

keharusan bagi keselamatan manusia, melalui mekanisme 

dan pengimbangan masing masing pemeluk agama dan 

menceritakan secara objektif dan transparan tentang historis 

agama yang dianutnya. (QS. Al-Baqarah 2:251), kehidupan 

beragama di masyarakat sering memunculkan pelbagai 

persoalan yang bersumber dari ketidak seimbangan 

pengetahuan agama, termasuk budaya sehingga agama 

sering dijadikan kambing hitam sebagai pemicu kebencian. 

Padahal fitroh agama masing-masing mengajarkan kebaikan 

dan kemanusiaan, seperti dalam, (QS. Al- Maidah,5:48). 

Sayyed Husein Nasr “dalam sebuah pengantarnya “Islam 

Filsafat Perenial” dijelaskan” sebuah agama tidak bisa 

dibatasi olehnya, melainkan oleh apa yang tidak dicakup 

olehnya, setiap agama pada hakekatnya suatu totalitas. 

Cukup menarik untuk dikaji apa yang disampaikan Sayyed 

Husein Nasr tentang pluralisme Agama secara lebih 

mendalam mengingat beliau merupakan salah satu tokoh 

yang secara intern dan serius bergelut tentang masalah 
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pluralisme dalam ranah filosofis. 

John Hick dan Lorens Bagus katakan ” dalam 

pandangan fenomenologis, terminologi pluralisme agama 

adalah sebuah realitas, bahwa sejarah agama-agama 

menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang 

timbul dari cabang masing-masing agama. Bagi Sayyed Husen 

Nasr agama-agama besar dunia adalah pembentuk aneka 

ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat. 

5.   Pluralisme Agama Menurut Perspektif Agama 

Pluralisme agama menjadi fenomena yang sangat 

spesifik hingga saat ini, karena pluralisme menjanjikan 

kehidupan damai dan rukun antar sesama masyarakat yang 

berbeda agama. Setidak-tidaknya terdapat tiga prinsip umum 

dalam melihat pluralisme agama (1) bahwa pluralisme dapat 

dipahami dengan prinsip paling baik dalam kaitannya   

dengan logika yang melihat satu yang berwujud banyak, 

yaitu realitas transendental yang menggejala dalam 

bermacam-macam agama (2) bahwa ada pengakuan bersama 

mengenai kualitas pengalaman agama, dan (3) bahwa 

spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenaan 

kriteria sendiri pada agama-agama lain. Tentu saja bagi 

masyarakat majemuk seperti di Indonesia merupakan 

sesuatu yang sangat bagus sekaligus menantang, betapa tidak 

dengan wilayah yang sangat luas, dan agama yang dianut 

oleh masyarakat begitu banyak, namun masyarakatnya 

masih dapat hidup di tengah pluralitas tersebut. Malah 

pluralisme agama tanpa disadari telah hadir sebagai 

penyelamat terhadap perpecahan terhadap klaim- klaim 

kebenaran absolut antar agama. 
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Fenomena klaim terhadap kebenaran agama masing-

masing sudah merupakan problem sejarah umat manusia 

sejak dahulu kala sampai sekarang, namun dibalik itu semua 

pluralisme memang sesuatu yang wajar adanya. Dan itulah 

tantangan baru bagi masyarakat modern untuk dapat 

menerimanya sebagai fakta sosial yang tidak harus 

dielakkan. Manusia sebagai entitas dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem kehidupan bermasyarakat memang 

harus menyangsikan kenyataan yang ada pada zaman seperti 

saat ini, namun manusia harus menyadari bahwa mereka 

tidak lagi hidup sendiri dalam suatu komunitas agamanya, 

akan tetapi mereka saling berdampingan dengan berbagai 

penganut agama yang berbeda dalam satu wilayah atau suatu 

negara. Fenomena demikian bagi masyarakat yang belum 

terbiasa dan belum memiliki pengalaman dalam berinteraksi 

dengan berbagai realitas pemeluk agama lain tentu saja akan 

melahirkan problematika tersendiri, sehingga mau tidak mau 

memaksa para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk 

memformulasikan suatu solusi yang jitu untuk dapat 

merespon problematika tersebut. 

Gagasan kesetaraan agama atau yang sering disebut 

pluralisme agama, dalam perjalanan waktunya menimbulkan 

berbagai macam arti dan pengertian terhadapnya, 

penerimaan terhadap ide ini ataupun sebaliknya masih tetap 

menjadi pergulatan sampai saat ini. Untuk itu, sebaiknya 

dalam pembahasan terhadap gagasan ini seharusnya dapat 

melihat secara luas terhadap implikasi yang telah nyata 

terbukti menjadikan umat beragama menjadi rukun dan 

dapat menjalankan roda kehidupan dengan baik dan 

berdampingan. 
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Pluralisme yang sudah tumbuh subur di tengah 

kehidupan umat beragama di Indonesia, telah   melahirkan   

beberapa   pandangan   di kalangan   pemuka   agama, 

terutama oleh para pemuka agama Islam. Pandangan mereka 

terhadap pluralisme ada yang ekstrem dan ada yang 

moderat. Apalagi setelah MUI mendefinisikan pluralisme 

sebagai paham yang “mengajarkan bahwa semua agama 

adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah 

relatif.” Definisi ini dikatakan keliru, dan MUI dianggap salah 

paham atau tidak mengerti sama sekali terhadap pluralisme. 

Beberapa pandangan terhadap pluralisme yang   dimaksud   

seperti   di atas    antara   lain dikemukakan oleh: Ulil 

Abshar Abdalla yang mengatakan: “Semua agama sama. 

Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang 

paling benar”. Ulil juga menulis: “Dengan tanpa rasa sungkan 

dan kikuk, saya mengatakan, semua agama adalah tepat 

berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang 

Maha benar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, 

dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-

beda dalam menghayati jalan religiusitas itu. Semua agama 

ada dalam satu keluarga besar yang sama: yaitu keluarga 

pecinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada 

ujungnya.” 

Pandangan terhadap pluralisme agama juga 

dikemukakan (Thoha, 2005) menurutnya bahwa “pluralisme 

agama” sebagai paham yang menyatakan bahwa semua 

agama mempunyai peluang untuk memperoleh keselamatan 

pada hari akhirat. Dengan kata lain, pluralisme agama 

memandang bahwa selain agama kita (Islam), yaitu pemeluk 
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agama lain, juga berpotensi akan memperoleh keselamatan. 

Dalam kesempatan lain, Budhy menulis bahwa konsep 

teologi pluralis akan memberikan legitimasi kepada 

„kebenaran semua agama‟, sebab pemeluk agama manapun 

layak disebut sebagai „orang yang beriman, dengan makna   

„orang   yang   percaya dan  menaruh  percaya  kepada  

Tuhan‟. Karenanya, Budhy menyimpulkan, “yang diperlukan 

sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antar 

agama, yakni pandangan bahawa siapa pun yang beriman 

tanpa harus melihat agamanya apa, karena semua sama di 

hadapan Allah. Untuk itu, Tuhan kita semua adalah Tuhan 

Yang Satu. 

Cendekiawan dan tokoh agama dari UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, (Mulkhan, 2005), berpendapat “Jika semua 

agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga 

Tuhan yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu dan kamar. 

Tiap pintu adalah jalan bagi pemeluk tiap agama untuk 

memasuki kamar surganya. Syarat memasuki surga ialah 

keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, 

penderitaan, kekerasan dan ketakutan, tanpa melihat 

agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. 

Dari sini kerjasama dan dialog pemeluk berbeda agama jadi 

mungkin.” Cendikiawan muslim lain, Nurcholish Madjid, 

menyebutkan bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat 

diambil, yaitu: (1) sikap eksklusif dalam melihat agama lain 

(agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang 

menyesatkan bagi pengikutnya); (2) sikap inklusif (agama-

agama lain adalah bentuk implisit agama kita); dan (3) sikap 

pluralis–yang bisa terekspresi dalam macam-macam 

rumusan, misalnya: “agama-agama lain adalah jalan yang 
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sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama”, 

“agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi 

merupakan kebenaran- kebenaran yang sama sah”, atau 

“setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah 

kebenaran”. Lalu, tambahan lagi: “sebagai sebuah pandangan 

keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan 

merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis. 

Sebagai contoh, filsafat perenial yang belakangan banyak 

dibicarakan dalam dialog antar agama di Indonesia 

merentangkan pandangan pluralis dengan mengatakan 

bahawa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi 

keimanan terhadap   Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat 

roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari 

berbagai agama. Filsafat perennial juga membagi agama pada 

level esoterik (batin) dan eksoterik (lahir). Satu agama 

berbeda dengan agama lain dalam level eksoterik, tetapi 

relatif sama dalam level esoteriknya. Oleh karena itu ada 

istilah „Satu Tuhan Banyak Jalan‟ Sementara pandangan  lain  

terhadap  pluralisme  juga  dikemukakan  oleh  (Masturi, 

2017) bahwa “Prinsip yang digariskan oleh Alqur‟an, adalah 

pengakuan eksistensi orang- orang yang berbuat baik dalam 

setiap komunitas beragama, dan dengan begitu, layak 

memperoleh pahala dari Tuhan. Lagi-lagi, prinsip ini 

memperkokoh ide mengenai pluralisme keagamaan dan 

menolak eksklusivisme. Dalam pengertian lain, 

eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan semangat Al 

Qur'an sebab qur'an tidak membeda-bedakan antara satu 

komunitas agama dari lainnya.” 

Masih terkait dengan pluralitas agama, (Abidin, 2015) 

menyebutkan: “Jika diperhatikan dengan seksama, maka 
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jelas bahawa dalam  ayat itu QS. Al-Baqarah Ayat 62 tidak 

ada ungkapan agar orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang 

Shabi‟ah beriman kepada Nabi Muhammad. Dengan 

mengikuti bunyi harafiah ayat tersebut, maka orang-orang 

beriman yang tetap dalam keimanannya, orang-orang 

Yahudi, Nasrani, dan Shabi‟ah yang beriman kepada Allah 

dan hari Akhir serta melakukan amal shaleh–sekalipun tak 

beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan 

memperoleh balasan dari Allah. Pernyataan agar orang- orang 

Yahudi, Nasrani, dan Shabi‟ah beriman kepada Nabi 

Muhammad adalah pernyataan para mufasir dan bukan 

ungkapan Alqur‟an. 

Namun, setelah diteliti kembali, ternyata Muhammad Rasyid 

Ridha dalam (A. Rahman, 2006) dalam Tafsir al-Manar justeru 

mengatakan bahawa QS al-Baqarah (2:62) dan al- Ma‟idah 

(5:69) itu membicarakan keselamatan ahlul kitab yang 

risalah Nabi Muhammad belum atau tidak sampai kepada 

mereka, sehingga mereka tidak diwajibkan beriman. Adapun 

ahlul kitab yang dakwah Islam telah sampai kepada mereka, 

menurut Rasyid Ridha maka sesuai (QS 3:199), ada lima 

syarat jika mereka ingin selamat di akhirat kelak. Yaitu di 

antaranya: (1) beriman kepada Allah dengan iman yang 

benar, yakni iman yang tidak bercampur dengan syirik atau 

kemusyrikan dengan disertai ketundukan yang mendorong 

untuk melakukan kebaikan, (2) beriman kepada Al Qur'an 

yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan 

hadis shahih: “Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman 

tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seorangpun 

dari umat sekarang ini, baik Yahudi, maupun Nasrani, 

kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku, melainkan 



58 | Konsepsi Dasar Pluralisme Agama 

masuklah dia ke dalam neraka” (diriwayatkan oleh Imam 

Muslim). 

Sebagaimana   pemahaman   terhadap   pluralisme   seperti   

dikemukakan   oleh   para cendikiawan di atas, Azyumardi 

Azra, juga memberikan penjelasan, bahwa “Islam itu memang 

pluralis, Islam itu banyak, dan tidak satu. Memang secara 

teks, Islam adalah satu tetapi ketika akal sudah mulai 

mencoba memahami itu, belum lagi mengaktualisasikan, 

maka kemudian pluralitas itu adalah suatu kenyataan dan 

tidak bisa dielakkan. Pendefinisian terhadap pluralisme tidak 

saja didefinisikan oleh beberapa cendekiawan sebagaimana 

telah disebutkan di atas. Pemahaman terhadap pluralisme 

juga telah banyak dibahas oleh cendekiawan muslim lain 

seperti Dawam Rahardjo, A. Syafi‟i Maarif, Siti Musdah Mulia, 

Nur A. Fadhil Lubis, dan Syafiq A. Mughni. 

Pluralisme tidak saja dibicarakan oleh cendikiawan 

muslim, para teolog Kristen juga membahas pluralisme. 

Dewasa ini mereka mengakui bahwa perkembangan teologi 

Kristen pada masa yang akan datang merupakan hasil 

langsung dari dialog yang serius dengan agama- agama lain. 

Salah satu faktor yang memajukan dialog ini adalah 

tersedianya data yang lengkap bagi para teolog mengenai 

agama-agama lain. Dengan adanya pengetahuan mengenai 

agama lain ini, maka akan memaksa para teolog Kristen 

untuk mempersoalkan tuntutan eksklusifitas iman Kristen 

mereka. Dalam kaitan suatu perjumpaan dengan agama- 

agama lainnya. R E. Whitson berpendapat bahwa teolog 

bertugas membuka agama seseorang terhadap agama- agama 

lain. Sementara John Dunne menganjurkan kepada pemeluk 

Kristiani untuk mengalami agama lain, kemudian 
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mengadakan refleksi untuk memperkaya agama sendiri, 

jikalau suasana saling memupuk dapat berlangsung, maka 

kebijaksanaan rohani agama lain akan memperkaya 

pengalaman mengenai agama sendiri. 

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh 

Franz Magnis Suseno bahwa Pluralisme agama adalah sebuah 

kenyataan sejarah yang ditarik berdasarkan situasi nyata 

manusia di muka bumi ini. Agama sudah betul-betul 

menyadari bahwa ada beragam agama di muka bumi ini. 

Meskipun ada pergeseran atau perpindahan agama, tetapi 

skalanya sangat kecil terutama pada agama-agama besar. 

Terhadap kenyataan ini, agama harus mengambil sikap, 

dalam mengambil sikap itu muncul fakta yang menarik 

bahwa sebetulnya kebanyakan  agama sudah   mengakui 

pluralisme, barangkali tidak dalam praktik, tapi masih dalam 

ajaran normatif. 

6.   Memaknai Hakikat Agama dan Pluralisme Beragama 

Secara fenomenologis, istilah „pluralisme beragama‟ 

(religious pluralism) menunjukkan pada fakta, bahwa sejarah 

agama-agama menampilkan suatu pluralitas tradisi dan 

berbagai varian masing-masing tradisi. Secara filosofis, 

istilah „pluralisme beragama‟ menunjukkan pada suatu teori 

partikular tentang hubungan antara berbagai tradisi itu. 

Teori itu berkaitan dengan hubungan antar berbagai agama 

besar dunia yang menampakkan berbagai konsepsi, persepsi, 

dan respon tentang ultim yang satu, realitas ketuhanan yang 

penuh dengan misteri. Teori hubungan antar agama itu, 

paling tidak didekati melalui dua bentuk utama, 

eksklusivisme dan inklusivisme.Pluralisme tidak dapat 



60 | Konsepsi Dasar Pluralisme Agama 

dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita 

majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan 

agama, yang justru hanya menggambarkan kesan 

fragmentasi, bukan pluralisme. Demikian pula, pluralisme 

tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” 

(negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk  

menyingkirkan  fanatisme.  Tetapi,  pluralisme  harus  

dipahami  sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam 

ikatan-ikatan keadaban”. Bahkan, pluralisme adalah juga 

suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain 

melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang 

dihasilkannya. 

Makna pluralisme seperti itu, terungkap dalam 

Kitab Suci Alquran Al-Baqarah ayat 251: 

 

 

 

“Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud 

membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, 

dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan 

kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian 

yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai 

karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam”. 

Pada situasi dewasa ini, diperlukan kesadaran akan 

sipat dan hakekat “pluralistik” dan “lintas budaya”. Disebut 

pluralistik, karena tidak ada lagi satu budaya, ideologi, 
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maupun agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya 

sistem yang unik dan bahkan terbaik dalam pengertian 

absolut. Disebut lintas budaya, karena komunitas manusia 

tidak lagi hidup dalam sekat- sekat, sehingga setiap persoalan 

manusia saat ini yang tidak dilihat dalam parameter 

kemajemukan budaya adalah persoalan yang secara 

metodologis salah letak. 

Dalam pembahasan ini adalah untuk melihat, 

bagaimana agama bisa berfungsi pada masyarakat yang 

pluralistis dan tidak saling berbenturan. Masalahnya, tentu 

bukan karena agama itu datang built-in dengan konflik dan 

tampil a-sosial, tetapi karena sering kita lihat bahwa para 

pemeluknya telah mengekspresikan kebenaran agamanya 

secara monolitik dan eksklusif, dalam artian bahwa 

subjektivitas kebenaran yang diyakininya seringkali 

menafikan kebenaran yang diyakini pihak lain. Dengan 

demikian, pluralisme bisa muncul pada masyarakat 

dimanapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan 

masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi 

oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai 

sebagai konsekuensi logis dari Keadilan Ilahi bahwa 

keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar salah tanpa 

mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang 

pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, 

referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan 

komunikasi, dan klaim-klaim kebenaran yang dibawa dengan 

kendaraan ekonomi-politik dan kemudian direkayasa 

sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan 

diterima oleh seluruh komunitas manusia manapun. 

Agama tidak hanya dapat didekati melalui ajaran-ajaran 
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atau lembaga-lembaganya, tetapi juga dapat didekati sebagai 

suatu sistem sosial, suatu realitas sosial di antara realitas 

sosial yang lain. Agama dipandang sebagai sistem yang 

mengatur makna atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia 

yang digunakan sebagai titik referensi bagi seluruh realitas. 

Di sini dapat dikatakan bahwa agama berperan 

mendamaikan kenyataan-kenyataan yang banyak saling 

bertentangan untuk mencapai suatu keselarasan atau 

harmoni didalamnya, seperti hidup dan mati, kebebasan dan 

keharusan, perubahan dan ketetapan, kodrati dan adikodrati, 

sementara dan abadi. Kehidupan umat beragama merupakan 

fenomena kemasyarakatan dengan suatu pandangan dan 

pola hidup yang mengandalkan kepercayaan akan dimensi 

transenden atau suatu wahyu khusus. Kehidupan umat 

beragama adalah sebagai gejala sosial, yang sudah barang 

tentu tidak akan menilai apakah kepercayaannya benar atau 

tidak, melainkan mengamati dan menanggapi ungkapan-

ungkapan agama yang bersifat duniawi atau 

kemasyarakatan. Dengan demikian, konteks dan penampilan 

sosialnya, yakni hidup persekutuannya, ajarannya yang 

menafsirkan dan mengarahkan kehidupan umat, ibadahnya 

dan wujud hubungannya dengan masyarakat dan dunia. 

Sebagai gejala sosial dengan segala macam 

institusionalisasinya, hidup umat beragama merupakan 

kenyataan manusiawi yang mempunyai keterbatasannya juga. 

Apa yang dialami dalam persekutuan, dalam ajaran, dan 

kemudian disadari serta dirasakan lebih intensif melalui 

ibadat, mendorong pemeluk agama secara individual 

maupun kolektif untuk melaksanakan dalam hidup dan 

keterlibatan sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat merupakan 



  Konsepsi Dasar Pluralisme Agama | 63 

suatu sistem sosial yang unsur- unsurnya saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan salah 

satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, yang akhirnya 

mempunyai dampak terhadap kondisi sistem secara 

keseluruhan. Masyarakat dan kebudayaannya merupakan dwi 

tunggal yang sukar dibedakan, didalamnya tersimpul 

sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan 

dan nilai, yang menentukan situasi dan kondisi perilaku 

anggota masyarakat. Dengan kata lain, di dalam kebudayaan 

tersimpul suatu simpul maknawi (symbolic system of 

meanings). Dari sudut pandang ini, makna agama merupakan 

cultural universal, artinya agama terdapat di setiap daerah 

kebudayaan di mana saja masyarakat dan kebudayaan itu 

bereksistensi. 

Dengan demikian, hubungan antara agama dengan 

masyarakat bervariasi sesuai dengan keragaman masyarakat 

itu sendiri; besar kecilnya, diferensiasi internal, pola sistem 

kultural, tingkat mobilitas, dan sebagainya. Terdapat faktor-

faktor imperatif dalam sistem sosial yang memberikan batas-

batas di mana perkembangan dan pengaruh agama dapat 

terjadi dan berlangsung. Hasilnya, sepanjang sejarah 

manusia, batas-batas sebuah sistem agama sering identik 

dengan batas-batas suatu masyarakat atau suku (tribe). 

Berdasarkan pemikiran ini, Dewey berargumen, bahwa setiap 

kelompok sosial memiliki “tokoh-tokoh sucinya” yang 

menjadi pendiri dan pelindungnya. Ritus pengorbanan (rites 

of sacrifice) dan penyucian, misalnya, merupakan 

manifestasi dari kehidupan masyarakat yang terorganisasi. 

Rumah ibadah adalah institusi publik, yang 

merupakan  fokus peribadatan komunitas. Seorang individu 
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menyertai peribadatan bukan hanya mewakili individunya, 

tetapi merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa ia lahir 

dan dibesarkan dalam komunitas yang kesatuan sosial, 

organisasi dan tradisinya disimbolisasikan dan dirayakan 

dalam ritus-ritus, ibadah-ibadah dan kepercayaan sebuah 

agama kolektif. 

Sikap hidup beragama yang berlangsung di masyarakat, 

tiada lain merupakan tindakan sosial keagamaan yang 

diekspresikan oleh para pemeluk agama sebagai bentuk dan 

perwujudan kepercayaan agama. Joachim Wach 

menyebutkan adanya 3 bentuk perwujudan agama itu, yakni 

thought (pemikiran) yaitu berupa sistem kepercayaan; 

practice (praktek-praktek keagamaan) berupa pengabdian 

dan upacara keagamaan; dan fellowships (kelompok-

kelompok atau lembaga- lembaga keagamaan). 

Sebagai kenyataan sosial dan duniawi, agama 

mempunyai jalinan erat dengan masyarakat. Setiap agama, 

mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, sangat 

mempengaruhi masyarakat dalam segala seginya. Sejarah 

menunjukkan dengan jelas kenyataan itu. Masalahnya adalah 

sejauh mana pengaruh itu positif atau negatif. Hanya yang 

perlu diantisipasi adalah kemungkinan pengaruh negatif, 

seperti misalnya, sikap menentang kebebasan agama, yang 

sampai sekarang ini menimbulkan banyak konflik atau 

bahkan kekerasan. Ambivalensi hidup beragama ini 

dirumuskan (dalam alinea 1) oleh deklarasi Kongres Nasional 

I Agama-Agama di Indonesia yang diselenggarakan di 

Yogyakarta bulan Oktober 1993 yang lalu sebagai berikut : 

“…agama di satu pihak menjadi kekuatan bagi gerakan-

gerakan kemanusiaan, keadilan dan perdamaian, namun di 
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pihak lain semangat keagamaan dapat menyebabkan dan 

melegitimasikan perpecahan bahkan kekerasan”. 

Dalam kawasan kehidupan manusia, paling tidak agama 

berperan dalam tiga hal: 

1. Kawasan di mana kebutuhan manusia dapat dipenuhi 

dengan kekuatan manusia sendiri. 

2. Meliputi wilayah di mana manusia merasa aman secara 

moral, seperti norma sopan santun, norma hukum serta 

aturan-aturan dalam masyarakat. 

3. Merupakan daerah di mana manusia secara total 

mengalami ketidakmampuannya, atau masuk kepada 

fase “titik putus” (breaking point). 

Sejalan dengan itu, kaum fungsionalis memandang 

sumbangan agama terhadap masyarakat, karena manusia 

membutuhkan referensi transendental, sesuatu yang berada 

di luar dunia empirik. Kebutuhan itu sebagai konsekuensi 

dari tiga karakteristik eksistensi manusia, yaitu: 

1. ksistensi manusia ditandai oleh rasa ketidakpastian 

dalam menghadapi alam 

2. kemampuan manusia untuk mengendalikan alam sangat 

terbatas, sehingga timbul konflik antara keinginan dan 

ketidakberdayaan 

3. manusia makhluk sosial dengan segala alokasi 

kelangkaan fasilitas, yang menyebabkan perbedaan 

distribusi barang, nilai dan norma hidup. 

Hubungan yang erat antara agama dengan masyarakat 

tidak berarti bahwa agama harus menyesuaikan diri dengan 

segala yang ada dalam masyarakat begitu saja. Malahan 

sebaliknya, agama diharapkan untuk memberi pengarahan 
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dan bantuan untuk memainkan peranan kritis- kreatif 

terhadap masyarakat yang dalam banyak hal memang tidak 

beres. Antara agama dan masyarakat seharusnya terdapat 

hubungan timbal balik (dialektis). Oleh karena itu, betapa 

penting bagi setiap agama dan terutama para pemeluknya 

memiliki pengertian, kepekaan, kesadaran dan pengetahuan 

tentang keadaan masyarakat. Inilah yang diperlukan oleh 

umat beragama, khususnya para pemuka agama dalam 

kehidupan sosial keagamaannya. 

Dalam  kehidupan  masyarakat,  agama  mempunyai  

peranan  penting  karena  ia  mengandung beberapa faktor: 

1. faktor kreatif, yaitu faktor yang mendorong dan 

merangsang manusia baik untuk melakukan kerja 

produktif maupun karya kreatif yang menciptakan. 

2. faktor inovatif yaitu faktor yang mendorong, melandasi 

cita-cita dan amalan perbuatan manusia dalam seluruh 

aspek kehidupan. 

3. faktor sublimatif yaitu meningkatkan dan menguduskan 

gejala kegiatan manusia bukan hanya dalam hal-hal yang 

bersifat keagamaan saja, tapi juga yang bersifat 

keduniaan. 

4. faktor integratif, yaitu mempersatukan pandangan dan 

sikap manusia serta memadukan berbagai kegiatannya, 

baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam 

berbagai penghayatan agama guna menghindarkan diri 

dari ketidakserasian dan perpecahan yang pada 

gilirannya nanti mampu menghadapi berbagai macam 

tantangan hidup. 

Dengan demikian, umat beragama harus mampu 
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sebanyak mungkin mengaktualisasikan nilai-nilai normatif 

ke permukaan kehidupan yang berkaitan dengan masalah-

masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya 

tugas penting dari kajian sosiologis adalah menganalisis 

fungsi-fungsi sosial dari tingkah laku keagamaan. Solidaritas 

merupakan bagian dari tingkah laku keagamaan, atau 

muncul atas dorongan agama. Salah satu teori tentang fungsi 

agama dalam masyarakat adalah teori tentang “kesadaran 

kolektif” atau solidaritas sosial. Dalam teori ini dinyatakan 

bahwa setiap masyarakat tergantung kepada kerjasama 

anggotanya. Kerjasama menentukan tipe sosialisasi, dan 

agama banyak berperan dalam proses sosialisasi. Orang yang 

berada dalam proses sosialisasi memerlukan bantuan. 

Dengan menyajikan berbagai aturan Tuhan, berarti agama 

memberikan nilai dan norma sosial yang melahirkan 

komunitas moral. Anggota-anggota komunitas itu 

dipersatukan oleh kepercayaan kepada realitas di balik 

segala yang langsung dapat diamati melalui alat indra. 

Pemeliharaan kesatuan sosial, merupakan fungsi agama yang 

sangat penting. 

Sehubungan agama berfungsi untuk memelihara 

solidaritas masyarakat, haruslah beragama dalam bentuknya 

bagaimana corak struktur masyarakatnya. Memelihara 

solidaritas, berarti juga secara efisien harus melaksanakan 

fungsi integratif, sebab menempatkan perilaku manusia 

dalam suatu kerangka makna sakral. Hal ini sebagaimana 

terjadi selama akhir Renaissance, misalnya, warganegara 

meyakini bahwa raja diperintah dan di atur oleh keadilan 

Tuhan, Menentang kekuasaan raja berarti menentang 

kebijaksanaan Tuhan. Agama memberikan legitimasi sakral 
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kepada lembaga-lembaga, ide-ide dan norma-norma. 

Agama memberikan rasa keadilan, sehingga orang 

tidak merasa bahwa mereka jelas-jelas sekuler. Padahal, di 

dalam kehidupan sekuler kesadaran kolektif biasanya terjadi 

karena adanya kekuasaan yang memaksa masyarakat supaya 

mentaati peraturan. Dengan demikian, fungsi agama, melalui 

kekuatan sakralnya, meyakinkan orang untuk memenuhi 

kesadaran kolektif, sehingga norma sosial yang mereka taati 

dianggap datang dari aturan Tuhan. 

Di samping itu, ritual dapat memperkuat integrasi 

sosial dengan meningkatkan komitmen mereka kepada 

sesuatu yang sakral dan kepada kesadaran kolektif di 

belakang ritual itu. Ia juga memberikan kesempatan untuk 

menyatakan kebutuhan masyarakat pada kekuatan kolektif 

yang diperkuat oleh dasar agama, sehingga setelah mereka 

melaksanakan ritual akan merasa segar dalam menghadapi 

kehidupan. Ada beberapa indikasi bahwa di masyarakat 

beragama berkembang sikap solidaritas, antara lain: 

1.   Pemeliharaan dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat 

Masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu 

untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya sampai 

batas minimal, sehingga agama berfungsi memenuhi 

sebagian di antara kebutuhan-kebutuhan itu. Di sini 

tampak, adanya keterikatan dan kebersamaan para anggota 

kelompok dalam masyarakat untuk memenuhi kewajibannya 

itu. Dalam hal ini, persetujuan bersama atau konsensus 

mengenai wujud kewajiban-kewajiban yang penting ini, 

minimal diperlukan untuk mempertahankan ketertiban 

masyarakat. Di sini, setiap anggota individu mengorbankan 
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kepentingan pribadinya demi terpenuhinya kepentingan 

masyarakat. Dengan demikian, agama menjadi motivator 

sekaligus inspirator terhadap pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

2.   Pengintegrasian nilai-nilai 

Disadari, bahwa dalam waktu cukup lama manusia akan 

menemui kesulitan untuk bersepakat mengatur tingkah laku 

mereka yang beraneka ragam kultur, adat istiadat, dan 

berbagai macam larangan dan perintah yang satu sama lain 

tidak bertalian. Sekalipun ada upaya mempersatukan mereka 

dengan menggunakan kekuatan fisik, akan tetapi sejarah 

menjadi saksi bahwa masyarakat tidak dapat dipertahankan 

keutuhannya dalam jangka waktu lama hanya dengan 

menggunakan kekuatan fisik itu. 

Salah satu cara untuk mempersatukan itu adalah 

melalui pengintegrasian nilai-nilai yang ada di masyarakat 

dalam suatu tatanan atau sistem yang berarti. Dalam hal ini, 

agama bisa berfungsi mengarahkan atau juga memunculkan 

nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang sudah barang tentu, 

nilai-nilai yang muncul dan diarahkan oleh agama bisa 

berupa ide-ide abstrak (seperti mahluk atau dewa yang 

sakral) atau berupa kebiasaan-kebiasaan dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial, seperti 

menghormati orang tua, membayar utang, atau mengatur 

tingkah laku seksual. Oleh karena itu, nilai-nilai pada suatu 

masyarakat tertentu melekat dalam gejala-gejala yang 

beraneka ragam. 
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7.  Pluralisme Beragama 

1) Pluralisme Agama Perspektif Islam 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan 

pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan 

semua agama sama. Oleh karena itu, kebenaran semua 

agama adalah relatif. Maka itu, pemeluk agama tak boleh 

mengklaim hanya agamanya yang benar sedangkan agama 

lainnya salah. Pluralisme agama juga menyatakan semua 

pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di 

surga. Berdasarkan pengertian itu, MUI memfatwakan 

pluralisme agama bertentangan dengan Islam dan Muslim 

haram mengikuti paham itu. “Dalam masalah akidah dan 

ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif.” 

Dalam artian, haram mencampuradukkan akidah dan 

ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah umat 

beragama lainnya. Mengenai pluralitas di masyarakat MUI 

pun menyinggungnya. Bagi yang tinggal bersama pemeluk 

agama lain, dalam masalah sosial yang tak berkaitan dengan 

akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif. Menurut 

MUI, ini berarti Muslim tetap menjalin pergaulan sosial 

dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling 

merugikan. Dalam memutuskan fatwa tersebut, lembaga ini 

merujuk pada sejumlah ayat Alquran dan hadis sebagai 

dasar. Di antaranya, Surah Ali Imran ayat 19, yang 

menyatakan agama yang diridhai di sisi Allah SWT hanyalah 

Islam. Surah lainnya adalah al-Kafirun ayat 6, yang 

menjelaskan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hadis 

yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menjelaskan, 

Rasulullah bergaul secara baik dengan komunitas non-
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Muslim, seperti Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani 

yang ada di Najran. Bahkan, salah satu mertua Nabi 

Muhammad SAW yang bernama Huyay bin Ahthab adalah 

tokoh Yahudi Bani Quradzah. Ulama ternama, Yusuf al-

Qaradhawi, memberikan perhatian terhadap masalah ini. 

Menurut dia, dalam dialog antaragama ada hal yang tak 

boleh dan boleh dilakukan. Yang tak boleh adalah peleburan 

perbedaan-perbedaan inti dari berbagai agama. Seperti 

ajaran tauhid dalam Islam dan paham trinitas dalam Nasrani. 

Umat Islam mestinya tak melakukan langkah semacam itu 

demikian pula dengan pemeluk agama lainnya. 

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam 

hubungan antaragama, yaitu membangun dialog dengan cara 

terbaik. Dalam An-Nahl 125 dijelaskan, “Serulah manusia 

kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” Menurut 

al-Qaradhawi, lewat bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer, 

orang yang seakidah diajak dengan cara bijaksana dan 

nasihat yang baik. Sedangkan mereka yang tak berbeda 

akidah melalui debat atau dialog dengan cara yang baik pula. 

Dalam dialog antar agama, ia menyarankan agar mencari 

kesamaan ajaran setiap agama. Al-Qaradhawi mengatakan, 

ada orang Muslim garis keras yang menganggap tidak ada 

titik temu antara Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Pemahaman 

seperti ini adalah pemahaman yang salah mengenai sikap 

Islam terhadap para ahli kitab. Mengapa Allah membolehkan 

Muslim makan makanan mereka dan menikah dengan 

mereka? 

Semua ini menunjukkan bahwa ahli kitab, walaupun tidak 

beriman kepada kenabian Muhammad, lebih dekat kepada 
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Muslim daripada penganut agama dan ideologi lain, seperti 

ateis. Dialog dengan non-Muslim dapat diwujudkan dengan 

bersama-sama menegakkan keadilan dan membantu bangsa 

lain yang lemah. Sebab, Islam menentang kezaliman dan 

menolong orang yang dizalimi tanpa melihat bangsa, ras, 

atau agama. Rasulullah menyebutkan, ia pernah mengikuti 

sebuah aliansi pada masa jahiliyah, yaitu al-fudul. Aliansi 

ini bertujuan menolong orang yang dizalimi dan menuntut 

hak mereka. 

Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis, Rasulullah menyatakan 

jika dalam Islam dirinya diajak melakukan seperti itu, yaitu 

aliansi al-fudhul pasti ia akan menerimanya. Al-Qaradhawi 

menganjurkan sikap lainnya dalam dialog antaragama, yaitu 

menyebarkan toleransi, kasih sayang, lemah lembut, dan 

bukan fanatisme, kekerasan, dan kekejian. Apalagi, sikap 

kasih sayang dan lemah lembut ini selalu dicontohkan oleh 

Muhammad. Pada suatu saat, beliau menyatakan kepada 

istrinya, Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kelembutan 

dalam setiap perkara. Ia melanjutkan, Muslim berkeyakinan 

bahwa perbedaan manusia adalah realitas yang tak bisa 

dimungkiri. 

Muslim pun menjunjung kemuliaan manusia secara 

universal. Sebuah hadis dari Jabir mengungkapkan, orang-

orang yang membawa jenazah seorang Yahudi melewati Nabi 

Muhammad. Ia pun berdiri. Melihat hal ini, para sahabatnya 

bertanya mengapa beliau bersikap seperti itu. Rasul 

menjawab, “Bukankah dia juga manusia. 

2) Pluralisme Agama Perspektif Kristen 

Dalam konteks pluralisme agama kristen hal ini juga bisa 
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diartikan sebagai adanya suatu agama atau kekristenan yang 

menerima dan mengakui adanya keberagaman agama. Sekali 

lagi, dalam konteks artikel kita kali ini, pluralisme agama 

kristen adalah bagaimana dalam sudut pandang agama 

kristen yang menerima adanya pluralisme ini. Pada 

dasarnya, agama kristen sendiri menerima adanya 

pluralisme dalam agama dan bahkan dalam ajarannya pun 

juga diajarkan untuk memiliki toleransi antara satu dengan 

yang lainya. Pada agama kristen sendiri memang ada 

beberapa cara pendekatan untuk menerima adanya 

pluralisme ini. Beberapa cara pendekatan itu berupa 

eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Untuk 

memahami ketiga hal tersebut, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui beberapa sudut pandang akuan penerimaan 

pluralisme itu sendiri. 

 Dan berikut ini, beberapa sudut pandang akan 

pluralisme dalam iman kristiani yang bisa membantu 

mengerti lebih jauh dan berpikiran terbuka akan adanya 

pluralisme. 

1. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang 

sosial. Sosial sendiri berarti kemasyarakatan. Masyarakat 

Indonesia seperti yang telah diketahui memiliki berbagai 

latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Latar belakang ini mempengaruhi bahasa, budaya, dan 

bahkan kepercayaan mereka. Kekristenan memiliki 

penerimaan pluralisme melalui sudut pandang sosial, hal 

ini berarti bahwa umat kristiani menerima adanya 

pluralisme dan berusaha untuk bertoleransi akan 

adanya perbedaan dalam masyarakat. Selain itu, sudut 

pandang sosial juga mengajarkan kita bahwa adanya 
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keberagaman atau perbedaan itu memang sah adanya 

dan keberbedaan itu memiliki hak untuk ada berada 

disekitar kita. Keberadaan sudut pandang ini didukung 

oleh adanya banyak peran Gereja dalam masyarakat yang 

berbeda dimana masyarakat dan Gereja saling bantu 

membantu untuk mengisi kekurangan satu dengan yang 

lainnya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial 

dimana ia tidak dapat hidup seorang diri dan 

membutuhkan orang lain untuk membantu melengkapi 

kekurangan dalam dirinya. Dari hal sederhana inilah kita 

bisa tahu bahwa setiap dari kita adalah berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah baik 

adanya dan akan lebih baik lagi apabila kita terima. Bisa 

dibayangkan apabila semua orang adalah sama, memiliki 

kemampuan yang sama, mungkin akan sulit bahkan tidak 

mungkin untuk menemukan seseorang yang bisa 

melengkapi dan membantu kita saat kita membutuhkan. 

2. Etika dan moral. Ada beberapa ciri-ciri etika kristen 

yang perlu diketahui dan renungkan sebelumnya, 

sebelum mempelajari dan membaca lebih lanjut 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan etika 

dan moral. Sudut pandang pluralisme agama kristen yang 

kedua adalah berupa sudut pandang melalui etika dan 

moral. Etika sendiri pada dasarnya adalah pengertian dan 

penerapan konsep akan pembedaan hal yang baik dan 

buruk. Apabila etika adalah filosofi akan hal yang baik 

dan benar maka moral adalah bentuk nyata atau tindakan 

kita dalam prakteknya untuk lebih memilih hal yang baik 

dibandingkan dengan yang salah. Dengan mempelajari 

etika kita sendiri pada dasarnya bisa mengetahui hal 
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mana yang seharusnya kita lakukan dan hal mana yang 

seharusnya kita hindari. Dalam etika kristen, kita juga 

telah diberitahukan bahwa semua agama yang telah diakui 

di Indonesia misalnya, sama- sama memiliki tujuan yang 

baik. Semua agama yang ada mengajarkan cinta kasih 

kepada Tuhan dan sesama manusia. Dalam pandangan 

moral, kita lebih diajak untuk tidak menghakimi saudara-

saudara kita yang memiliki pandangan yang berbeda atau 

dalam konteks ini adalah agama yang berbeda. Kita 

diajak untuk tidak menghakimi kepercayaan mereka 

terutama pada beberapa isu sensitif seperti pernikahan, 

aborsi, euthanasia, dan lain sebagainya. 

3. Sederhana. Gereja yang sangat baik dan salah satunya 

adalah bagaimana Gereja akhirnya menjadi lebih peduli 

dan masyarakat bisa menerima Gereja dengan lebih baik. 

Pada sudut pandang sederhana ini sendiri Anda juga bisa 

memahaminya sebagai banyaknya jalan yang bisa 

ditempuh untuk mencapai keselamatan. Mungkin contoh 

konkretnya bisa diibaratkan seperti ini. Ada beberapa 

orang yang lebih memilih memakan nasi dengan 

menggunakan sendok ataupun tangan, kedua cara adalah 

benar dan tujuan utama mereka adalah sama yaitu untuk 

memakan nasi. 
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BAB III 

BUDAYA SEBAGAI SISTEM NILAI  

DAN PERUBAHAN SOSIAL 

1.   Multikulturalisme dan Prospek Dialog Lintas-Budaya 

eragaman budaya merupakan kondisi yang 

ada di sebagian besar masyarakat. 

Terdapat banyak kesalahan pemahaman 

secara konseptual dalam diskursus terkait keragaman 

budaya. istilah „multikulturalisme‟ serta kebijakan 

multikultural secara umum dipahami secara berbeda oleh 

negara yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial-

politik dan budaya mereka. Sementara sebagian besar 

negara-bangsa saat ini terdiri dari lebih dari satu komunitas 

budaya dan dengan demikian dapat dikatakan  sebagai 

„masyarakat multikultural‟, sangat sedikit masyarakat 

adalah „masyarakat multikulturalis‟, dalam arti menghargai 

dan mendorong lebih dari satu pendekatan budaya, 

menggabungkan lebih banyak dari satu pendekatan budaya 

ke dalam sistem kepercayaan dan praktik mayoritas, dan 

menghormati tuntutan budaya dari semua atau lebih dari 

satu komunitas negara-bangsa. 

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, 

atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan 

tentang adanya keragaman, kebhinekaan, pluralitas, sebagai 

realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut 

nilai-nilai, sistem sosial-budaya, dan politik yang mereka 

anut (Hikmawan, 2017). Di sisi lain, pluralisme berasal dari 

K 
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kata plural dan isme, „plural‟ yang berarti banyak atau 

jamak, sedangkan „isme‟ berarti paham. Sehingga, definisi 

dari pluralisme adalah suatu paham atau teori yang 

menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi. 

Dalam perspektif ilmu sosial, pluralisme yang 

mengindikasikan adanya diversitas dalam masyarakat 

memiliki dua wajah yakni: konsensus dan konflik. Konsensus 

dalam hal ini menandakan bahwa masyarakat yang memiliki 

latar belakang yang berbeda- beda itu akan mampu bertahan 

hidup karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu 

sebagai aturan bersama yang harus ditaati, sedangkan teori 

konflik justru memandang sebaliknya bahwa masyarakat 

yang berbeda-beda itu akan bertahan hidup karena adanya 

konflik. Konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal 

yang lebih dari satu, keragaman menunjukkan bahwa 

keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, 

dan bahkan tidak dapat disamakan. Berbeda dengan konsep 

multikulturalisme yang memiliki pandangan dunia yang 

pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan- tentang 

kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai 

kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, 

gender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks agama, 

pluralisme dapat dipahami melalui dua sudut pandang. 

Pertama, melalui sudut pandang sosial  yang mana 

individu berhak untuk menganut agama apapun dan dalam 

hidup semua umat beragama sama- sama belajar untuk 

toleran, dan menghormati iman atau kepercayaan dari setiap 

penganut agama. Kedua, etika atau moral yaitu‚ semua umat 

beragama memandang bahwa moral atau etika dari masing-

masing agama bersifat relatif dan sah apabila umat 

beragama menganut pluralisme agama dalam nuansa atis, 
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maka didorong untuk tidak menghakimi penganut agama 

lain. 

2. Pluralisme Budaya Sebagai Sistem Perubahan Sosial 

dalam Aspek Kehidupan Sosial 

“Perbedaan budaya tidak boleh memisahkan kita dari 

yang lainnya. keragaman budaya justru harus membawa 

sebuah kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi 

seluruh umat manusia.” Perbedaan dan keberagaman 

bukanlah sumber pemecah belah suatu masyarakat. Prinsip 

kesetaraan dan harmoni sosial menumbuhkan toleransi di 

dalam masyarakat. 

Setiap manusia setara dengan manusia lainnya, yang 

artinya setiap manusia (sebagai makhluk sosial) memiliki hak 

dan kewajiban yang sama dalam hidupnya, hak-hak manusia 

ini disamaratakan guna tercipta masyarakat yang 

harmonis(Anas, 2019). Kesetaraan adalah adalah tata politik 

sosial di mana semua orang yang berada dalam suatu 

masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang 

sama. 

Beberapa hal yang menjadi indikator kesetaraan, diantaranya 

adalah : 

 

a.   Adanya persamaan derajat yang dilihat dari aspek 

agama, suku bangsa, ras, gender, serta golongan. 

b.   Adanya persamaan hak yang dilihat dari segi 

pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak 

c.   Membangun suatu pola komunikasi untuk menciptakan 

interaksi antar umat beragama, media massa, dan 

harmonisasi dunia. 
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Di Indonesia yang masyarakatnya merupakan 

masyarakat majemuk, rawan terjadinya suatu diskriminasi 

terhadap salah satu golongan. Oleh karena itu, perjuangan 

hak- hak minoritas hanya mungkin berhasil jika masyarakat 

majemuk Indonesia kita perjuangkan untuk diubah menjadi 

masyarakat multikultural. Karena dalam masyarakat 

multikultural itulah, hak- hak untuk berbeda diakui dan 

dihargai. 

Saat ini, multikulturalisme sudah menjadi masalah 

global bagi kita semua karena dengan adanya 

multikulturalisme dalam suatu negara, maka akan 

menimbulkan berbagai pengaruh yang tidak diinginkan oleh 

masyarakat di dunia ini. Sebagai contoh, seperti adanya 

konflik dalam masyarakat yang berbeda suku. Misalnya suku 

A merasa sukunya lebih baik daripada suku B. Begitu pula 

sebaliknya, suku B juga merasa sukunya lebih baik dari suku 

A. Dengan begitu, semakin mudahnya akan terjadi konflik 

dalam 2 suku yang berbeda tersebut. Contoh di atas 

merupakan salah satu contoh kecil dalam masyarakat 

multikultural karena dalam masyarakat multikultural masih 

banyak lagi terdapat berbagai masalah akibat dari 

beranekaragamnya kebudayaan dan kelompok-kelompok 

sosial yang mempunyai beragam kepentingan maupun 

pendapat. 

Dengan  adanya  permasalahan-permasalahan  yang  

muncul  karena  adanya kemajemukan masyarakat di 

Indonesia, maka konsep kesetaraan harus diterapkan oleh 

seluruh masyarakat. Masyarakat harus bisa menghormati 

masyarakat lain yang berbeda dengan kelompoknya. 

Permasalahan ini tidak muncul begitu saja, ada faktor yang 
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mendorong permasalahan itu terjadi yaitu perubahan sosial 

budaya dalam suatu masyarakat. 

3.   Perubahan Sosial Budaya 

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk 

di dalamnya nilai- nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku 

diantara kelompok-kelompok masyarakat. (Ulum & Suharno, 

2019)mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan 

sosial meliputi unsur- unsur kebudayaan baik yang material 

maupun immaterial.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya 

proses perubahan: 

a. Kontak dengan kebudayaan lain  

b. Sistem pendidikan yang maju 

c. Sikap menghargai hasil karya seseorang  

d. Penduduk yang heterogen 

e. Orientasi kedepan 

 

Kemudian faktor yang menghambat terjadinya perubahan, 

diantaranya: 

 

a. Kurangnya berhubungan dengan masyarakat lain  

b. Sikap masyarakat yang tradisional 

c. Rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi 

kebudayaan  

d. Kebiasaan 
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Bagaimana proses Perubahan Sosial dan Budaya dapat 

terjadi? 

 

a. Akulturasi 

Akulturasi (acculturation atau culture contact) adalah 

proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia 

dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyeBABkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. 

Secara singkat, akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan 

atau lebih sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa 

menghilangkan unsur kebudayaan asli. 

b. Difusi 

Proses difusi (diffusion) adalah proses penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Difusi 

merupakan salah satu objek ilmu penelitian antropologi, 

terutama sub- ilmu antropologi diakronik. Proses difusi tidak 

hanya dilihat dari sudut bergeraknya unsur- unsur 

kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi 

saja, tetapi terutama sebagai proses di mana unsur 

kebudayaan dibawa oleh individu dari suatu kebudayaan, 

dan harus diterima oleh individu-individu dari kebudayaan 

lain. 

c. Asimilasi 

Asimilasi atau assimilation adalah proses sosial yang 

timbul bila ada golongan- golongan manusia dengan latar 

belakang kebudayaan yang berbeda-beda yang saling bergaul 
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langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga 

kebudayaan-kebudayaan golongan- golongan tadi masing-

masing berubah sifatnya yang khas, dan unsur-unsurnya 

masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan 

campuran. Secara singkat, asimilasi adalah bercampurnya 

dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk 

kebudayaan baru. 

d.   Fungsi budaya dalam masyarakat 

Budaya di masyarakat terbentuk dari berbagai unsur 

yang ada di dalamnya. Budaya yang terus mengakar kuat di 

lingkungan masyarakat akan menghasilkan berbagai bentuk 

kebudayaan. Budaya membawa pengaruh dan memiliki 

sejumlah fungsi penting bagi masyarakat. Menurut Sarinah 

dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar (di Perguruan Tinggi) 

(2019), budaya merupakan cara hidup yang dimiliki dan 

dikembangkan bersama oleh sekelompok orang, yang mana 

terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Budaya tidak dapat dipisahkan dari diri dan kehidupan 

manusia. Sehingga tidak mengherankan jika manusia merasa 

budaya diwariskan secara genetis. Budaya bersifat kompleks, 

abstrak dan luas, sehingga perlu dipelajari lebih mendalam. 

Mengutip dari jurnal Dinamisasi Kebudayaan dalam Realita 

Sosial (2017) karya Ellya Rosana, budaya memiliki fungsi 

yang sangat besar bagi  masyarakat.  Budaya membantu  

masyarakat  memenuhi  beberapa kebutuhan penting. 

Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan 

bentuk norma lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar 

bagi manusia dalam bertingkah laku. Tidak hanya itu, 

produk lainnya dari kebudayaan ialah nilai atau persoalan 

baik dan buruk mengenai suatu hal. 
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Nilai ini saling berkaitan dengan norma yang 

berlaku di masyarakat, dan produk kebudayaan lainnya. 

Salah satu budaya upacara seren taun adalah bukti bahwa 

fungsi budaya dapat mempersatukan masyarakat. Budaya 

tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tingkah laku 

masyarakat saja, melainkan juga memegang peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat, karena menghasilkan 

beberapa kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia. 

Berikut penjelasannya: Pakaian Pakaian merupakan salah 

satu hasil budaya yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat. Pakaian menjadi hasil kebudayaan yang sangat 

dibutuhkan masyarakat. Budaya memunculkan beberapa tren 

berpakaian sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya 

kebaya modern, dan lain sebagainya. 

Adanya teknologi jelas mempermudah manusia dalam 

melakukan berbagai kegiatan. Misalnya kemunculan 

teknologi komunikasi memudahkan manusia dalam 

berkomunikasi, kendaraan bermotor memudahkan manusia 

dalam berpindah tempat, dan lain sebagainya. Makanan 

Budaya juga melahirkan keberagaman pangan atau makanan, 

sehingga memunculkan berbagai kuliner khas daerah. 

Contohnya gudeg makanan khas Jogja, lumpia khas 

Semarang, dan lainnya. Makanan atau pangan, jelas menjadi 

kebutuhan pokok dan mendasar bagi masyarakat. Tidak 

hanya itu, budaya juga menghasilkan cara pengelolaan 

makanan yang unik dan berbeda di tiap daerah. Rumah 

Rumah merupakan kebutuhan pokok lainnya yang harus 

dimiliki masyarakat. Dalam hal ini budaya berfungsi untuk 

menciptakan berbagai tren bentuk atau model bangunan 

rumah. Budaya juga berperan dalam penciptaan gaya 



86 | Konsepsi Dasar Pluralisme Agama 

bangunan rumah yang khas di tiap daerah. Contohnya rumah 

adat Joglo di Jawa Tengah, dan lainnya. 

Perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia 

dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat tersebut 

wajar. Mengingatkan manusia memiliki kebutuhan yang 

tidak terbatas. Dalam kehidupan (Marius, 2006) seperti: 

1. Peralatan  dan  perlengkapan  hidup,  yaitu  mencakup  

pakaian,  perumahan,  alat-alat rumah tangga, senjata, 

alat produksi dan transportasi. Contoh, pada zaman 

nenek moyang kita memasak makanan dengan cara 

membakarnya, pada zaman sekarang (zaman modern) 

memasak makanan menggunakan alat modern seperti 

oven atau membeli makanan yang diawetkan. 

2. Mata pencarian, seperti dalam sistem ekonomi 

meliputi pertanian, peternakan dan sistem produksi, 

sebagai contoh, kaum laki-laki bekerja dengan cara 

berburu atau pekerjaan lainnya. Sedangkan kaum 

perempuan  tinggal dirumah mengurus rumah tangga 

dan mengasuh anak. Tetapi sekarang kaum perempuan 

dapat juga bekerja seperti pencaharian untuk kaum laki-

laki. 

3. Sistem kemasyarakatan, mencangkup sistem 

kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan 

sistem perkawinan. Sebagai contohnya, pada masa 

kehidupan belum begitu kompleks orang-orang yang ada 

ikatan darah atau keluarga selalu hidup bersama dalam 

satu rumah. Saat ini ikatan masyarakat tidak hanya 

berdasarkan hubungan kekerabatan, tetapi juga karena 

profesi, dan hobi yang sama, seperti ikatan motor gede 

(Moge), dll. 
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4. Bahasa, dahulu disampaikan secara lisan, sekarang 

bahasa dapat disampaikan melalui berbagai media, 

seperti tulisan, sandi dan sebagainya. 

5. Kesenian, mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari. 

Sebagai contoh, orang jawa menganggap bahwa 

rumahnyalah yang indah jika bernuansa gelap, sekarang 

masyarakat jawa banyak menyukai rumah yang 

bernuansa terang /pastel. 

6. Sistem pengetahuan, berkaitan dengan teknologi. 

Contohnya, dahulu orang-orang berpedoman pada alam 

atau peristiwa alam. Tetapi sekarang orang orang lebih 

cenderung menggunakan alat-alat modern,seiringnya 

berkembeng pengetahuan dan teknologi. 

7. Serta religi/keyakinan, contohnya meyakini tentang 

adanya roh halus (roh leluhur) yang dapat dipercaya, 

namun sekarang manusia lebih berpikir logis dengan 

akal. Perubahan- perubahan di atas sering disebut 

sebagai perubahan sosial dan perubahan budaya, karena 

proses berlangsung nya dapat terjadi secara bersamaan, 

meskipun demikian perubahan sosial dan budaya 

sebenarnya terdapat perbedaan. Ada yang berpendapat 

bahwa perubahan sosial dapat diartikan sebagai sebuah 

transformasi budaya dan institusi sosial yang merupakan 

hasil dari proses yang berlangsung terus- menerus dan 

memberikan kesan positif atau negatif. Perubahan sosial 

juga diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan dan 

perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan 

tertentu ke keadaan lain. Berikut ini ada beberapa 

pengertian perubahan sosial yang dikemukakan oleh para 

ahli sosiologi 
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8. Max Iver mengemukakan bahwa perubahan sosial berarti 

perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai 

perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial 

(dalam buku A Textbook Of Sociology). 

9. Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan 

variasi cara-cara hidup yang telah diterima baik karena 

perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, 

komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya 

difusi ataupun penemuan baru. 

Perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi 

sosialnya. Oleh karena itu, perubahan sosial berkaitan erat 

dengan perubahan kebudayaan dan seringkali perubahan 

sosial berkaitan pada perubahan budaya. Jika pengertian 

perubahan sosial telah diuraikan di atas maka apakah yang 

dimaksud dengan perubahan sosial budaya itu? Berikut ini 

pengertian perubahan sosial budaya dari beberapa tokoh. 

 

1.  Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial 

budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat 

sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur 

(dalam buku Sociological Writings). 

2. W. Kornblum berpendapat bahwa perubahan sosial 

budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat 

secara bertahap dalam jangka waktu lama (dalam buku 

Sociology in Changing World). 

3.   Contoh Konflik Karena Perubahan Sosial 
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Konsep primordialisme, seperti telah dijelaskan di atas, 

memang memiliki sifat ekuilibrium, yaitu yang menggam-

barkan keseimbangan. Tetapi, dalam implementasinya, sifat 

equilibrium dari konsep primordialisme cenderung 

memunculkan unsur-unsur yang negatif, dan ini sering kali 

terjadi pada banyak kasus konflik antar kelompok 

masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini, jika dicermati, 

diseBABkan oleh adanya penonjolan yang dilebih-lebihkan 

terkait dengan faktor subjektivitas dari masing-masing 

elemen masyarakat seperti unsur-unsur keagamaan, unsur 

sosial, unsur politik, dan ciri-ciri etnis atau ke- sukubangsa-

an. Sementara faktor-faktor yang bersifat objektif, yaitu 

kenyataan sebagai masyarakat yang pluralistik, begitu Patji 

(2001) menjelaskan, cenderung ditutup-tutupi dengan alasan 

yang tidak jelas, hanya karena adanya berbagai kepentingan 

politis yang menonjolkan ke-eka-annya dibanding dengan ke-

bhineka-annya. 

Banyak peristiwa kerusuhan yang melibatkan 

masyarakat dalam skala luas, yang terjadi di berbagai daerah 

di Indonesia. Lihat saja peristiwa yang terjadi di Aceh, Riau, 

Kalimantan Barat (konflik etnik di Singkawang dan Sambas), 

Banjarmasin, Jakarta, Tasikmalaya, Banyumas, Pekalongan 

Solo, Situbondo, Madura, Banyuwangi, Denpasar, Kupang, 

Maluku, Ambon, Makassar, dan Papua. Sebagian dari konflik   

tersebut,   yang tidak berlatar belakang etnik atau agama, 

seperti di Jakarta, Tasikmalaya, Solo, Situbondo, Banjar-

masin, dan Madura, dengan  segera mudah diakhiri  karena 

kerusuhan  itu  hanya merupakan  reaksi-reaksi  atas 

ketidakadilan dan kesenjangan sosial maupun ekonomi. 

Kerusuhan di Solo dan Denpasar meskipun banyak 

menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit, namun 
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dapat dengan mudah pula diselesaikan. Kemudian juga 

peristiwa di Makassar yang merupakan unjuk rasa 

mahasiswa Makassar dianggap sebagai letupan ketidak-

puasan atas kondisi sosial politik yang sedang berjalan yaitu 

atas proses demokratisasi yang dianggap melenceng dari apa 

yang dicita- citakan semula. Hanya saja pada unjuk 

ketidakpuasan mahasiswa Makassar itu tempat diikrarkan 

untuk mendirikan negara Sulawesi atau Negara Indonesia 

Timur Raya (Patji, 2001), meskipun ikrar itu tidak mendapat 

dukungan dari berbagai komponen masyarakat di 

sana.Akan halnya peristiwa-peristiwa dengan latar belakang 

separatisme atau konflik etnik atau yang kemudian 

berkembang menjadi kerusuhan antar etnik dan agama 

ternyata masih ada yang berlangsung terus sampai sekarang. 

Lihat saja peristiwa Ambon dan Palu yang belum dapat 

dihentikan sampai sekarang. Juga, konflik bersenjata di 

Aceh, di mana kelompok Aceh Merdeka ingin memisahkan 

diri dari NKRI, atau gerakan separatisme yang dilakukan OPM 

di Papua. 

 

Peristiwa- peristiwa yang belum tertangani secara 

tuntas dan masih terus berlangsung sampai sekarang ini 

terutama diseBABkan oleh persoalan-persoalan etnik dan 

agama. Berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan 

sosial, politik, dan ekonomi yang kemudian justru berlanjut 

menjadi besar karena dikait-kaitkan dengan persoalan yang 

dianggap sangat sensitif, yaitu masalah SARA. Namun ada 

juga upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah (propinsi) 

tertentu yang berangkat dari persoalan-persoalan 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Ini adalah masalah ketidakpuasan dan 
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merasa mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat 

terhadap daerah, di mana pemerintah pusat tidak aspiratif 

terhadap keinginan daerah. Jadi, selain masalah SARA juga 

ada masalah-masalah yang menyangkut kesenjangan sosial-

ekonomi dan sosial-politik antara pusat dan daerah. 

Munculnya sikap primordialistik pada kelompok-

kelompok suku bangsa ketika berinteraksi dapat terjadi 

karena beberapa hal, di antaranya pertama adanya krisis 

kebudayaan. Memang, krisis ini pada awalnya bermula dari 

krisis moneter, yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, 

lalu merembet kepada krisis politik, dan meluas menjadi 

krisis kepercayaan. Krisis kebudayaan   ini   pada   dasarnya   

merupakan   krisis   sistem   acuan bagi masyarakat dalam 

bertindak dan berperilaku dalam berbagai bidang seperti 

bidang sosial, politik, dan bidang ekonomi. Sistem acuan ini 

berupa nilai- nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan, 

solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan, dsb. Yang berfungsi 

sebagai simpul ikatan kebersamaan. Tidak berfungsinya 

sistem acuan itu pada dasarnya adanya hal- hal seperti, 

adanya perlakuan diskriminatif yang dilakukan penguasa 

terhadap masyarakat di mana kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah tidak lagi berpihak terhadap rasa 

keadilan masyarakat yang pluralistik sehingga menimbulkan 

perasaan tidak respek atau kurang menghormati kepada 

pemerintah yang dianggap tidak berlaku adil. 

Lebih jauh, hal ini menimbulkan perasaan curiga 

terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai anak emas 

oleh pemerintah. Keadaan tersebut dapat terjadi karena ada 

beberapa kelemahan dalam mengelola kebutuhan 

masyarakat, di antaranya pertama dicanangkannya slogan-
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slogan demi kepentingan bersama, atau demi kepentingan 

negara dan bangsa, atau untuk kemajuan rakyat, yang 

kesemuanya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang 

dihadapi dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Kedua, adalah adanya upaya pemerintah dalam 

menyusun rencana-rencana dan kebijakannya dengan 

memposisikan diri sebagai perumus semua rencana 

kebutuhan seolah-olah pemerintah mengetahui betul semua 

kebutuhan rakyat, dengan alasan akan memberikan nilai 

tambah bagi rakyat, padahal justru hal yang dirumuskan itu 

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak 

memperhitungkan nilai manfaat yang dirasakan oleh 

masyarakat luas. Ketiga, pemerintah selalu berperan dalam 

menentukan atau mengambil keputusan sehingga terkesan 

terlalu memaksakan kehendaknya. 

Akibatnya pintu konsensus menjadi tertutup, 

musyawarah menjadi buntu karena pemerintah selalu 

berinisiatif untuk menentukan kebijakan secara sepihak. 

Meskipun ada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

namun fungsi DPR seolah mandul karena lembaga tersebut 

lebih banyak berpihak kepada pemerintah (ini terjadi pada 

zaman Orde Baru) dan lebih sering memperjuangkan 

kepentingannya sendiri atau kepentingan 

golongan/partainya (dan ini terjadi pada masa reformasi). 

Dalam konteks ini, Nasikun (1984) menjelaskan, bahwa 

manakala mekanisme konsensus tidak berkembang atau 

penguasa tidak membuka saluran konsensus maka hal itu 

akan mengakibatkan timbulnya pemaksaan (koersif) 

terhadap upaya- upaya integrasi di mana pemaksaan ini akan 

sangat rentan terhadap terciptanya konflik sosial terbuka 
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dan berskala luas. Konflik sendiri merupakan lahan untuk 

tumbuhnya sikap primordialistik karena secara sosio-

kultural di dalamnya telah ada benih- benih perbedaan dan 

persaingan antar kelompok/golongan. 

Memang, sisi negatif dari suatu pembangunan adalah 

timbulnya persaingan dan konflik dan hal ini ditegaskan oleh 

(Masturi, 2017) bahwa sebenarnya terciptanya struktur- 

struktur masyarakat disebabkan oleh adanya kekuatan-

kekuatan antagonistik, yaitu kekuatan- kekuatan yang saling 

bertentangan dan berlawanan yang akan mengakibatkan 

perubahan- perubahan struktur secara sinambung. Ini 

memang hukum yang universal, yang berlaku dalam setiap 

masyarakat di seluruh dunia di mana perubahan itu berawal 

dari tahapan primordial yang paling sederhana hingga ke 

tingkatan yang paling kompleks yang secara konkret 

merupakan pelanggaran oleh suatu masyarakat terhadap 

masyarakat lainnya atas hak dan wilayah kelompok yang 

bersangkutan. Secara hakiki, adanya pelanggaran artinya ada 

interaksi antara kelompok-kelompok yang eksis di dalam 

kehidupan sosial, dan ini merupakan pemicu dari adanya 

perubahan dan pembaharuan yang terjadi. 

Memang ada kemungkinan di dalam interaksi seperti 

itu akan terjadi konflik, bahkan konflik yang meluas dan 

berkepanjangan. Justru disinilah peran pemerintah, peran 

negara, dalam mengakomodasi kepentingan rakyat di mana 

pemerintah harus menjadi mediator dalam berbagai 

penyelesaian konflik dengan mengemukakan nilai-nilai atau 

upaya-upaya persuasif dan menanamkan nilai-nilai 

kerukunan dan kebersamaan tanpa dibarengi tindakan-

tindakan koersif. Barangkali yang harus menjadi perhatian 
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adalah suatu integrative revolution (Geertz, 1973) yaitu 

suatu upaya integrasi sosial (masyarakat) ke dalam ikatan-

ikatan kultural yang lebih luas yang dapat menunjang 

pemerintahan nasional. Hal ini sesungguhnya untuk 

meredam potensi meletusnya konflik dan disintegrasi politik 

yang diakibatkan oleh SARA. 
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BAB IV 

TANTANGAN PLURALISME  

BUDAYA DAN AGAMA 

1.  Pluralitas Masyarakat 

dalah suatu kenyataan bahwa bangsa 

Indonesia terdiri dari kolektivitas 

kelompok- kelompok masyarakat yang 

bersifat majemuk. Dari segi etnisitas, terdapat 656 suku 

bangsa dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa-bahasa 

lokal (daerah), di Papua saja lebih dari 200 bahasa-bahasa 

suku bangsa. Menurut (Geertz.1967) berbagai suku bangsa 

yang ada di Indonesia dengan bahasa dan identitas budaya 

yang berbeda-beda satu sama lain itu terdapat 35 suku 

bangsa yang besar dan masing-masing suku bangsa itu 

memiliki bahasa dan adat-istiadat yang tidak sama, di 

antaranya suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, 

Bugis, Bali, Batak, Sumbawa, Betawi, Aceh, Palembang, Sasak, 

Banjar, Makassar, Toraja, Papua, dll. Skinner sendiri 

menggolongkan orang-orang Tionghoa, sebagai salah satu 

suku bangsa di antara berbagai suku bangsa di Indonesia 

karena kedudukannya yang sangat kuat dalam bidang 

ekonomi dan sangat mempengaruhi hubungan mereka 

dengan suku-suku bangsa lain (Salik, 

2020) 

Wilayah lingkungan utama kehidupan juga 

memperlihatkan variasi yang berbeda- beda. Ada komunitas 

yang mengandalkan pada laut sebagai sumber kehidupannya 

seperti orang- orang Bajo. Orang-orang Bugis-Makassar, 

A 
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Bawean dan Melayu dikenal sebagai masyarakat pesisir, serta 

terdapat pula komunitas-komunitas pedalaman, antara lain 

orang Gayo di Aceh, Dayak di Kalimantan, Tengger di Jawa 

Timur, Toraja di Sulawesi Selatan, Dani di Papua, dsb. 

Karakter pluralistik itu ditambah pula dengan perbedaan-

perbedaan tipe masyarakat yang dikemukakan oleh Geertz 

misalnya bahwa ia pernah melakukan klasifikasi (yang juga 

masih berlaku sampai sekarang) di mana sebagian 

masyarakat itu 

tergolong sebagai komunitas kosmopolitan perkotaan, yang 

merupakan golongan terbesar komunitas peralihan dari 

pertanian ke industri, dan sebagian masyarakat masih 

mencirikan komunitas yang berbudaya suku bangsa (tribal 

communication). 

Geertz memperkirakan lebih dari 300 suku bangsa 

yang ada di Indonesia dengan bahasa dan identitas budaya 

yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi kemajemukan itu 

tidak menghalangi keinginan untuk bersatu. Beberapa 

rekaman sejarah memperlihatkan hal itu, misalnya 

diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang 

menegaskan membangun tekad nasionalisme baru yaitu 

nasionalisme Indonesia. Sumpah yang diikrarkan itu 

merupakan tekad untuk berbangsa, bertanah air, dan 

berbahasa satu yaitu Indonesia. Dan ketika merdeka dipilih 

bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Kedua 

peristiwa bersejarah itu menunjukkan suatu kebutuhan yang 

secara sosio-politis merefleksikan watak atau karakteristik 

pluralitas.      Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut 

lebih diperkuat lagi melalui arti simbol Bhinneka Tunggal 

Ika, yang maknanya adalah pluralitas di dalam kesatuan. 
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Oleh karenanya, pluralitas masyarakat bangsa 

Indonesia sebagai suatu realitas sosial budaya dan realitas 

sejarah harus dilihat sebagai sesuatu yang seimbang, dalam 

arti bahwa semua konsep, semua wacana, dan semua realitas 

mengenai pluralitas suku-suku bangsa itu ditempatkan pada 

tingkatan yang sederajat. Di sini, kompleksitas 

permasalahan kesukubangsaan tidak direfleksikan oleh 

besarnya warga komunitas, tetapi lebih memfokuskan pada 

substansi masalah yang dihadapi dalam rangka menegakkan 

perasaan kebangsaan dan semangat persatuan. Dengan 

demikian, tidaklah relevan apabila upaya-upaya untuk 

memahami bangsa Indonesia itu dapat dilakukan melalui 

telaah suku-suku bangsa yang ada di dalamnya. Hal ini sama 

saja dengan mengukur keberhasilan pembangunan (fisik) 

secara nasional dengan melihat (keberhasilan) pembangunan 

di pusat atau di Jakarta. Apabila hal itu dilakukan maka 

upaya tersebut merupakan pengingkaran terhadap 

kemajemukan sosio-kultural yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan (terbesar di 

dunia) dengan gugusan lebih dari 17.000 pulau-pulau besar 

dan kecil, Indonesia memiliki keragaman budaya yang 

berasal dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa 

daerah yang tersebar wilayah Indonesia yang merupakan ciri 

dari sifat kemajemukan masyarakat Indonesia. Terkait 

dengan hal ini maka North (Septiani, 2015) membedakan tiga 

jenis kemajemukan, yaitu pertama apa yang disebut dengan 

rank differentiation (diferensiasi tingkatan), diferensiasi ini 

muncul akibat adanya ketimpangan yang menyangkut 

distribusi barang-barang yang dibutuhkan karena persediaan 

terbatas. Hanya mereka yang memiliki pendapatan tinggi 
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sajalah yang dapat memperoleh barang-barang yang 

dibutuhkan.   Diferensiasi   tingkatan   ini     cenderung 

merujuk kepada kemajemukan  yang  bersifat  ekonomis  

atau kemajemukan yang  diseBABkan  oleh adanya 

perbedaan status sosial. Mereka yang memiliki status sosial 

tinggi sajalah yang dapat menguasai semua sektor 

kehidupan. Tingkatan (status) sosial dimaksud mencakup: 

1. perbedaan kepemilikan kekayaan yang menciptakan kelas-

kelas. Kelas atas adalah mereka yang hidup dari 

kekayaannya, sedangkan kelas bawah adalah mereka 

yang memiliki kekayaan sangat terbatas atau bahkan 

tidak memiliki kekayaan sama sekali dan bahkan dirinya 

menjadi milik orang lain karena ia hanya memiliki tenaga 

(untuk) kerja belaka (Lihat kembali konsepnya Marx 

dalam Modul Teori Sosiologi Klasik). 

2. Tingkatan yang didasarkan pada kekuatan ekonomi yang 

menciptakan kelas-kelas pendapatan, seperti kelas atas 

yaitu para bankir dan para pemodal, serta kelas bawah 

yaitu mereka yang bekerja sebagai buruh- buruh 

perusahaan. 

3. Kelas-kelas  sosial  yang  tercipta  karena  pendidikan  

dan   dengan pendidikannya itu mereka menjadi kaya. 

Kelas-kelas sosial di sini merujuk kepada berbagai posisi 

antarindividu yang karena pendidikan dan kekayaannya 

bebas beraktivitas selama hidupnya melebihi satu 

generasi. Kelas-kelas atas adalah mereka yang memiliki 

kekayaan dan pendidikan tinggi, sedangkan kelas bawah 

adalah mereka yang tidak memiliki persyaratan seperti 

yang dimiliki oleh kelas atas. 
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4.  adanya tingkatan status sosial di mana kelas atas adalah 

mereka yang memiliki pendidikan tinggi, posisi tinggi 

dengan gengsi sosial yang tinggi, dan dengan gaya hidup 

yang paling banyak diterima oleh masyarakat. Di sini, 

anak-anak keturunan mereka juga akan memiliki status 

sosial tinggi karena mengikuti status sosial orang tua 

mereka. 

Perbedaan berdasar tingkatan sosial tersebut, 

menciptakan kemajemukan dalam kelas sosial di mana 

kemajemukan ini hampir mirip dengan stratifikasi sosial 

yang menggambarkan kompleksitas struktur sosial 

masyarakat dan menciptakan kelas-kelas sosial. Kedua, 

adalah functional differentiation atau diferensiasi 

fungsional. Diferensiasi ini pada umumnya merujuk kepada 

pembagian kerja di mana pada awalnya pembagian kerja ini 

didasarkan pada jenis kelamin. Namun, karena semakin 

kompleksnya struktur masyarakat maka pembagian kerja itu 

didasarkan pada keterampilan, keahlian, pendidikan, dan 

juga pada kedudukan sosial. 

Pembagian kerja yang berdasar pada kedudukan sosial 

ini biasanya pembagian kerja yang terdapat pada suatu 

institusi atau lembaga yang banyak mempekerjakan orang- 

orang. Posisi orang-orang di dalam organisasi, (ini 

digambarkan di dalam struktur organisasinya), biasanya 

didasarkan pada keahlian, pendidikan, atau pada perbedaan 

fungsi dan peran masing- masing individu. Perbedaan 

(posisi) inilah yang pada akhirnya menyeBABkan timbulnya 

perbedaan dalam pendapatan yang diterima, meskipun ada 

juga kedudukan atau posisi yang sama tetapi peran dan 

fungsinya tetap berbeda, seperti seorang sekretaris dan 
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bendahara  yang memiliki kedudukan sama (di dalam suatu 

struktur organisasi) tetapi fungsi kedua kedudukan itu 

berbeda. Sedangkan yang ketiga, adalah custorn 

differentiation atau diferensiasi adat yang merujuk kepada 

berbagai aturan atau kaidah yang digunakan sebagai patokan 

dalam bertindak dan berperilaku di dalam kehidupan sosial. 

Aturan atau kaidah ini merupakan patokan seseorang atau 

sekelompok orang dalam bertindak dan berperilaku sesuai 

dengan waktu dan tempat di mana ia beraktivitas. Aturan- 

aturan ini merupakan kebiasaan- kebiasaan yang berlaku di 

dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, setiap masyarakat 

akan memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu 

bagi anggotanya di mana aturan dan kaidah itu tidak berlaku 

sama pada masyarakat lainnya. 

Terkait dengan keanekaragaman ras masyarakat 

Indonesia, bangsa Indonesia purba telah ada sejak zaman 

glasial (jaman es). Kemudian datang gelombang migrasi dari 

utara dengan ciri-ciri Mongoloid. Oleh karenanya manusia 

Indonesia purba yang memiliki ciri-ciri sebagai ras 

Mongoloid diperkirakan datang dari utara atau dari daratan 

Cina di Propinsi Yunan. Gelombang migrasi dari utara ini 

terus berlanjut dan mereka yang bermigrasi ini membawa 

serta kebudayaan mereka sejak zaman batu sampai zaman 

logam dan mengembangkannya di tempat tinggal yang baru, 

termasuk teknologi bertani mulai pertanian lahan kering 

(ladang atau hortikultura) sampai dengan pertanian sawah 

dengan teknologi pengairan. Mereka inilah yang akhirnya 

menjadi penduduk kepulauan Indonesia dengan ciri-ciri 

Mongoloid, dan disebut sebagai Mongoloid luar, karena apa 

yang mereka bawa saat migrasi itu sudah tidak utuh lagi 
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seperti saat awal mereka datang disebabkan telah melalui 

proses adaptasi dan proses evolusi. Pada jaman kerajaan, 

karena adanya hubungan dagang dan penyebaran agama, 

pembauran dengan cara perkawinan dengan (suku) bangsa 

lain menyebabkan terjadinya percampuran ras. 

Di Indonesia terdapat ras Mongoloid dan ras Kaukasoid 

Eropa di mana perbedaan ras ini menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia memiliki ciri ras yang majemuk meskipun ciri-ciri 

yang menjadi batas perbedaan pemisah ras itu sendiri sudah 

kabur dan tidak jelas lagi karena adanya proses asimilasi 

yang telah berlangsung berabad-abad. Bila merujuk kepada 

Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga 

negara Indonesia adalah orang-orang atau bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan melalui 

undang-undang, ini artinya bahwa bangsa Indonesia asli 

adalah orang-orang yang nenek moyangnya telah ada di 

Indonesia sejak dahulu kala yang ada di wilayah Indonesia. 

Sedangkan bangsa lain  di sini, seperti peranakan 

Belanda, Cina, atau Arab yang bertempat tinggal di 

Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan 

bersikap setia kepada NKRI dan disahkan melalui undang-

undang. Selain itu ada juga keanekaragaman suku bangsa di 

Indonesia, di mana setiap suku bangsa ini memiliki ciri- ciri 

tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dengan daerah 

tempat suku-suku bangsa itu berasal, hal ini terlihat dari 

pertama bahwa setiap suku bangsa itu memiliki budayanya 

sendiri dan akan mengembangkan budayanya serta akan 

mempertahankan budayanya dari pengaruh budaya luar 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada 

budayanya itu; kedua, bahwa kesadaran akan adanya 
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kesamaan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai- nilai 

budaya suku bangsa lain akan memupuk rasa kebersamaan 

antar suku bangsa dan tetap pengembangan budaya suku 

bangsanya sendiri; ketiga, setiap suku bangsa itu akan 

membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan 

diterapkan atau diwujudkan dengan menggunakan bahasa 

daerah yang dimilikinya; keempat, membentuk ciri dan 

identitas kelompok sendiri, seperti bahasan, sistem 

kekerabatan, pakaian, sistem kepercayaan, bentuk rumah, 

dsb. agar diterima oleh kelompok lain. 

Menurut Geertz, konsep kemajemukan yang ada pada 

bangsa Indonesia itu sesungguhnya menggambarkan 

perbedaan dalam hal hubungan kekerabatan, ras, daerah 

asal, bahasa, dan agama. Hubungan kekerabatan, seperti 

yang dikemukakan oleh Geertz itu (1967), merupakan 

gambaran yang sangat kental yang terdapat di dalam 

masyarakat di negara-negara berkembang, di mana 

hubungan kekerabatan ini merupakan ikatan (kekerabatan) 

atas dasar hubungan darah/keturunan (genealogis) yang 

dapat ditelusuri berdasar garis keturunan ayah, ibu, atau 

keduanya. Hubungan kekerabatan akan menjadi lebih berarti 

manakala dihubungkan dengan berbagai segi kehidupan 

yang akan membawa aspek-aspek budaya, agama, politik, 

atau keanggotaan suatu  klan sehingga hubungan 

antaranggota dan  kedudukan di dalam organisasi sosial 

dilihat berdasarkan ikatan kekerabatan yang dimiliki. 

Selanjutnya, Geertz juga menyatakan bahwa ras adalah salah 

satu faktor dari kemajemukan suatu bangsa di mana rasa ini 

merupakan ciri fisik, seperti warna kulit, warna rambut, 

postur tubuh, dan sebagainya, yang dimiliki seseorang yang 
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membedakannya dengan orang lain. Hal lain yang 

merupakan karakteristik kemajemukan adalah daerah asal 

tempat seseorang itu dilahirkan. 

Daerah asal ini akan memberikan ciri pada seseorang 

manakala ia berada di tempat (daerah) lain di mana hal ini 

merujuk kepada dialek atau aksen bahasa yang digunakan, 

adanya kebiasaan- kebiasaan yang berbeda, ada organisasi 

kedaerahan yang muncul di daerah lain, seperti Ikatan 

Mahasiswa Sunda di Yogyakarta atau Ikatan Mahasiswa 

Surabaya di Bandung, dsb. Selain itu, ada faktor bahasa, di 

mana faktor ini juga merujuk kepada adanya perbedaan dan 

keanekaragaman karena beragamnya bahasa daerah yang 

ada. Terakhir adalah agama, di sini agama merupakan salah 

satu referensi dari adanya keragaman yang ada. Hal ini 

karena agama dianut oleh individu-individu dan individu-

individu itu menganut agama yang berbeda berdasar 

keyakinan individu yang bersangkutan. Perbedaan ini 

memang dilatarbelakangi oleh sejarah perkembangan agama- 

agama di Indonesia. Ada daerah yang pemeluk agama 

tertentu merupakan agama yang dianut atau dipeluk oleh 

mayoritas penduduknya, tetapi di daerah lain agama tersebut 

merupakan agama minoritas karena hanya dipeluk atau 

dianut oleh sebagian kecil saja penduduk daerah tersebut. 

Setiap suku bangsa akan sangat tergantung kepada 

eksistensi suku-suku bangsa lain sehingga hubungan dengan 

suku-suku bangsa lain itu dapat berkembang dan terjaga 

eksistensibudayanya. Atas hal ini, mereka dapat saling 

melengkapi, saling beradaptasi, dan dapat saling menerima 

nilai-nilai budaya dari suku-suku bangsa lainnya tanpa 

merubah identitas atau karakteristik  budaya suku  bangsa 
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sendiri.  Keanekaragaman budaya inilah yang  dimiliki 

Indonesia, di satu pihak memang keragaman ini dapat 

mempererat integrasi di antara mereka karena adanya 

persamaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tetapi, 

di lain pihak, unsur-unsur yang bertentangan dapat pula 

mengakibatkan konflik di antara mereka. Satu kenyataan 

bahwa di kota-kota besar ciri-ciri atau karakteristik yang 

dimiliki berbagai bangsa menjadi pudar karena pengaruh 

industrial, dan perubahan  itu  sesungguhnya merupakan 

perubahan dari bentuk lama ke bentuk yang baru, yaitu dari 

masyarakat agraris menuju masyarakat industri, bila 

orientasi masyarakat itu awalnya pada bidang agraris. 

Perubahan itu memang tak dapat dihindarkan karena 

anggota-anggota suku-suku bangsa itu juga ikut berperan di 

dalam konsep perubahan dimaksud. Kemudian, seperti telah 

dijelaskan di atas, agama juga merupakan salah satu faktor 

terciptanya keragaman suku- suku bangsa di Indonesia. Bila 

menelusuri perkembangan sejarah maka perkembangan 

(masuknya) agama-agama di Indonesia maka perkembangan 

itu terlihat dari masuknya berbagai budaya asing, seperti 

budaya India, masuknya budaya Islam dengan budayanya, 

masuknya para misionaris Kristen dan Katolik, serta juga 

penyebaran agama-agama lain tidak lepas dari perkem-

bangan budaya dan agama-agama di Indonesia. 

Geertz yang setuju dengan konsep masyarakat 

majemuk yang diajukan Furnivall memang melihat bahwa 

kemajemukan atau pluralitas masyarakat Indonesia yang 

terbentuk sejak zaman Hindia Belanda, ternyata masih 

terbawa sampai masa pasca kemerdekaan Indonesia. Namun 

demikian, ia melihat bahwa pluralisme itu tidak lagi bersifat 
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vertikal, karena adanya perubahan situasi politik yang juga 

telah berubah. Dalam pandangannya itu, kekuatan politik 

kolonial yang begitu concern dalam menjaga status– quo 

pluralitas masyarakat Indonesia atas dasar perbedaan, 

aksesibilitas, dan kontrol atas kekuasaan politik dan 

ekonomi, telah berantakan bersamaan dengan berakhirnya 

Perang Dunia II. Sejak kemerdekaan Indonesia itulah, negara 

dan bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada pluralisme 

Horizontal. 

Di mana atas hal ini mengelompokkan masyarakat 

Indonesia lebih banyak diikat oleh ikatan-ikatan primordial, 

seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, agama, dan suku 

bangsa (Lihat tulisan Clifford Geertz dalam Old Societies and 

New Nations, 1963). Ikatan primordial merupakan pengikat 

asli masyarakat Indonesia dan atas dasar itulah 

mengelompokkan masyarakat Indonesia itu tumbuh dan 

berkembang baik dalam organisasi-organisasi sosial formal 

maupun informal, dalam pemerintahan, dalam organisasi-

organisasi ekonomi, maupundalam organisasi-organisasi 

politik. Menurut Geertz, memang ikatan primordial itu, 

khususnya primordialisme horizontal, memiliki potensi 

konflik yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa 

karena, mengelompokkan berdasar ikatan primordial ini, 

lanjut Geertz, sangat menyulitkan komunikasi, pembauran 

antar golongan karena masing-masing kelompok akan 

menggunakan kerangka budaya mereka sendiri dalam 

berkomunikasi. 

Indonesia adalah keanekaragaman suku-suku bangsa 

dan kebudayaan yang ada. Konsep ini kemudian juga 

mencakup keragaman stratifikasi sosial, struktur sosial, 
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kelas atau golongan sosial, cara bertahan hidup, orientasi 

nilai-nilai sosial budaya, konsep-konsep dan praktek- 

praktek menegakkan hukum, norma-norma dan kaidah- 

kaidah moral, partisipasi masyarakat di bidang politik, dsb. 

Oleh karenanya, kebijakan pembangunan juga harus 

mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan 

dilaksanakan atas dasar keadilan. Artinya, pembangunan itu 

tidak saja mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk 

suatu wilayah melainkan juga harus memperhitungkan 

potensi alam yang dimiliki, tingkat kesejahteraan hidup 

warganya, akses terhadap sumber daya, dan sebagainya. 

Semua keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu, 

memang terkait dengan konsep integrasi dan konflik, di 

mana keragaman itu, menurut Geertz, merupakan kendala 

yang sangat krusial dalam mencapai integrasi nasional. Oleh 

karenanya, konflik haruslah diarahkan dan diupayakan 

menjadi suatu perbedaan yang wajar karena pada dasarnya 

masyarakat itu memiliki konsep gagasan masing-masing 

mengenai pembangunan dan modernisasi. Konflik yang 

terjadi di dalam masyarakat majemuk, menurut (Casram, 

2016), tidak harus dianggap sebagai suatu pertentangan 

yang mengarah kepada perpecahan melainkan harus 

dianggap sebagai perbedaan-perbedaan yang muncul sebagai 

akibat adanya ikatan primordial 

Atas hal ini harus dicari titik temu dan solusi, sehingga 

pluralitas itu dapat digunakan untuk mewujudkan suatu 

integrasi. Dengan integrasi itu pula haruslah dibuat 

konsensus bersama mengenai norma-norma, kaidah-kaidah 

dan nilai-nilai sosial di mana seluruh norma, kaidah, dan 

nilai-nilai sosial itu akan tetap bertahan eksistensinya di 
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dalam masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar semua 

kepentingan individu, kepentingan kelompok, dan 

kepentingan golongan dikesampingkan sementara dan 

mendahulukan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu 

diperhatikan mengenai sumber-sumber konflik, harus digali 

pula potensi untuk menanamkan rasa toleransi, juga melihat 

bagaimana pandangan anggota dari suku-suku bangsa itu 

terhadap sesama suku bangsanya dan terhadap suku bangsa 

serta terhadap golongan lain terkait dengan (konsep) 

integrasi, Dengan melihat itu semua maka potensi konflik 

dapat dieliminasi semaksimal mungkin dan potensi toleransi 

dapat dikembangkan seluas mungkin. 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak 

merdeka hingga sekarang, ternyata keragaman   yang   ada   

itu   tidak   selalu   mendapat penghargaan sebagaimana 

adanya, padahal proses pembentukan bangsa itu sangat 

ditunjang oleh kesatuan etnik yang sesungguhnya memiliki 

jaringan atau setidaknya ikatan dengan kesatuan etnik 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kesatuan itu 

berakar pada kelompok-kelompok etnik atau suku-suku 

bangsa yang ada di Indonesia. Memang, pluralitas tersebut 

sering kali mendapat tekanan yang kuat untuk 

mengkristalisasikannya ke dalam suatu konsep persatuan 

dan kesatuan bangsa, namun hal itu kadang merupakan 

sesuatu yang direkayasa karena adanya berbagai 

kepentingan, sehingga konsep persatuan dan kesatuan itu 

terasa semu eksistensinya. Di balik itu juga, justru upaya-

upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 

itu sebenarnya disebabkan adanya keinginan untuk 

memunculkan sikap dominasi yang bersifat hegemonistik 
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dari suatu suku bangsa atas suku bangsa lain dengan dalih 

menjadi stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Lihat saja 

dampak dari hal ini, berbagai macam peristiwa konflik dan 

kekerasan yang bernuansa kesukuan dan primordialistik 

yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia justru seolah-

olah menggambarkan ketimpangan, bukan lagi 

keseimbangan, dari eksistensi pluralitas. Hal itu ditambah 

lagi dengan persoalan- persoalan separatisme yang terjadi di 

berbagai daerah yang seolah-olah sudah jenuh dengan 

perlakuan- perlakuan pemerintah pusat dalam kerangka 

integrasi yang dirasa tidak adil oleh daerah, merupakan 

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara arif. 

Semua kejadian, konflik dan kekerasan, itu seolah 

muncul dengan begitu saja, secara spontan, tanpa antisipasi 

yang jelas. Sepertinya semua timbul di luar perhitungan. 

Barangkali inilah dampak dari proses modernisasi dan 

pembangunan yang dijalankan selama ini. Perbedaan etnik, 

kesenjangan sosial ekonomi, pemilahan budaya, atau juga 

perbedaan pandangan hidup dan agama yang dianut, 

termasuk perbedaan pemahaman atau persepsi atas konsep-

konsep dan pelaksanaan pembangunan, kesemuanya 

memungkinkan timbulnya berbagai konflik yang memicu 

kekerasan dan menelan banyak korban. Ada yang harus 

menjadi fokus perhatian pemerintah atau mereka yang 

berkompeten dalam urusan ini, terkait dengan proses 

pembangunan yang merupakan permasalahan yang sangat 

serius, yaitu: 

1. Adanya ketimpangan atau ketidak seimbangan antara 

pembangunan yang dilakukan di Jawa dan di luar Jawa. 

 



Tantangan Pluralisme Budaya Dan Agama | 109 

2. Adanya kesenjangan pembangunan Kawasan Barat 

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

3. Tidak  terjadinya  transformasi  ekonomi  di  beberapa  

daerah  sehingga  pembangunan ekonomi menjadi tidak 

seimbang di semua daerah. 

4. Kurangnya keterkaitan pembangunan antara satu wilayah 

dengan wilayah lainnya, misalnya Propinsi A membangun 

jalan raya propinsi sering kali tidak diikuti oleh provinsi B 

dalam membangun jalan raya yang dapat menghubung-

kan antara kedua provinsi itu. 

5. Kebijakan dalam pengaturan struktur kependudukan 

yang kurang berpijak pada potensi kebudayaan dan 

kewilayahan dari wilayah tertentu. 

6. Masih lemahnya prasarana dasar pembangunan di 

wilayah-wilayah tertentu. Timbulnya konflik dan 

permasalahan yang diuraikan di atas memang tidak dapat 

dihubungkan secara langsung sebagai akibat eksistensi 

pluralisme di Indonesia 

Karena hal itu juga sangat berhubungan erat dengan 

pengelolaan negara dan bangsa oleh para penguasa. Sistem 

demokrasi yang diterapkan di Indonesia seolah hanya slogan 

semata tanpa implementasi di dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Barangkali kurangnya pemahaman mengenai 

demokrasi yang dilandasi oleh kenyataan pluralitas yang 

dimiliki masyarakat bangsa Indonesia itu menyebabkan 

timbulnya upaya-upaya pemaksaan untuk membentuk 

keseragaman demi menciptakan integrasi. Tetapi kemudian 

integrasi itu menjadi semu adanya karena demokrasi yang 

diterapkan bukan mengakar pada keragaman yang dimiliki. 
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Demokrasi dan integrasi, oleh karenanya, menjadi gambaran 

upaya-upaya dalam meletakkan kepentingan golongan 

tertentu demi memuluskan kiprah mereka di kancah politik. 

Sentralisasi, yang diterapkan pada pemerintahan Orde Lama 

dan pemerintahan Orde Baru, sekolah merupakan pelecehan 

terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

lokal-etnik, dan di sisi lain justru makin menancapkan 

cengkeraman pemerintah pusat dalam menguasai‟ 

(pemerintah daerah). Hegemoni inilah yang merupakan salah 

satu bibit disintegrasi bangsa karena primordialisme 

menjadi sangat kental dengan bibit disintegrasi bagi 

masyarakat bangsa Indonesia yang beragam (Irianto, 2017). 

Kemajemukan masyarakat Indonesia, seperti 

ditegaskan oleh Geertz yang merupakan benih-benih 

timbulnya sentimen primordial (primordial sentiment) dapat 

merupakan salah satu faktor penghambat dalam 

mengembangkan rasa kebangsaan yang didasarkan pada 

nasionalisme. Meskipun sentimen primordial itu, yang dalam 

bentuk ikatan-ikatan keluarga, sudah terbukti dapat menjadi 

dasar yang kuat bagi tegaknya kerajaan-kerajaan di 

Indonesia pada masa lalu, tetapi untuk dijadikan landasan 

penegakan ke-Indonesia-an dalam wadah negara bangsa 

(nation state) masih dianggap sangat mengkhawatirkan. Oleh 

karenanya, perlu suatu integrative revolution yaitu suatu 

gerak yang mengarah kepada integrasi masyarakat ke dalam 

ikatan-ikatan kultural yang lebih luas yang dapat mendukung 

upaya-upaya pemerintah dalam menanamkan rasa 

nasionalisme (Isnare moeis, 2014). Hal ini sebenarnya untuk 

meminimalkan atau mengeliminasi berbagai potensi sebagai 

unsur-unsur yang dapat menyebabkan disintegrasi politik 
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yang diakibatkan oleh  kekecewaan terkait dengan masalah- 

masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

Transformasi sosio-kultural pada hakikatnya memang 

merupakan (upaya-upaya) transformasi nilai-nilai dan 

simbol-simbol kebudayaan daerah untuk menciptakan 

kebudayaan nasional. Atas hal itu maka perlu 

dipertimbangkan beberapa hal, seperti semangat 

kebersamaan, gotong- royong, atau juga sikap toleransi yang 

dimiliki oleh semua suku bangsa yang kemudian 

ditransformasikan sebagai wacana kehidupan berbangsa. 

Oleh karena itu, menurut (Maftuh, 2008), dalam 

mengembangkan semangat kebersamaan dalam konsep 

keragaman budaya haruslah disadari bahwa tiap budaya 

yang ada itu perlu berkembang dengan hak-haknya sendiri, 

serta harus menghormati akar dan tradisi yang tumbuh di 

dalam nilai-nilai di mana masyarakat hidup secara harmonis 

dengan budaya lain. 

Dengan demikian, masyarakat yang pluralis haruslah 

berupaya mewujudkan kepentingan secara bersama di mana 

kepentingan bersama itu akan dapat ditemui melalui 

komunikasi untuk saling mengerti dan memahami, serta 

bekerja sama dalam mewujudkan integrasi budaya. Hanya 

saja, upaya-upaya dalam mewujudkan integrasi budaya 

nasional itu masih menimbulkan friksi di sana-sini, di mana 

menurut (Eriyanti, 2016) hal ini merupakan kesalahan 

berpikir di mana integrasi budaya dianggap sebagai suatu 

konsekuensi logis dari integrasi politik. Integrasi budaya ini 

juga sering kali meminta biaya sosial yang sangat besar. Apa 

yang dikemukakan (Anas, 2019) barangkali dapat menggugah 

pemikiran kita manakala kita memikirkan mengenai integrasi 
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nasional, kita hanya memikirkan integrasi politik dan militer 

serta melupakan integrasi kebudayaan di mana integrasi 

kebudayaan ini selalu kita lihat sebagai konsekuensi logis 

dari suatu integrasi politik. Dan  atas  hal ini kita harus 

membayar biaya sosial yang sangat tinggi. 

Lihat saja kehadiran  Indonesia di Timor Timur 

(Timor Leste) yang kebanyakan diwakili oleh suku Sunda 

pada jajaran militer dan suku Batak pada jajaran Pemda, dua 

suku dengan latar belakang budaya    yang    sangat berbeda, 

di mana kehadiran mereka justru dirasakan sebagai suatu 

pendudukan oleh masyarakat Timor Timur. Barangkali akan 

sangat lain ceritanya apabila pemerintah menggunakan 

pendekatan kebudayaan dengan mengirim sebanyak-

banyaknya orang- orang dari Timor Barat, dari Flores, atau 

dari Kupang yang masih memiliki rumpun budaya yang sama 

dengan masyarakat Timor Timur. Menurut (Patji, 2010) 

langkah pemerintah dengan mengirim suku bangsa Sunda dan 

suku bangsa Batak kelihatannya dilandasi oleh sikap politik 

yang tidak begitu mempertimbangkan faktor-faktor 

kedekatan budaya etnisitas dalam upaya menangani suatu 

persoalan bangsa. Hal ini terjadi karena pertama bahwa 

faktor kebudayaan belum sepenuhnya diperhitungkan 

sebagai suatu perangkat atau alat yang handal dalam upaya 

untuk mewujudkan kebijakan nasional yang lebih baik. 

Kedua, faktor kebudayaan masih dianggap sebagai sesuatu 

yang bersifat eksklusif, disinteraktif, teritorial, dan statis 

sehingga dianggap tidak efektif untuk merespons berbagai 

persoalan yang terjadi di luar lingkungan sosial. Hal-hal 

seperti itulah yang dianggap sebagai suatu kesalahan 

bangsa. 
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(Hikmawan, 2017), selanjutnya menegaskan bahwa di 

dalam kehidupan politik, tanda- tanda yang paling jelas dari 

masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah 

tidak adanya kehendak bersama. Dalam konteks ini, 

masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan itu terdiri dari 

elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh adanya 

perbedaan ras di mana masing-masing elemen itu hanya 

sekedar merupakan kumpulan individu-individu daripada 

sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis. Sebagai 

individu juga kehidupan orang Indonesia tidak dapat 

dikatakan utuh. Lihat saja orang- orang Belanda yang pada 

masa itu datang ke Indonesia untuk bekerja di mana mereka 

ini tidak tinggal untuk menetap di Indonesia. Kehidupan 

orang-orang Belanda ini semata-mata hanya berada di 

seputar pekerjaan mereka saja, sehingga dalam memandang 

masalah-masalah sosial, politik, ekonomi yang terjadi di 

Indonesia bukanlah sebagai seorang warga negara melainkan 

sebagai majikan (kaum kapitalis) dari buruh-buruh mereka 

(yang orang Indonesia itu). 

Meskipun banyak di antara mereka yang tinggal di 

Indonesia lebih dari 20 tahun akan tetapi sesudah mereka 

kembali ke negerinya sendiri untuk menghabiskan sisa 

hidup mereka sendiri, pengetahuan yang mereka miliki 

tentang Indonesia tidak lebih dari sekedar pengetahuan yang 

mereka peroleh saat mereka pertama kali datang ke 

Indonesia. Orang-orang Timur Asing, terutama orang 

Tionghoa, sama saja halnya dengan orang Belanda. Mereka, 

orang Tionghoa, datang ke Indonesia   semata-mata untuk 

kepentingan bisnis belaka. Dalam pada itu kehidupan 
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golongan Pribumi, seperti halnya orang Belanda dan orang 

Tionghoa, tidaklah dapat dikatakan utuh. Kehidupan mereka 

tidak lebih dari sekedar sebagai pelayan di negerinya 

sendiri. Secara keseluruhan, dari ilustrasi itu, kondisi 

masyarakat Indonesia pada zaman Hindia-Belanda 

merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas sistem 

kasta tanpa dilandasi ikatan agama. Orang Belanda, orang 

Tionghoa, dan golongan Pribumi, melalui agama, 

kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, berupaya 

mempertahankan dan memelihara pola-pola pikir dan cara-

cara hidup mereka sendiri-sendiri. Akibatnya, masyarakat 

Indonesia menjadi masyarakat yang tidak memiliki 

kehendak bersama, tidak ada common will, mereka hidup 

bersama-sama tetapi berjalan sendiri-sendiri dengan cara 

mereka masing-masing. 

Menurut (R. Ginting & Ayaningrum, 2009) dalam 

kehidupan ekonomi, tidak adanya common will atau 

kehendak bersama itu juga terlihat dengan tidak adanya 

permintaan sosial atau common social demand yang dihayati 

secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. 

Setiap masyarakat politik, mulai kelompok Nomaden sampai 

bangsa yang berdaulat, melalui suatu proses dalam periode 

waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaannya 

sendiri (dengan produk- produknya berupa sastra, seni 

musik, seni lukis, dsb.) serta menciptakan adat kebiasaannya 

sendiri berupa sistem pendidikan informal di mana dengan 

sistem pendidikan itu setiap anggota masyarakat dapat 

tersosialisasi sebagai anggota dari masyarakat yang 

bersangkutan. Di sini semua kebutuhan kultural, seperti 

kebutuhan religi, politik, sastra, dan sebagainya., dianggap 
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memiliki aspek ekonomi sehingga semua itu pada akhirnya 

menyatakan diri secara terorganisir sebagai kebutuhan 

ekonomi, yakni sebagai permintaan dari masyarakat secara 

keseluruhan.  

Hanya saja di dalam masyarakat majemuk seperti di 

Indonesia pada masa itu, jaman Hindia Belanda, permintaan 

tersebut muncul tidak terorganisir dan hanya bersifat 

sebagian- sebagian saja (sectional). Tidak ada permintaan 

sosial (common social demand) yang dihayati bersama oleh 

semua elemen masyarakat. Masing-masing golongan, 

golongan Eropa, golongan Tionghoa, dan golongan Pribumi, 

memiliki permintaan dengan pola yang berbeda-beda satu 

sama lain. (Qorib, 2019) menjelaskan tidak ada kebersamaan 

dan pola pikir dalam common social demand. Sumber yang 

membedakan karakter ekonomi majemuk, ia menyebutnya 

plural economy, dari suatu masyarakat majemuk adalah 

memang karena tidak adanya kebersamaan dalam 

permintaan sosial oleh semua elemen masyarakat yang 

menganut sistem ekonomi tunggal atau unitary economy 

dari suatu masyarakat yang bersifat homogen. Apabila 

proses ekonomi di dalam masyarakat yang homogen itu 

dikendalikan oleh adanya common will atau keinginan 

bersama maka berbagai hubungan sosial di antara elemen-

elemen masyarakat majemuk itu hanya didasarkan pada 

hubungan ekonomi yang tergambar melalui produksi barang- 

barang material.  Di  samping  itu,  penggolongan 

masyarakat  itu  didasarkan  pada perbedaan  ras, 

mengakibatkan pola produksi terbagi berdasar perbedaan 

ras tersebut. Akibatnya masing-masing ras memiliki pola 

produksi sendiri-sendiri, orang Belanda bergerak dalam 
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bidang perkebunan, orang Pribumi berkecimpung di dalam 

bidang pertanian, sedangkan orang-orang Tionghoa berusaha 

di bidang pemasaran dan menjadi penghubung atau 

perantara antara orang Belanda dengan penduduk Pribumi. 

Di dalam  setiap masyarakat memang selalu timbul konflik   

kepentingan,   begitu   (Nasikun.1997)   menjelaskan lebih 

lanjut, yaitu konflik kepentingan antara desa dan kota, 

antara pemilik modal dan kaum buruh, lebih-lebih di dalam 

masyarakat majemuk konflik kepentingan itu terlihat tajam 

karena perbedaan kepentingan ekonomi menyatu dengan 

perbedaan ras. 

Memang, konsep Furnivall itu merupakan gambaran 

dari keadaan masyarakat Indonesia pada zaman Hindia-

Belanda, meskipun   kini keadaannya lain tetapi esensi dari 

konsep tersebut masih dapat diterapkan dalam kondisi 

masyarakat sekarang ini. Jadi, apa yang dikemukakan 

Furnivall mengenai masyarakat majemuk itu pada dasarnya 

merujuk kepada suatu masyarakat dengan sistem nilai yang 

dianut oleh berbagai kesatuan sosial di dalam komunitas 

tersebut, di mana dampak kemajemukan itu dapat dilihat 

dari pertama, bahwa secara keseluruhan, masyarakat itu 

kurang memiliki loyalitas; kedua, tidak memiliki 

homogenitas dalam konsep-konsep kebudayaannya, dan 

ketiga, masyarakat menjadi   tidak dapat saling memahami 

keinginan-keinginan pihak lain karena kurangnya loyalitas 

dan sangat beragamnya konsep-konsep kebudayaan yang 

dimiliki. 

Pluralitas sosial sangat ditandai oleh adanya berbagai 

sub-kebudayaan yang begitu beragam dan berstruktur di 

mana hal ini terlihat dari pertama, kurang berkembangnya 
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sistem nilai dan tidak adanya konsensus yang berhasil 

disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, kedua oleh 

berkembangnya sistem nilai dari berbagai unit sosial yang 

ada di dalamnya, ketiga oleh adanya berbagai konflik sosial, 

adanya saling ketergantungan, dan adanya proses 

disintegrasi dari berbagai unit sosial yang ada di dalamnya. 

Menurut (Nasikun, 1997), masyarakat majemuk adalah 

masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang 

berdiri sendiri tetapi terikat dalam ikatan yang bersifat 

primordial. 

Menurut (Nasikun.1997) ada beberapa faktor penyebab 

terciptanya pluralitas masyarakat Indonesia, antara lain 

pertama karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri 

lebih dari 17.000 pulau dengan luas 3 juta mil persegi 

merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya atas 

terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Awalnya, ini 

terjadi ketika nenek moyang bangsa Indonesia itu datang dari 

daerah Tiongkok Selatan kira-kira 2000 tahun sebelum 

Masehi, kondisi geografis itu telah memaksa mereka untuk 

tinggal di daerah yang terpisah-pisah dan terisolasi satu 

sama lain. Isolasi geografis inilah yang menyebabkan orang- 

orang itu menempati setiap pulau dari kepulauan Nusantara 

yang kemudian tumbuh menjadi kesatuan suku-suku bangsa 

tersendiri. Setiap suku bangsa terdiri dari sejumlah orang 

yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, dan 

menganggap sebagai suku bangsa tersendiri. Sebagai suatu 

suku bangsa, mereka memiliki budaya dan bahasa sendiri. 
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Mereka juga mengembangkan sistem kepercayaan 

sendiri dengan berbagai mitos di dalamnya. Kedua, adalah 

faktor letak geografis Indonesia di antara Samudra Indonesia 

dengan Samudra Pasifik yang menyebabkan terciptanya 

pluralitas agama. Atas hal ini pengaruh berbagai kebudayaan 

asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia melalui para 

pedagang atau perantau asing. Lihat saja pengaruh 

kebudayaan Hindu dan Budha dari India yang masuk kira- 

kira abad ke-4 Masehi, dan akhirnya berbaur dengan 

kebudayaan asli Indonesia. Kemudian masuk pengaruh 

kebudayaan Islam pada abad ke 13 dan mencapai 

hegemoninya pada abad ke 15. Di daerah-daerah di mana 

pengaruh Hindu dan Budha tidak begitu kuat, Islam begitu 

berpengaruh. Hanya saja di daerah-daerah yang kuat 

pengaruh Hinduisme dan Budhisme, seperti di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur terjadi sinkretisme antara Islam, Hindu, dan 

Budha, termasuk dengan kepercayaan asli yaitu animisme-

dinamisme. 

Masuknya kebudayaan Barat ditandai dengan 

masuknya orang Portugis ke Indonesia karena kebutuhan 

akan rempah-rempah dari Indonesia. Kegiatan misionaris 

Katolik juga ikut menyertai mereka. Ketika Belanda berhasil 

mendesak orang Portugis maka pengaruh agama Kristen 

masuk juga ke Indonesia, meskipun pengaruh Kristen 

Protestan itu hanya pada daerah- daerah yang tidak begitu 

kuat dipengaruhi oleh agama-agama Katolik, Islam, Hindu 

dan Budha. Inilah yang menyeBABkan adanya pluralitas 

agama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam 

kajian ini (Nasikun.1997) menjelaskan bahwa Islam modernis 
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terdapat di daerah-daerah yang dianggap strategis dalam 

jalur perdagangan internasional, terutama di daerah-daerah 

pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Islam konservatif-

tradisionalis menempati daerah pedalaman Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Sedangkan golongan Islam nominal yang biasa 

disebut abangan, terdapat di daerah-daerah Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. 

Golongan Kristen (Katolik dan Protestan) berada di 

daerah Maluku, Nusa tenggara Timur, Sulawesi Utara, 

Tapanuli, serta sedikit daerah Kalimantan Tengah, di mana 

golongan minoritas Kristen tersebar hampir di setiap daerah 

perkotaan di Pulau Jawa. Sedangkan Hindu Bali (Hindu 

Dharma) terdapat di Pulau Bali. Perbedaan iklim dan struktur 

tanah juga, menurut (Nasikun.1997), sangat berpengaruh 

terhadap terciptanya pluralitas regional Indonesia. 

Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah sangat 

mempengaruhi terciptanya lingkungan ekologis yang 

berbeda di Indonesia di mana di Jawa dan di Bali banyak 

pesawahan (wet rice cultivation), sedangkan ladang (shifting 

cultivation) terdapat di luar Pulau Jawa. Perbedaan 

lingkungan ekologis itu pula yang mempengaruhi terjadinya 

perbedaan dalam sektor kependudukan, ekonomi, dan 

sosial-budaya antara Jawa dan Luar Jawa. 

Dihubungkan dengan sikap primordialistik dan 

realitas majemuk masyarakat Indonesia yang melekat pada 

masyarakat daerah dan kebudayaan berbagai suku bangsa, 

hal ini mengundang pertanyaan mengenai bagaimana bangsa 

Indonesia dapat mengantisipasi dampak dari berbagai 

proses transformasi agar tidak menjadi ancaman terhadap 

ketahanan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini ancaman 
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terhadap ketahanan nasional? Atas hal ini maka sifat 

pluralitas dan sikap primordialistik itu haruslah 

ditempatkan sebagai bagian dari tradisi atau realitas yang 

harus diterima eksistensinya, karena kenyataan ini adalah 

merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia. Barangkali 

yang harus diperhatikan adalah aspek-aspek positif dari 

tradisi tersebut untuk dikelola secara tepat dengan 

mengesampingkan unsur-unsur yang bersifat destruktif 

sehingga tradisi daerah dan suku bangsa yang positif tadi 

dapat ditransformasikan menjadi tradisi kebangsaan yang 

kuat demi mempertebal rasa nasionalisme bangsa. 

Barangkali apa yang dikemukakan oleh Miriam 

Budiardjo (Lihat tulisan Miriam Budiardjo Mencari Sistem 

Kepartaian yang Cocok, 1988) dapat memberikan sedikit 

gambaran dan wawasan kepada kita betapa pluralisme 

menjadi masalah yang harus diperhatikan di dalam sistem 

politik kenegaraan, khususnya dalam hal sistem kepartaian 

yang dianggap cocok dengan keanekaragaman yang kita 

miliki. Ia memberi gambaran mengenai sistem kepartaian 

yang digunakan sejak zaman pendudukan Hindia Belanda di 

mana ada partai yang didirikan atas dasar kegiatan sosial, 

seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, atau partai yang 

secara terang-terangan didirikan atas dasar paham 

keagamaan/politik seperti Syarikat Islam (SI) dan Partai 

Katolik. Memang, seperti mengenai politik aliran yaitu 

mengelompokkan organisasi-organisasi atau tepatnya partai 

politik serta berbagai organisasi massa dan pendukungnya 

yang berakar pada landasan keagamaan atau kebudayaan 

yang sama yang merupakan basis dan orientasi ideologis 

bagi partai politik merupakan pencerminan pengelompokan 
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masyarakat atas dasar ikatan primordial. Namun demikian, 

ada juga partai (politik) yang didirikan berdasar asas politik 

sekuler, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai 

Komunis Indonesia (PKI). 

Memang pada zaman pendudukan Jepang, seluruh 

partai yang telah dibentuk pada jaman pendudukan Belanda 

dibubarkan, hal ini sesungguhnya merupakan upaya Jepang 

agar seluruh komponen masyarakat bersatu dan 

berkonsentrasi membantu Jepang dalam Perang Asia Timur 

Raya. Tidak ada kegiatan politik kecuali golongan Islam yang 

diperkenankan untuk membentuk suatu organisasi yang 

dinamakan Masyumi. Pada zaman kemerdekaan 

bermunculannya partai-partai politik di mana multipartai 

yang disetujui pemerintah  dianggap dapat mewakili 

berbagai paham dan kepentingan yang ada di dalam 

masyarakat.  Maka pada tahun 1955 diadakanlah pemilihan 

umum yang pertama yang melibatkan 23 partai politik. 

Meskipun sebenarnya pemilu itu merupakan 

penyederhanaan partai dalam arti bahwa hanya empat partai 

besar saja yang sama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi 

di DPR, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kabinet hasil 

pemilu itu sendiri juga merupakan koalisi dari dua partai 

besar yaitu PNI dan Masyumi, sedangkan PKI tetap memilih 

di luar kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. 

Meskipun kabinet ini mendapat dukungan yang paling 

besar tetapi ternyata tidak membawa stabilitas yang 

diharapkan. Karena adanya berbagai masalah diantaranya 

adanya pergolakan-pergolakan di daerah maka kabinet ini 

hanya bertahan selama dua belas bulan saja. Demikian pula 

dengan Kabinet Djuanda yang bertahan hanya empat belas 
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bulan yang lalu direshuffle, diganti dengan Kabinet Djuanda 

II dan tetap hanya bertahan satu tahun saja. Dalam 

perjalanan pemerintahan juga terjadi ancaman dari partai-

partai politik untuk memboikot sidang konstituante yang 

kemudian konstituante itu dibubarkan oleh presiden 

Soekarno dengan memberlakukan kembali UUD 45. Memang, 

begitu Wilopo S.H. bekas Perdana Menteri Indonesia itu 

menyatakan, bahwa sistem multipartai dan kabinet 

parlementer itu tidak dapat membentuk pemerintahan yang 

kuat dan tahan lama. Negara berkembang itu membutuhkan 

kabinet yang kuat dan partai-partai itu sebenarnya 

merupakan benih- benih kekuatan yang dapat menangkal 

campur tangan atau intervensi pihak asing. Kemudian pada 

zaman demokrasi terpimpin ditandai oleh dominannya 

peranan presiden, adanya pembatasan peranan DPR dan 

partai-partai politik kecuali PKI yang malahan mendapat 

kesempatan untuk berkembang, serta peningkatan peranan 

ABRI sebagai kekuatan sosial-politik. 

Dalam kaitan ini juga Soekarno membentuk Dewan 

Nasional yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat seperti 

buruh, tani, pengusaha, pemuda, wanita, wakil golongan 

agama, wakil daerah, dan wakil ABRI. Komposisi ini 

mencerminkan pemikiran bahwa di luar partai- partai politik 

perlu didengar kelompok-kelompok masyarakat dan juga 

memberi kesempatan kepada mereka dalam berpartisipasi di 

dalam proses politik. Kemudian juga meskipun pada masa 

ini ada penyederhanaan partai politik melalui syarat-syarat 

yang ditetapkan pemerintah tetapi kenyataannya tetap saja 

sistem multipartai masih tidak dapat dihindarkan karena 

PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, 
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PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti masih berdiri meskipun 

PSI dan Masyumi telah dibubarkan. Riwayat Demokrasi 

terpimpin berakhir ketika PKI dibubarkan karena upaya 

kudeta yang gagal pada 30 September 1965. Bubarnya 

demokrasi terpimpin memunculkan demokrasi Pancasila. 

Diawali dengan dibubarkannya PKI melalui Tap MPRS No. 

XXV Tahun 1966 dan dibekukannya Partindo yang telah 

terlanjur menjalin hubungan erat dengan PKI maka mulai 

muncul polemik mengenai perlu tidaknya merombak 

struktur politik dan penyederhanaan sistem kepartaian. 

Saat itu memang partai politik menjadi sasaran 

hujatan masyarakat karena dianggap memecah belah sebagai 

akibat dari egoisme mempertahankan ideologi masing-

masing partai. Melalui SESKOAD Bandung yang mengadakan 

Seminar Angkatan Darat di bicarakanlah sistem partai dan 

pemilihan umum yang cocok bagi Indonesia melalui proses 

yang sangat panjang baik di dalam seminar maupun di luar 

seminar itu tercapailah suatu kompromi meskipun 

kompromi itu masih mendapatkan kecaman dan kritik dari 

berbagai kalangan, yaitu dengan membuat mengelompokkan 

yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari 

NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan PERTI. Kelompok 

lainnya adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen 

Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI yang 

tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Kelompok ketiga adalah Golkar dengan asas tunggal 

Pancasila. Ketiga partai inilah yang telah ikut beberapa kali 

pemilu. Jalannya sejarah politik Indonesia yang digambarkan 

Berubahnya situasi dan kondisi politik, akhirnya memang 

menciptakan sistem multipartai. Ini seolah-olah mengulang 
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sejarah, di mana sistem multi-partai jaman Hindia-Belanda 

dan pasca kemerdekaan diberlakukan kembali. Dengan telah 

beberapa kali terjadi pergantian presiden, sistem politik pun 

berubah. Otonomi makin menguat dan dampaknya adalah 

bahwa hampir di semua lembaga, baik di pusat maupun di 

daerah-daerah menerapkan sistem otonomi. Kenyataannya 

memang sekarang ini kita menganut sistem multi-partai. 

Karena perubahan kondisi sosial politik, sekarang ini sistem 

multipartai telah kembali diterapkan. Pemilu tahun 2004 

juga dengan mengikutkan banyak partai sebagai kontestan 

pemilu. Ini menandakan iklim demokrasi di   Indonesia 

sudah mulai berkembang 

2.  Tantangan Pluralisme Budaya 

Menyikapi Pluralitas Budaya Bangsa Indonesia. 

Perbedaan memang menjadi sesuatu yang lumrah 

ditemukan. Perbedaan ini tak hanya bisa ditemukan di 

lingkungan masyarakat, dimana ada penduduk asli dan ada 

pendatang. Melainkan bisa juga dalam satuan sosial lebih 

kecil, yakni di dalam keluarga sendiri. Setiap orang dalam 

satu atap dijamin memiliki sifat maupun pendapat berbeda-

beda. Oleh sebab itu, perlu membiasakan diri untuk 

menerima perbedaan tersebut. Sehingga saat mengetahui 

ada banyak sekali perbedaan saat berinteraksi dengan orang 

sekitar maka mampu bersikap dengan baik. Jika ditanya, 

bagaimana menyikapi pluralitas budaya di Indonesia? Maka 

jawabannya adalah perlu menumbuhkan sikap toleransi 

terhadap semua perbedaan yang ditemukan. Jika diri sendiri 

bisa menghormati orang lain yang berbeda maka orang lain 

juga akan menghormati kita. Hal ini akan mendorong 

terbentuknya hubungan sosial yang baik. 
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Selain itu, masalah budaya tentu masyarakat di setiap 

daerah memiliki budaya yang khas. Kita tidak akan pernah 

mampu memaksakan semua orang untuk mengikuti budaya 

kita sendiri yang dilakukan dan diyakini sedari kecil. Setiap 

orang memiliki hak untuk meyakini dan menjalankan budaya 

mereka, yang merupakan budaya warisan nenek moyang 

mereka. Oleh sebab itu, dalam menyikapi pluralitas budaya 

di Indonesia memang perlu menumbuhkan toleransi. 

Semakin kita berhati lapang menerima perbedaan semakin 

mudah bagi kita sendiri untuk diterima oleh masyarakat. 

Bisa hidup berdampingan, saling membantu, dan saling 

melengkapi. 

3. Manfaat Pluralitas dalam Kehidupan 

Mampu lebih bijak dalam menyikapi pluralitas budaya 

di Indonesia akan membantu menciptakan kedamaian. 

Menerapkan paham pluralisme sendiri kemudian diketahui 

memberikan banyak sekali manfaat. Diantaranya adalah: 

1. Mengembangkan Sikap Saling Menghargai. Manfaat 

pertama dari pluralitas budaya maupun jenis lainnya 

adalah menciptakan sikap saling menghargai. Yakni 

menghargai dan mengakui kemampuan maupun prestasi 

yang dicapai oleh orang lain. Meskipun memiliki agama 

yang berbeda, ras yang berlainan, etnik yang tidak sama, 

dan lain sebagainya. Mampu menghargai siapa saja 

dengan segala pencapaian mereka akan membantu diri 

sendiri dihargai juga oleh orang lain. Tidak perlu 

membedakan orang berdasarkan aspek agama, budaya, 

ras, dan semacamnya. sebab setiap orang memiliki 

kemampuan unik dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri 

dan orang sekitar. Menyadari hal ini, maka sikap 
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menghargai prestasi mereka akan terbentuk, Tidak hanya 

bersedia untuk berinteraksi akan tetapi juga bekerjasama 

dan memberikan kepercayaan. Tindakan diskriminasi 

kemudian bisa dihindari dengan tumbuhnya sikap saling 

menghargai tadi. 

2. Budaya Bisa Terus Dikembangkan 

Tanpa memiliki kemampuan menyikapi pluralitas 

budaya di Indonesia dengan baik maka bisa memperbesar 

resiko suatu budaya akan hilang atau punah. Sebab yang 

namanya budaya perlu diturunkan ke generasi 

selanjutnya agar tetap lestari. Ada banyak contoh budaya 

yang sempat punah di Indonesia. Misalnya saja budaya 

ketoprak di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dulu, 

ketoprak menjadi salah satu hiburan rakyat dan menjadi 

pilihan siapa saja yang sedang memiliki hajat untuk 

meng gelarnya sebagai hiburan kepada tamu undangan. 

Perlahan peminat seni ketoprak ini minim dan semakin 

hilang. Menghindari kemungkinan budaya yang dimiliki 

hilang maupun budaya orang lain hilang. Maka harus 

menumbuhkan sikap pluralitas, sehingga setiap orang 

leluasa menjaga dan mengembangkan budaya yang 

dimiliki. Kelestarian budaya akan terjamin, karena bisa 

diwariskan kepada anak cucu sampai kapanpun. 

3.  Meningkatkan Kualitas SDM 

Siapa sangka dengan kemampuan yang baik dalam 

menyikapi pluralitas budaya di Indonesia tak hanya 

menjaga suatu budaya tetap lestari. Akan tetapi juga 

mampu meningkatkan kualitas SDM atau Sumber Daya 

Manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya 

beragam, dimulai dari kebebasan setiap orang untuk 
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meraih mimpinya. Seseorang tidak akan kesulitan 

menjadi manager di sebuah perusahaan meskipun 

memiliki budaya yang berbeda atau berasal dari pemeluk 

agama minoritas di sebuah daerah maupun di dalam 

lingkungan perusahaan tersebut. Sehingga semua orang 

bisa berjuang dengan maksimal untuk meraih prestasi 

setinggi mungkin. Mereka tidak mengalami hambatan 

untuk berkembang lewat kesempatan meraih hak 

pendidikan, meraih jabatan tinggi, dan sebagainya. 

Kualitas SDM pun meningkat dan kemudian mampu 

mendorong perkembangan perekonomian. 

4.   Menciptakan Kerukunan dan Perdamaian 

Manfaat berikutnya dari sikap pluralitas dalam 

lingkungan masyarakat adalah mampu menciptakan 

kerukunan dan perdamaian. Suatu lingkungan menjadi 

tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal jika 

kondisinya mendukung. Misalnya pendatang diterima 

dengan baik oleh masyarakat setempat. Tanpa pernah 

diremehkan, mengalami diskriminasi, dan sebagainya 

para pendatang bisa tinggal dengan nyaman di 

lingkungan baru. Hidup berdampingan dengan 

masyarakat asli yang lahir dan besar di daerah tersebut 

kemudian menjadi hal yang mungkin untuk terjadi. 

Sehingga bisa hidup rukun, lingkungan menjadi 

aman dan damai. Hal ini tentu menjadi  keinginan  

semua  orang.  SeBAB  jika  ada  konflik  

berkepanjangan  maka lingkungan menjadi tidak 

kondusif. Perlahan akan ada lebih banyak orang pindah 

ke lingkungan lain, lingkungan tersebut bisa mati suri. 
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4.  Tips Menumbuhkan Sikap Pluralitas 

Bagi beberapa orang mencoba menyikapi pluralitas 

budaya di Indonesia dengan baik atau secara positif bukan 

hal mudah. Apalagi jika selama ini selalu beranggapan 

bahwa golongan sendiri adalah golongan paling unggul atau 

superior. Supaya tidak selamanya merasa demikian dan 

mampu menerima segala perbedaan. Maka lakukan beberapa 

tips berikut ini: 

1. Memahami Diri Sendiri 

Tips pertama untuk bisa menumbuhkan sikap 

pluralitas adalah memahami atau mengenal diri sendiri 

dengan baik. Misalnya dengan mulai mengetahui apa saja 

kelebihan yang dimiliki sekaligus kekurangan yang dimiliki. 

Tanyakan kepada orang lain, baik itu teman maupun saudara 

agar penilaian mereka memberi gambaran jelas. Memahami 

bahwa diri sendiri juga memiliki kekurangan di samping 

kelebihan yang membanggakan. Maka bisa dipastikan orang 

lain yang agamanya berbeda, budayanya berlainan, dan 

sebagainya juga demikian. Sehingga bisa menerima mereka 

dengan baik karena menyadari fakta tersebut. 

2. Mengenal Perbedaan Secara Mendalam 

Tips kedua agar bisa lebih mudah menyikapi pluralitas 

budaya di Indonesia secara positif adalah mengenal 

perbedaan secara mendalam. Maksudnya disini adalah 

mencoba untuk mengenal semua orang dengan segala 

perbedaannya. Hal ini akan memberi kesadaran bahwa tidak 

bisa membuat semua orang sama dengan diri kita. Perbedaan 

ini akan terus ada sampai hari kiamat datang. Memaksakan 

diri untuk fokus pada satu golongan yang sama adalah 

tindakan sia-sia. Bisa jadi di masa mendatang akan menjadi 
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minoritas dan merasakan sendiri betapa tidak enaknya 

diperlakukan diskriminatif. 

Oleh sebab itu, kenali fakta tersebut sehingga bisa 

menerima perbedaan dengan lapang dada. Perbedaan 

bukanlah hal buruk, karena dengan adanya perbedaan akan 

tercipta penghargaan pada orang sekitar dan termasuk pada 

diri sendiri. Perbedaan juga bisa menambal kekurangan yang 

kita miliki dengan kelebihan mereka yang dianggap berbeda. 

3. Menjalin Persahabatan Seluas-Luasnya 

Selanjutnya  adalah  mencoba  menjalin  persahabatan  

seluas  mungkin,  dan  mau mengenal atau bersahabat 

dengan siapa saja. Semakin dekat dengan seseorang yang 

tadinya dianggap  berbeda bisa  karena beda  agama, 

budaya,  dan  sebagainya. Maka semakin mengetahui 

kelebihan mereka dibanding diri sendiri. Sehingga bisa 

menumbuhkan sikap pluralitas yang membantu menciptakan 

kerukunan dan perdamaian. 

4. Traveling agar Pikiran Lebih Terbuka 

Sesekali perlu meluangkan waktu untuk traveling, bukan 

hanya untuk mencari hiburan akan tetapi juga membantu 

membuka pikiran. Kunjungi tempat wisata atau tempat 

menarik lain yang masyarakat setempat memiliki budaya 

dan agama yang berbeda. Saat kunjungan dilakukan maka 

akan menyadari betul bahwa perbedaan itu ada. Kemudian  

bisa  berada  di  tempat  dimana diri sendiri  menjadi  

minoritas  bukan  lagi mayoritas. Saat diperlakukan dengan 

baik oleh masyarakat setempat, aka pikiran pun menjadi 

lebih terbuka mengenai bagaimana harus menyikapi 

pluralitas budaya di Indonesia. 
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5. Dekat dengan Orang yang Dianggap Berbeda 

Saat mengenal seseorang yang “berbeda” seringnya kita 

akan menjauh dan enggan berteman atau dekat. Padahal 

tidak akan rugi  jika menjalin hubungan baik dengan 

mereka, bahkan bisa jadi mereka adalah penolong pertama 

saat mengalami kesulitan. Padahal orang lain yang dianggap 

“sama” memilih untuk tidak peduli. oleh sebab itu, 

pertimbangkan untuk menjalin kedekatan dengan mereka 

yang dianggap berbeda. Sehingga bisa mengenal mereka 

lebih dalam dan menjalin hubungan baik dan saling 

menguntungkan sekaligus saling menghargai. Lewati langkah 

ini, kesempatan untuk hidup rukun dengan mereka yang 

berbeda akan terbuka.  

5. Tantangan Pluralisme Agama 

a.   Pluralisme Agama di Indonesia 

Apabila agama disandingkan dengan kata pluralisme, 

maknanya akanberubah menjadi pluralisme agama. Secara 

terminologi yang khusus ist ilah pluralism agama sudah 

menjadi baku. Sekedar dalam kamus-kamus bahasa saja 

tidak bisa untuk dirujukkan. Walau terdapat di dalam kamus 

sikap saling menghormati keunikan masing-masing dan juga 

sikap toleransi merupakan makna dari pluralisme. Pluralisme 

agama memandang semua agama setara dengan agama-

agama yang lainnya dan terhadap pluralitas agama sebuah 

paham dan cara pandang semua agama adalah sama (M. S. 

Rahman, 2014) 

Masalah antar teologi, sejarah, primodialisme, muncul 

akibat pluralisme agama di Indonesia yang saling tarik 

menarik, ketika umat beragama sendiri berada dalam 
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lingkungan internpluralisme berhadapan dengan masalah 

teologi, baik Islam, Budha, Protestan, Hindu, Konghucu, 

Khatolik, dan agamalainnya, dengan melupakan aspek 

esoteric agama-agama ada dan masih mempersoalan 

truthclaim (klaimkebenaran). Penjajahan belanda menjadi 

beban dalam masalah sejarah secara historisnya, sebab 

dalam kebijakan polit ik selalu mendukung dan berpihak 

kepada agama Kristen sehingga belanda di ident ikkan 

dengan Kristen. Dan primodialisme termasuk menghambat 

perkembangan pemikiran keagamaan karena dianggap 

sebagai factor pengganjal dalam persoalan kebenaran 

universal (Abidin, 2015) 

Kalangan cendekiawan Muslim Indonesia memaknai 

pluralisme agama secara berbeda- beda, baik sosiologis 

maupun etnis.Pluralisme Agama Dalam Artian berbeda-beda 

adalah suatu kenyataan dimaknai sebagai sebuah bentuk 

secara sosiologis, dalam hal beragama adalah beragam dan 

plural. Dan tidak dapat dipungkiri karena sudah merupakan 

kenyataan sosial, bahwa kita memiliki agama yang berbeda-

beda. Secara sosiologi sadanya pluralism agama ini 

merupakan pengakuan yang sederhana, dan tidak 

mengizinkan pengakuan etika dan kebenaran dari agama lain 

(Hidayat, 2006) 

Tidak bisa dihindari bahwa adanya fenomena pluralisme 

agama di Indonesia. Problem dan konflik antar umat 

beragama akan terjadi apabila pluralism agama tidak 

disikapi secara tepat dan cermat. Dan sudah terlihat pada 

kenyataan bahwa konflik agama banyak terjadi. Perlu adanya 

pendekatan- pendekatan yang tepat untuk mencari solusi 

dan menangani konflik antar umat beragama salah satunya 
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umat beragama menciptakan hubungan yang baik.Tantangan 

dan Peluang Pluralisme Agama di Indonesia Di tengah 

masyarakat dapat terlihat dan terbaca kenyataannya 

sekarang sangat memprihatinkan. Bahwa dalam menjunjung 

tinggi hak demokratisasi dan humanitas pemeluk agama 

belum semuanya sadar dan bersikap cerdas terhadap hal 

tersebut. Masih adanya sikap eksklusif dalam kelompok 

beragama, organsi etnis, klaim kebenaran, friksi-friksi politik 

yang dibenarkan lewat pola manipulasi doktrin agama, 

dendam, dan keserakahan kekuasaan (A. Rahman, 2006). Bagi 

agama-agama pluralisme merupakan tantangan, pencarian 

titik temu agama-agama menjadi sangat penting untuk 

dilakukan. Pentingnya pencarian konvergensi agama-agama 

sebagai kerangka acuan melalui beberapa pertimbangan. 

Pertama, secara praktis umat beragama belum sepenuhnya 

paham tentang pluralisme agama, dengan demikian sikap 

eksklusivisme beragama justru muncul ke permukaan, 

ajaran yang benar adalah ajaran agama yang dipeluknya, 

dituduh sesat agama-agama yang lainnya, sehingga 

pemeluknya wajib dinobatkan dan dikikis, karena dalam     

pandangan tuhan terkutuk baik agama maupun 

pemeluknya. Berawal dan mulai dari sinilah akar konflik 

tersebut. 

Pola hubungan sosial lintas agama yang eksklusif 

menyebabkan keberlanjutan konflik dan realitas juga bagian 

dari keberlanjutan konflik. Kerukunan hidup beragama 

dalam pluralisme agama memang belum sepenuhnya 

terjamin. Kedua, cenderung memonopoli klaim kebenaran 

(truth claim) dan klaim keselamatan saat berada di tengah 

tengah pluralisme agama , ini hanya pemeluk agama tertentu 
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(yang bersikap eksklusif). Secara sosiologi perang antar 

agama akan terjadi akibat munculnya berbagai konflik sosial 

politik. Pada saat ini, perbedaan agama telah menjadi salah 

satu masalah besar yang patut untuk memperoleh perhatian 

serius. Sedemikian serius nya masalah ini, sampai-sampai 

dapat menimbulkan perpecahan suatu bangsa, terjadinya 

konflik sosial hingga timbulnya perang sipil di antara warga 

negara. Perbedaan di antara suatu bangsa yang majemuk, di 

satu sisi dapat memperkaya keanekaragaman bangsa itu 

sendiri, tapi dilain pihak dapat juga menimbulkan suatu 

jurang pemisah di antara mereka. 

Hal lain yang berpotensi memicu konflik adalah terletak 

pada watak agama yang ekspansif. Khususnya agama samawi 

Islam dan Kristen yang sama-sama mengklaim sebagai agama 

misi dan dakwah. Proses penyebaran misi atau dakwah yang 

tidak memiliki rambu- rambu secara jelas, dapat 

menciptakan kecemasan dan kecemburuan kelompok agama 

lain dan pada gilirannya bisa melahirkan konflik. Hal ini 

adalah gesekan yang paling efektif untuk saling membenci 

dan menimbulkan fitnah antar umat beragama. 

Dalam buku Agama dan krisis kemanusiaan modern 

menurut Haedar Nashir (Shahputra, 2014), dijelaskan secara 

garis besar ada lima faktor yang menyebabkan konflik umat 

beragama dalam masyarakat, yaitu: pertama, Lapisan sosial 

stratifikasi sosial perbedaan tingkat status sosial dalam 

kehidupan masyarakat seperti ekonomi para pemimpin 

maupun antar pemeluk agama yang dapat memunculkan 

kecemburuan sosial, stratifikasi ini merupakan faktor yang 

bersifat kompleks dan struktural dan cukup kuat 

mempengaruhi faktor-faktor yang lainnya. Kedua, 
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Kepentingan ekonomi dan politik tidak hanya kelompok 

masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan nyata tetapi 

termasuk para pemimpin dan para pemeluk agama, ekonomi 

sebagai sumber kehidupan yang diperebutkan setiap agama. 

dan politik sangat penting dikehidupan sosial dalam 

memperebutkan aset kekuasaan politik, antara lain, menjadi 

anggota gubernur, DPR, Bupati, dan lainnya. Stratifikasi 

sosial mempengaruhi kepentingan ini dari para 

pemimpinnya maupun dari masing- masing kelompok   

umat.   Ketiga, Penafsiran agama, pemahaman agama, 

berbeda penafsiran, yang antara lain terhadap mazhab 

melahirkan sikap fanatisme yang berlebihan. Dan paham 

agama secara berlebihan, baik inter maupun antar pemeluk 

agama yang berbeda, baik para pemimpinnya maupun 

kepada level umat yang awam. Keempat, Mobilisasi dalam 

kegiatan dakwah atau pengikut paham, setiap kelompok 

agama melakukan gerakan dakwah yang dilakukan di 

lingkungan agama yang sama maupun terhadap orang yang 

berbeda agama, dan juga bergerak dalam mobilitas sosial 

kelompok para elit pemimpin. Kelima, Agama berkeyakinan 

terhadap sesuatu yang dianggap mutlak dan mendasar 

menyangkut kepastian utama keberagaman bagi setiap 

pemeluk agama, keberagamaannya bersifat fundamental dan 

sakral. 

Suka tidak suka siapapun tidak dapat membantah fakta 

tentang pluralitas agama, tidak masuk akal hanya agamanya 

saja yang dapat hidup dan berkembang di dunia ini, dimana 

semua manusia juga berhak hidup. Merasa tidak senang atau 

anti kehadiran kepercayaan atau agama lain salah satu sikap 

yang melanggar sunnatullah, keberagaman agama dan 
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kepercayaan merupakan ketetapan atas Tuhan. 

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat tantangan 

pluralisme  agama  yaitu banyaknya keyakinan dan agama 

di Indonesia yang dianut oleh masyarakat. Tentu akan 

melahirkan gesekan-gesekan kecil bahkan sampai gesekan 

besar. Bila kondisi ini dibiarkan tentu akan berdampak pada 

disintegrasi bangsa. Untuk itu perlunya pemahaman 

pluralisme agama yang tanpa adanya konflik antar umat 

beragama. Walaupun beda agama tidak lantas dibenci tapi 

harus dicintai dan disayangi. Pluralisme agama di Indonesia 

adalah untuk membangun secara utuh dan bulat ikatan 

kehidupan, dan juga perlu adanya kesadaran, untuk 

mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan sekaligus untuk 

mempertahankannya perlu pengalaman, upayanya berangkat 

dari kenyataan yang terdapat didalam Konstitusi Negara 

Republik Indonesia. 

Pluralitas menjadi satu kekuatan pada masanya yang 

menghantarkan bangsa ini mendapat kekuatan tersebut, 

kemampuan untuk berdiri sendiri (merdeka) duduk sejajar 

dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya 

(S.Ag,2020) .Peluang pluralisme agama di Indonesia tidak 

menggunakan pendekatan pluralism hitam putih dan salah 

benar,sehingga yang salah masuk neraka dan yang benar 

masuk surga, tetapi berupaya melihat apa yang menjadi 

esensi sesungguhnya ajaran suatu agama sembari berupaya 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih 

kedamaian. Kemudian lebih jauh melihat secara perennial 

bahwa semuanya itu berawal dari satu sumber yang sama, 

yakni kebenaran mutlak. 
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Bertolak dari pendekatan demikian, akan ditemukan 

benang merah yang menghubungkan semua agama yang 

benar bahwa sesungguhnya agama-agama samawi datang 

silih berganti memiliki substansi mendasar, namun dengan 

format yang berbeda- beda. Dan sebagai Negara yang 

majemuk kita tidak boleh mengabaikan perbedaan format 

agama, tetapi harus menghormatinya. Kita menghormati dan 

meyakini agama yang kita peluk sepenuh dan setulus hati, 

namun tidak mengabaikan dan apalagi menghina agama 

orang lain. Dengan demikian akan terciptalah keharmonisan 

dan kedamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran 

agama itu sendiri (Shahputra, 2014). 

Dalam kehidupan beragama di Indonesia manusia 

dituntut supaya tetap rukun. Pembangunan akan terhalang 

apabila terjadinya kekacauan atau kerusuhan dalam 

kehidupan beragama. Mustahil dilaksanakan pembangunan 

dalam masyarakat yang kacau balau. Pembangunan akan 

terlaksana apabila masyarakat hidup dengan rukun. Setiap 

orang yang saling toleran atau tenggang rasa akan 

menciptakan kerukunan dalam beragama. Gagasan ini 

menekankan bahwa pemeluk agama seharusnya menyadari 

agama yang paling baik adalah agama yang ia peluk, namun 

mengakui adanya persamaan-persamaan dan juga adanya 

perbedaan-perbedaan antara satu agama dengan agama-

agama yang lainnya. Dengan demikian sikap saling harga 

menghargai dan sikap saling menghormati akan muncul dan 

merupakan sesuatu yang baik, seperti menghormati 

kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan 

kelompok penganut agama lainnya. 
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BAB V 

HAKIKAT KEBUDAYAAN DAN  

HAKIKAT KEAGAMAAN 

1. Hakikat Kebudayaan 

udaya merupakan istilah yang banyak 

dijumpai dan digunakan hampir dalam setiap 

aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan 

bahwa budaya begitu dekat dengan lingkungan kita. Kata 

budaya/kultur (culture) dipandang penting karena kata ini 

membentuk dan merupakan bagian dari istilah Pendidikan 

Multikultural. Bagaimana kita mendefinisikan budaya akan 

menentukan arti dari istilah Pendidikan Multikultural. Tanpa 

kita mengetahui apa arti budaya/kultur, kita akan sangat 

sulit memahami implikasi Pendidikan Multikultural secara 

utuh. Misalnya, jika budaya didefinisikan sebagai warisan 

dan tradisi dari suatu kelompok sosial, maka Pendidikan 

Multikultural berarti mempelajari tentang berbagai (multi) 

warisan dan tradisi budaya. Namun jika budaya 

didefinisikan sebagai desain kelompok sosial untuk bertahan 

hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, maka satu 

tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mempelajari 

tentang berbagai kelompok sosial dan desain yang berbeda 

untuk hidup dalam masyarakat yang pluralis. 

Apa    yang    terlintas pada    pikiran   Anda    bila    

istilah  budaya”, ”kultur” atau ”kebudayaan” itu muncul. 

Mungkin di pikiran kita terlintas tentang tarian-tarian, adat 

istiadat suatu daerah, pakaian adat, rumah adat, lagu-lagu 

daerah atau ritual peninggalan masa lalu. Hal ini sangat 

B 
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mungkin berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang Barat 

ketika mendengar kata yang sama. Di dunia Barat istilah 

budaya juga digunakan dalam pengertian yang populer, yaitu 

budaya tinggi (high culture) untuk menyebut bidang estetik 

(keindahan) seperti seni, drama, balet dan karya sastra dan 

budaya rendah (low culture) untuk menyebut seni yang lebih 

populer seperti musik pop, dan media massa. Namun ada 

beberapa ciri khas budaya yang dapat dijadikan petunjuk 

untuk memperoleh gambaran tentang definisi budaya. Dalam 

istilah Inggris, ”budaya” adalah culture, yang berasal dari 

kata Latin colere yang berarti “mengolah, mengerjakan” 

terutama mengolah tanah atau bertani Koentjaraningrat 

dalam (Pratiwi, 2017). Hal ini berarti bahwa budaya 

merupakan aktivitas manusia, bukan aktivitas makhluk yang 

lain dan menjadi ciri manusia. Dari sudut antropologi 

budaya, pengkategorian temuan artefak yang disebut 

Pithecanthropus Erectus”, ”Hom Soloensis” sebagai manusia 

atau bukan, didasarkan pada kemampuan artefak itu saat 

hidup dalam menciptakan benda budaya. Misalnya 

Pithecanthropus Erectus (manusia kera yang berdiri tegak) 

yang ditemukan di sungai Bengawan Solo, Sangiran, Solo 

oleh sebagian ahli sudah dipandang sebagai “manusia” 

karena dipandang ada hubungan dengan ditemukannya 

kapak di dekat Pithecanthropus Pekinensis yang memiliki 

ciri sama yang ditemukan di Solo dan dipandang satu jaman 

masa hidupnya. 

Ibarat sebuah mobil yang dipandang dari berbagai 

sudut pandang (mesinnya, harganya, atau potongan 

bodinya), manusia dapat dilihat dari kedudukannya sebagai 

homo humanus, homo socius dan homo educandum. 
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Humanus berasal dari bahasa Latin yang berarti lebih 

halus, berbudaya dan manusiawi. Manusia akan selalu 

mencipta, menikmati dan merasakan hal-hal yang bisa 

membuat dia lebih halus, berbudaya dan manusiawi. 

Manusia menyukai musik, menari atau berperilaku sopan. 

Semua itu didorong oleh kodratnya sebagai manusia sebagai 

homo humanus. Koentjaraningrat menjelaskan peradaban 

(civilization) itu sebagai bagian dan merupakan bagian 

kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian, ilmu 

pengetahuan, sopan santun dan sistem pergaulan yang 

kompleks dalam suatu masyarakat dengan struktur yang 

kompleks. Sering juga peradaban dipakai untuk menyebut 

suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni 

bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu 

pengetahuan yang maju dan kompleks. 

Selain sebagai makhluk yang berbudaya, manusia juga 

makhluk yang selalu berinteraksi dan tidak terlepas dari 

orang lain (homo socius). Dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya, manusia menggunakan simbol (homo 

simbolicum). Manusia akan banyak menggunakan benda-

benda sebagai simbol untuk mengekspresikan sesuatu. 

Misalnya, penggunaan simbol berupa kalung salib bagi 

kelompok agama Nasrani. Nah sekarang cobalah anda 

mencari benda-benda yang digunakan sebagai simbol untuk 

mengekspresikan sesuatu. Mudah bukan? Anda dapat juga 

mengembangkannya dengan mencari contoh perilaku yang 

didalamnya terdapat makna simbolik. Dalam berinteraksi 

dengan orang lain itu ada proses pendidikan yang 

berlangsung karena manusia adalah makhluk yang mendidik 

dan terdidik (homo educandum). Ada banyak pengertian 
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mengenai kebudayaan yang dipergunakan. Kluckhohn dan 

Kroeber mencatat sekitar 175 definisi kebudayaan yang 

berbeda. Koentjaraningrat mengartikan budaya dalam arti 

sempit dan luas. Dalam arti sempit budaya itu adalah 

kesenian Koentjaraningrat. Secara luas, Koentjaraningrat 

mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan 

dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan 

belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. 

Kita lihat, pengertian yang dibuat oleh Koentjaraningrat itu 

sangat luas yang mencakup seluruh aktivitas manusia. 

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa budaya 

itu berkaitan dengan kata kunci yang mencakup (1) gagasan, 

(2) perilaku dan (3) hasil karya manusia. Sebagai pedoman 

pembahasan kita selanjutnya, pengertian kebudayaan ini 

difokuskan pada pendapat Bullivant yang mendefinisikan 

budaya sebagai program bertahan hidup dan adaptasi suatu 

kelompok dengan lingkungannya. Program budaya terdiri 

dari pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

anggota kelompok melalui sistem komunikasi. Kebudayaan 

juga terdiri dari keyakinan, simbol, dan interpretasi dalam 

kelompok manusia. Sebagian besar ilmuwan sosial saat ini 

memandang budaya terdiri dari aspek simbolik, ideasional, 

dan tidak terlihat (intangible) dari masyarakat manusia. 

Esensi budaya bukan pada benda, alat, atau elemen budaya 

yang terlihat lainnya namun bagaimana kelompok 

menginterpretasikan, menggunakan, dan merasakannya. 

Nilai-nilai, simbol, interpretasi, dan perspektif lah yang 

membedakan seseorang dari orang yang lain dari masyarakat 

manusia, bukan objek material dan aspek yang terlihat 

lainya dari masyarakat manusia. 
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Orang-orang di dalam suatu kebudayaan biasanya 

menginterpretasikan makna simbol, benda dan perilaku 

menurut cara yang sama atau yang serupa dan ada 

kemungkinan orang menginterpretasikan secara lain pada 

suatu perilaku yang sama. Semua kebudayaan menggunakan 

bahasa tubuh (body language) untuk berkomunikasi. Ada 

kebudayaan yang lebih banyak menggunakan bahasa tubuh 

dibandingkan dengan yang lainnya. Masalah dalam 

penggunaan bahasa tubuh untuk komunikasi dapat terjadi 

jika dua makna yang bertentangan menggambarkan satu 

gerakan tubuh. Misalnya di Bulgaria, menganggukkan berarti 

“tidak” dan menggelengkan kepala berarti “ya” sedangkan di 

tempat lain umumnya mengartikan sebaliknya. 

2. Unsur-Unsur Budaya 

Memandang budaya sebagai kompleksitas hal yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, 

adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan 

menurut Raymond Williams dalam (Cahyo 1, 2014) budaya 

meliputi meliputi organisasi produksi, struktur keluarga, 

struktur lembaga yang mengungkapkan atau mengatur 

hubungan-hubungan sosial, bentuk komunikasi yang khas 

dalam anggota masyarakat. Kebudayaan harus dipandang 

dalam konteks teori komunikasi yaitu sebagai keseluruhan 

sistem simbol (bahasa, kekerabatan, ekonomi, mitos, seni) 

yang pada berbagai tingkat memungkinkan dan mengatur 

komunikasi. Hal ini karena manusia adalah homo 

simbolicum. Kita lihat bahwa budaya diartikan selalu dalam 

konteks hubungannya sebagai anggota masyarakat. 

Koentjaraningrat lebih sistematis dalam merinci unsur-unsur 
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kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut 

Koentjaraningrat dalam (Pratiwi, 2017) adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 

2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. 

3. Sistem pengetahuan 

4. Bahasa 

5. Kesenian 

6. Sistem mata pencaharian hidup. 

7. Sistem teknologi dan peralatan. 

Secara garis besar unsur-unsur yang berada di urutan 

bagian atas merupakan unsur yang lebih sukar berubah 

daripada unsur-unsur di bawahnya. Namun perlu 

diperhatikan, karena ada kalanya sub unsur dari suatu unsur 

di bawahnya lebih sukar diubah dari pada sub unsur dari 

suatu unsur yang tercantum di atasnya. Misalnya sub-sub 

unsur hukum waris yang merupakan sub unsur dari hukum 

(bagian dari unsur sistem dan organisasi kemasyarakatan) 

lebih sukar berubah bila dibandingkan dengan sub-sub 

unsur arsitektur tempat pemujaan (bagian dari sub unsur 

prasarana upacara yang menjadi bagian dari sistem religi). 

Masjid, gereja, tasbih, kitab suci merupakan contoh kongkrit 

sistem religi dan upacara keagamaan. 

Kebudayaan memberi pengetahuan dan ide tentang 

dan untuk berperilaku. Artinya, orang harus mengetahui 

jenis pengetahuan dan ide yang harus digunakan pada jenis 

perilaku tertentu yang sesuai (untuk berperilaku) dan juga 

untuk memahami perilaku tentang apa yang dia lihat 

(tentang perilaku). Misalnya, ada kebiasaan orang Tionghoa 

yang menggunakan sumpit, yang terbuat dari batangan kayu 
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atau bambu, sebagai alat pengganti senduk ketika mereka 

makan. Kita perlu pengetahuan dan ide tentang apa artinya 

dan aturan apa yang digunakan untuk menggunakannya. Jika 

kita adalah anggota kelompok sosial yang menggunakan 

sumpit itu, kita akan tahu aturan yang mendasarinya. 

Kelompok asing lain hanya dapat melihat perilaku 

orang Tionghoa yang menggunakan sumpit atau 

menanyakannya bagaimana mereka memperoleh 

keterampilan seperti itu dan apa maknanya. Sekalipun 

demikian, orang asing itu mungkin tidak mempelajari segala 

hal tentang penggunaan sumpit namun bila dia hidup dalam 

jangka waktu lama dengan kelompok sosial itu maka ia akan 

menemukan aturan tentang kesabaran dan etiket sekitar 

proses sederhana berupa makan dengan menggunakan 

sumpit. Ini menunjukkan pada kita bahwa kebutuhan 

biologis instingtif untuk memuaskan perut lapar harus 

dilakukan menurut cara yang yang terprogram secara 

berbudaya. 

Contoh sumpit juga memperlihatkan bahwa dua jenis 

perilaku dapat tercakup dalam rutinitas sehari-hari seperti 

makan. Pertama, perilaku instrumental (instrumental 

behavior), yang dipakai untuk mendapatkan sesuatu dan 

yang diprogram oleh pengetahuan instrumental dari budaya. 

Kedua adalah perilaku ekspresif (expressive behavior), yang 

lebih menekankan pada pengekspresian keyakinan, ide, dan 

nilai-nilai yang penting. Kesabaran dan etiket bukan hanya 

diperlukan jika makan dan jika menunjukkan perilaku 

instrumental yang relevan, namun merupakan ekspresi dari 

petunjuk tentang cara makan, nilai yang ditempatkan pada 

makan dan jenis-jenis nilai yang ada seputar makan. 
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Perilaku ekspresif merupakan bagian penting dari 

ritual keagamaan. Tidak mungkin nampak  melakukan  

sesuatu  dalam  pengertian  instrumental,  sekalipun  

mengekspresikan keyakinan dan ide yang penting. Namun 

sekalipun ritual itu tidak melakukan apa-apa, namun 

memiliki fungsi penting dalam membawa kenyamanan 

psikologis. Ritual dapat menjadi cara penting untuk 

menghilangkan/mengurangi perasaan frustasi atau 

kegelisahan saat krisis seperti banjir, gempa, Tsunami, atau 

bencana alamiah lainnya. Dengan demikian ritual religius 

dapat dikatakan memiliki fungsi instrumental. 

Akhirnya penting untuk diingat bahwa pada sebagian 

besar masyarakat, program yang demikian memberi 

sejumlah pilihan dan orang akan mengubah dan berperilaku 

secara bebas. Masing-masing individu dapat 

mengembangkan budaya pribadi. Kadang-kadang 

“melakukan sesuatu semaunya sendiri” menjadi tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya (maladaptive) 

untuk bertahan hidup dan mereka dapat terisolasi (ingat 

budaya terutama adalah program bersama). 

3. Wujud Kebudayaan 

Kalau kita perhatikan definisi budaya seperti diuraikan 

di atas, maka wujud kebudayaan Koentjaraningrat bisa 

terdiri dari Wujud idiil (adat tata kelakuan) yang bersifat 

abstrak, tak dapat diraba. Terletak di alam pikiran dari warga 

masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu 

hidup, yang nampak pada karangan, lagu-lagu. Fungsinya 

adalah mengatur, penata, pengendali, dan pemberi arah 

kelakuan manusia dalam masyarakat. Adat terdiri atas 
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beberapa lapisan, yaitu sistem nilai budaya (yang paling 

abstrak dan luas), sistem norma-norma (lebih konkret), dan 

peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari 

(aturan sopan santun) yang paling konkrit dan terbatas 

ruang lingkupnya. 

a. Wujud kedua adalah sistem sosial mengenai kelakuan 

berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri 

dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu 

mengikuti pola tertentu. Sifatnya konkret, bisa 

diobservasi. 

b. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat 

paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan 

dilihat. Ketiga wujud dari kebudayaan di atas dalam 

kenyataan kehidupan masyarakat tidak terpisah satu 

dengan yang lain. Kebudayaan ini memberi arah pada 

perbuatan dan karya manusia. Pikiran atau ide dan karya 

manusia menghasilkan benda kebudayaan fisik. 

Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu 

lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin 

menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, 

sehingga mempengaruhi pola perbuatan, bahkan juga 

mempengaruhi cara berpikirnya. 

 

4. Budaya dan Lingkungan 

Pada dasarnya kita tidak bisa lepas dan terpisah 

dari lingkungan kita. Pada dasarnya kelompok sosial 

merupakan kolektivitas manusia yang kurang lebih 

permanen yang hidup bersama dan berinteraksi dengan 

berbagai lingkungan yang mengitari dirinya. Kelompok sosial 

harus bertahan hidup dengan beradaptasi dengan dan 
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mengubah lingkungannya. Pengetahuan, ide, dan 

ketrampilan yang memungkinkan suatu kelompok untuk 

bertahan hidup dapat dipandang sebagai program bertahan 

hidup atau budaya. Keberhasilan bertahan hidup suatu 

kelompok tergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi 

kelompok. 

Pertama, ada lingkungan geografis, atau habitat fisik. 

Lingkungan ini memberi berbagai keunikan alamiah di mana 

kelompok sosial itu beradaptasi dengan atau mengubah 

lewat teknologinya. 

Kedua, anggota kelompok sosial harus hidup bersama 

dan berinteraksi. Kelompok sosial sebagai satu keseluruhan 

memiliki kelompok lain sebagai tetangga yang akan 

membentuk lingkungan sosial dengan mana mereka juga 

berinteraksi. Beberapa dari kelompok ini ada interaksi lokal 

dan memungkinkan interaksi tatap muka, sedangkan yang 

lain lebih berjarak. Dalam skala dunia, kelompok sosial 

utama seperti negara hidup dalam lingkungan sosial regional 

dan global dan harus beradaptasi dengan negara lain. Bagian 

budaya sebagian besar tersusun dari semua kebiasaan dan 

aturan yang memungkinkan semua skala interaksi yang 

berbeda ini dilakukan. 

Ketiga, ada suatu jenis lingkungan yang biasanya kita 

tidak memikirkannya karena tidak terlihat atau berinteraksi 

di dalam dunia ini. Namun nyatanya jutaan manusia dan 

sangat mempengaruhi hidup. Asalnya terletak pada apa yang 

dipikirkan terhadap dorongan manusia yang mendasar (a 

basic human drive) atau kebutuhan universal untuk 

menemukan makna dan penjelasan dalam hidupnya. Satu 

cara untuk memuaskan kebutuhan akan makna ini adalah 
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mengembangkan keyakinan bahwa hidup ditentukan oleh 

Sesuatu yang lebih tinggi, yang adanya di luar umat manusia, 

seperti Tuhan atau hal- hal supernatural lainnya. Seringkali 

ada pemikiran tentang kehidupan surga. Karena lingkungan 

ini berlokasi di luar pengalaman disini-dan-kini (outside 

here-and-now experience) atau transenden (melampaui 

dunia), kita dapat menunjuk jenis dunia spiritual ini sebagai 

lingkungan metafisik (metaphysical environment). Tanpa 

memasukkan lingkungan metafisik dalam pembahasan kita, 

sulit untuk memahami secara utuh mengapa beberapa 

kelompok sosial hidup sebagaimana mereka lakukan. 

Misalnya, kehidupan tradisional suku Indian Navajo di 

Arizona, Amerika. Kita tidak akan dapat memahami secara 

utuh jika tidak mengetahui tentang keyakinan mereka 

tentang lingkungan metafisik yang berbahaya yang di 

sekelilingnya terdapat dukun, santet dan keberadaan hal-hal 

supernatural. Suku Navajo mempercayai bahwa ada 

sesuatu yang mempengaruhi Kesehatan dan keselamatan 

seseorang. Eksistensinya memerlukan adopsi mantra untuk 

menjauhkan pengaruh setan dan menggunakan berbagai 

praktek jampi- jampi (ethnomedical) seperti upacara 

penyembuhan orang yang menderita sakit. Desain rumah 

Navajo tradisional (hogans) dan adat tradisional berkemban 

berdasarkan pandangan Navajo tentang bagaimana mereka 

mempertahankan hidup dalam lingkungan metafisik mereka. 

Begitu juga suku Baduy di Jawa Barat yang lebih 

menghargai kakinya untuk diberi bantal ketika sedang tidur 

daripada kepalanya karena memandang bahwa kaki lebih 

digunakan untuk menopang seluruh anggota tubuh mereka. 

Hal esensial tentang praktek ini dan berbagai tempat lain di 
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dunia ini adalah bahwa lingkungan metafisik yang demikian 

itu nyata bagi yang mempercayainya seperti halnya Allah 

bagi orang Islam dan Yesus bagi orang Nasrani. 

5. Budaya dan Non Budaya 

Memperhatikan luasnya pengertian budaya di atas, 

maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membedakan 

pengertian antara budaya dan non budaya? Hal-hal yang non 

budaya mencakup benda yang keberadaannya sudah ada 

dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan yang tidak/belum 

mendapat sentuhan aktivitas manusia (benda-benda alamiah 

seperti batu, pohon, gunung, tanah). Sementara itu, budaya 

mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat 

sentuhan tangan manusia, misalnya patung marmer, bonsai, 

bangunan, aturan makan, dll.Jadi, batu dan kayu dapat 

dipandang sebagai non budaya bila didapatkan apa adanya 

sebagai batu gunung dan pepohonan, namun menjadi sebuah 

benda budaya bila mendapat campur tangan manusia. 

6. Pranata Kebudayaan 

Pranata (institution) yang ada dalam kebudayaan 

dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang 

hidup dalam ruang dan waktu. Pengelompokannya 

(Koentjaraningrat, 2000) adalah sebagai berikut: 

a. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

kehidupan kekerabatan (kinship atau domestic 

institutions), misalnya perkawinan, pengasuhan anak. 

b. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia 

untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan 

mendistribusi harta benda (economic institutions), 
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misalnya pertanian, industri, koperasi, pasar. 

c. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan 

penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi 

anggota masyarakat yang berguna (educational 

institutions), misalnya pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, 

pers. 

d. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah 

manusia, menyelami alam semesta 

e. (scientific institutions), misalnya penjelajahan luar 

angkasa. 

f. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia 

menyatakan keindahannya dan rekreasi (aesthetic and 

recreational institutions), misalnya batik, seni suara, seni 

gerak, seni drama, olahraga. 

g. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia 

untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam 

gaib (religious institutions), misalnya masjid, do‟a, 

kenduri, upacara, pantangan, ilmu gaib. 

h. Pranata         yang    bertujuan        memenuhi       

kebutuhan       jasmaniah   manusia (somatic institutions), 

misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, 

kedokteran. 

7. Hakikat Keagamaan 

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu 

hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur 

alam semesta. Dalam pandangan fungsionalisme, agama 

(religion atau religi) adalah satu sistem yang kompleks yang 
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terdiri dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap dan 

upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu 

keberadaan wujud yang bersifat ketuhanan. Agama harus 

mempunyai fungsi, karena agama bukan ilusi tetapi 

merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan 

mempunyai kepentingan sosial. Menurut Harun Nasution, 

unsur yang paling penting dalam agama adalah: percaya 

adanya kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah dan 

berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat minta tolong. 

Oleh karena itu, manusia merasa harus mengadakan 

hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, mematuhi 

perintah dan larangan kekuatan gaib itu. 

Sedangkan menurut Glock dan Stark, agama adalah 

sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem 

perilaku yang terlembagakan yang semuanya berpusat pada 

persoalan- persoalan yang dihayati sebagai yang paling 

maknawi. Seluruh sistem tersebut berpusat pada satu 

konsep, yaitu ketuhanan. Maksudnya agama merupakan 

sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan 

kekuatan adikodrati, yang dipandang sakral (suci atau 

kudus). Dapat diambil kesimpulan bahwa agama tidak hanya 

berurusan dengan obyek- obyek bernilai tinggi, atau paling 

akhir bagi individu atau masyarakat tetapi juga dengan 

pemeliharaan dan pengembangan hidup dalam segala hal. 

Manusia merupakan makhluk otonom dan sekaligus 

sebagai makhluk sosial, sebagai subjek otonom manusia 

adalah makhluk yang mandiri, sanggup mengembangkan 

dorongan kodratnya untuk menuju ke arah kesempurnaan. 

Sebagai individu dengan segala kemandirian



dan kebebasannya, manusia menjadi subjek pendukung dan 

pengamal nilai-nilai religius, rasional, etis dan estetis. Oleh 

karena itu di samping manusia memiliki nilai otonom, 

manusia tidak akan sempurna kalau ia tidak berhubungan 

dengan sesuatu yang lain. Manusia pada hakekatnya 

berusaha mewujudkan dirinya dan untuk menemukan diri 

dilakukan dalam ketergantungan dengan orang lain. Setiap 

manusia dalam melakukan realisasi diri berusaha 

menemukan jati dirinya sebagai orang yang beriman. 

Realisasi diri tidak pernah berakhir, artinya setiap manusia 

selalu dapat meningkatkan iman dan taqwanya, baik 

dilakukan dengan mendayagunakan kesatuan fisik maupun 

psikis sebagai energi penggerak yang dimiliki manusia atas 

perintah Allah.  

Pada kenyataannya manusia menemukan diri sebagai 

makhluk sosial. Oleh karena itu, realisasi makna hidup 

eksistensi pribadi hanya akan berhasil sejauh dimungkinkan 

oleh orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf 

Martin Buber dengan Ichu-Du (I-thou), artinya di dalam 

bahasa Indonesia dapat juga dikatakan “aku Engkau”. “Aku” 

tidak pernah tanpa relasi dan “aku” tidak pernah merupakan 

suatu “aku” yang terisolir. Hubungan antara “aku” dengan 

“aku lain” atau “aku” dengan “Engkau”,memungkinkan 

manusia untuk saling bertemu dalam taraf yang sama, dalam 

taraf sebagai saudara. Pertemuan dari sesama manusia yang 

sederajat dan setaraf itu terjadi dalam ruang dan waktu 

tertentu yang disebut masyarakat sebagai suatu kesatuan 

sosial. Struktur manusia itu dalam segala tindakannya selalu 

membutuhkan sesama. Manusia itu pada dasarnya tidak 

hanya “koeksistensi”, melainkan juga “koperasi”, dengan 
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saling memajukan dan saling mengembangkan harkat dan 

martabatnya. Korelasi ini harus pula mencerminkan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hidup di antara 

dunia materi dan rohani, antara dunia imanen dan 

transenden, dan antara hak dan kewajiban. Koeksistensi dan 

kooperasi adalah dua unsur yang esensial untuk 

mengkristalisasikan nilai-nilai sosialitas manusia.  

Hidup berdampingan atau koeksistensi dan kerjasama 

atau kooperasi manusia menjadi nampak jelas dalam 

bernegara, dimana pembagian tugas dan kerjasama menjadi 

unsur mutlak dalam mengejar suatu tujuan bersama. Negara 

memperjuangkan kepentingan warganya dan warganya 

berpartisipasi aktif di dalamnya, sehingga kepentingan dan 

cita-cita perseorangan maupun bersama dapat terwujud. Apa 

yang menjadi cita-cita dan kepentingan warga menjadi cita 

cita dan kepentingan negara, inilah yang dikatakan Jean 

Jacques Rousseau dengan “social contract”. 

Interaksi Institusional Hubungan antara individu dan 

masyarakat atau kelompok tidak dapat dielakkan. Hubungan 

individu dengan kelompok masyarakat saling mempengaruhi 

dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi institusional 

sangat diperlukan. Interaksi masyarakat atau interaksi 

timbal balik yang aktual sudah mengendap atau membeku 

dalam pikiran serta tingkah laku anggota-anggota 

masyarakat. Interaksi tersebut sudah merupakan suatu 

interaksi yang sudah di institusionalisasikan. 

Institusionalisasi merupakan suatu proses “objektivitas” 

tingkah laku manusia. Artinya tingkah laku tersebut 

diwujudkan dalam suatu pola tingkah yang bersifat kurang 

lebih normatif. Pola itu memberikan suatu bentuk yang tetap 
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maupun permanent pada tingkah laku anggota-anggota 

masyarakat tersebut. Institusionalisasi yang merupakan 

suatu proses situ adalah suatu proses historis. Artinya, pola 

tingkah laku yang tertentu merupakan hasil interaksi para 

“pendahulu” dalam sejarah. Anggota masyarakat berakar 

pada pendahulu. Anggota masyarakat juga mengingatkan 

para “penerus” akan pola tingkah laku para pendahulunya. 

Mereka perlu dan harus menginternalisasikan pola tingkah 

laku para pendahulunya. Namun institusionalisasi juga 

menimbulkan “tekanan sosial”. Artinya, pola tingkah laku 

para anggota masyarakat harus sesuai dengan pola tingkah 

laku sosial.  

Dengan demikian, institusionalisasi merupakan suatu 

sistem kontrol yang mengawasi tingkah laku para 

anggotanya. Kebebasan Sosial Tidak dapat dipungkiri bahwa 

peran individu terhadap masyarakat dan institusi 

kemasyarakatannya berlangsung secara aktif. Namun 

demikian betapa intensif pun kadar keterlibatan itu, pribadi- 

pribadi dapat mengubah arti dan tujuan serta dapat 

membatalkan persetujuan dengan anggota masyarakat dan 

sebagainya. Hal tersebut sebagai arti metafisis person, 

pribadi itu berkaitan dengan kebebasan. Paham kebebasan 

itu mengandung tiga arti yang berbeda-beda, tetapi ketiga arti 

itu tidak dipisahkan satu sama lain. 

a)  kebebasan sebagai cita-cita kesempurnaan eksistensial 

untuk menatap kemungkinan- kemungkinan baru untuk 

masa depan dengan membebaskan berbagai halangan 

untuk mewujudkan dirinya. 

b)  kebebasan psikologis, yakni kemauan untuk memilih 

bertindak atau tidak, kemampuan untuk berpikir, menilai 
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dan menghendaki sesuatu 

c)  Kebebasan  kemasyarakatan, bentuk-bentuk  kebebasan  

ini,  menjamin  keikutsertaan para anggota dalam bidang 

sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagai subjek. 

Tetapi perlu adanya syarat-syarat objektif agar mereka 

dapat bertindak sebagai subjek politik dan sebagainya. 

Kebebasan ini juga disebut hak-hak demokratis. Bentuk-

bentuk kebebasan di atas saling berhubungan menurut 

kerangka logis dan eksistensial. Kebebasan asasi 

merupakan tujuan serta cita-cita yang tertinggi. 

Kebebasan psikologis merupakan jalan subjektif menuju 

tujuan tersebut. 

Kebebasan kemasyarakatan merupakan syarat-syarat 

hidup objektif. Meskipun kebebasan melekat pada diri 

manusia, namun kebebasan itu ada batasnya pada kebebasan 

sesama. Jadi penggunaan kebebasan kita tidak boleh sampai 

membatasi kebebasan orang lain. Dengan  kata lain,  

kebebasan  kita harus diimbangi  oleh perhatian  kita 

terhadap  hak  dan kebutuhan orang lain. Dari interaksi 

horizontal yang telah disebutkan di atas, manusia akan 

sampai pada interaksi vertikal. Artinya para anggota 

masyarakat tidak hanya berkomunikasi satu sama lain, 

mereka juga berkomunikasi dalam tahap cita-cita dan nilai-

nilai bersama untuk menjaga kesejahteraan bersama sebagai 

tujuan, artinya pemeliharaan, pembangunan serta 

perwujudan kepribadian. Kemudian kesejahteraan sebagai 

ketertiban masyarakat artinya hukum-hukum, peraturan 

peraturan, tata tertib adalah bagian dari kesejahteraan 

Bersama 
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8. KerukunanAntar Umat Beragama 

Indonesia adalah salah  satu negara yang 

menerapkan masyarakatnya untuk hidup rukun. Sebab 

kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam 

memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa 

terwujudnya kerukunan diantara berbagai suku, Agama, Ras 

dan antar Golongan bangsa Indonesia akan mudah terancam 

oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak 

diinginkan.Kerukunan dapat diartikan sebagai kondisi hidup 

dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, 

tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, 

tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama 

dan kepribadian pancasila. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata rukun dan 

kerukunan adalah damai dan kedamaian. Dengan pengertian 

ini, jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan 

berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat 

beragama adalah cara ataupun sebuah sarana yang dapat 

dipergunakan untuk mempertemukan, mengatur hubungan 

luar antar orang yang tidak seagama atau antar golongan 

umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 

kerukunan dapat diartikan sebagai hidup bersama dalam 

masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk 

tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Hal ini 

dapat dimaknai sebagai sebuah ikatan batin yang menyatu 

untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. 

Kerukunan umat beragama merupakan sebuah istilah 

yang identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi 

menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, 
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dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. 

Apabila pemaknaan ini dijadikan pegangan dalam hidup 

beragama, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu hal 

yang ideal dan didambakan oleh setiap umat beragama. 

Dalam konteks nusantara, maka kerukunan beragama dapat 

diartikan sebuah keadaan yang harmonis dan saling 

menghargai antar umat beragama yang ada di Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan sebuah lingkaran lintas agama, 

maka kerukunan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan 

ataupun kaidah yang dapat menciptakan keadaan yang 

harmonis antar umat beragama. Kerukunan berarti sepakat 

dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan 

perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan 

sosial yang saling pengertian serta saling menerima dengan 

ketulusan hati yang penuh keikhlasan antar umat 

beragama yang ada di Indonesia demi terciptanya 

kedamaian. 

Kerukunan bersama dalam lintas agama didasari oleh 

Tri Kerukunan Beragama. Pertama, kerukunan intern umat 

beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat 

dalam satu agama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, 

yaitu kerukunan diantara umat agama yang berbeda-beda. 

Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, 

yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antar umat 

beragama dengan pemerintah. Ketiga prinsip inilah yang 

harus benar-benar dapat direalisasikan dalam sebuah negara 

agar terjalin kerukunan bersama dalam lintas agama. 

Kesimpulannya, kerukunan bersama dalam lintas 

agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara 

persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. 
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Kerukunan lintas agama dapat menciptakan sebuah kondisi 

hidup dan kehidupan yang damai, tertib, tenteram, 

sejahtera, saling menghormati, gotong royong dan saling 

menghargai dalam kemajemukan kehidupan beragama. 

Komunikasi akan senantiasa terjalin dalam menjaga 

kerukunan umat beragama karena semua umat dapat 

memahami agama yang berbeda-beda baik secara tekstual 

maupun kontekstual. Hal ini didasari oleh kemajemukan 

kepercayaan dan keyakinan terhadap  Tuhan  yang  beragam  

di  nusantara.  Hidup  dan  pola kehidupan yang harmonis 

akan terjalin dengan sangat baik sesuai dengan kepribadian 

Pancasila.Agama secara umum merupakan suatu 

kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat 

menjadi norma dan nilai yang diyakini dan dipercaya. Agama 

diakui sebagai seperangkat aturan yang mengatur 

keberadaan manusia di dunia. 

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia 

dipolakan dalam Trilogi Kerukunan yaitu: 

1.  Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama 

Ialah kerukunan di antara aliran- aliran I paham-paham 

/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau 

komunitas agama. 

2. Kerukunan di antara umat I komunitas agama yang 

berbeda-beda lalah kerukunan diantara para pemeluk 

agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk 

islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, 

dan Budha. 

Kerukunan antar umat I komunitas agama dengan 

pemerintah lalah supaya diupayakan keserasian dan 
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keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama 

dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami 

dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka 

membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

beragama.Dengan demikian kerukunan merupakan jalan 

hidup manusia yang memiliki bagian- bagian dan tujuan 

tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong 

menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling 

menjaga satu sama lain. 

Kerukunan antar umat beragama dapat dikatakan 

sebagai suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama 

bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi 

hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban 

agamanya. kerukunan antar agama yang dimaksudkan 

adalah mengupayakan agar terciptanya suatu keadaan yang 

tidak ada pertentangan intern dalam masing-masing   umat 

beragama,   antar golongan-golongan agama yang berbeda 

satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan 

pemeluk agama yang lainnya, antara umat-umat beragama 

dengan pemerintah. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri 

dari berbagai suku, agama dan ras, tetapi dikenal sebagai 

bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal 

kehidupan beragama. Kemajemukan (pluralisme) agama di 

Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu 

dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada 

umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini 

(terutama sebelum 2014) terjadi sejumlah peristiwa yang 

menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat 

Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih 
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mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasional, 

seperti UN Human Rights Council (UNHRC), Asian Human 

Rights Commission (AHRC), U.S. Commission on 

International Religious Freedom (USCIRF), dan sebagainya. 

Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di 

Indonesia, tetapi juga di negara- negara demokratis lainnya, 

termasuk negara-negara Barat yang selama ini 

masyarakatnya dikenal sangat toleran. Secara sosiologis hal 

ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat 

dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para 

pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar 

belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di 

suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan 

integrasi, damai dan kerjasama, tetapi bisa juga terjadi 

prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan 

bahkan disintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika yang 

ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas 

(identity politics) secara eksklusif. Politik identitas ini kini 

tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok 

minoritas seperti ketika istilah ini dimunculkan pada awal 

1970-an, tetapi juga oleh sebagian kelompok mainstream 

atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka 

mewarnai kehidupan masyarakat.  

9. Toleransi dan Kerukunan 

Toleransi mengandung pengertian adanya sikap 

seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat 

atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. 

Namun Susan Mendus dalam bukunya, Toleration and the 

Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, 
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yakni toleransi negatif (negative interpretation of tolerance) 

dan toleransi positif (positive interpretation of tolerance). 

Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya 

mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak 

menyakiti orang/kelompok lain. Yang kedua menyatakan 

bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, 

meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. 

Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam 

hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan 

(harmony). 

Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan 

antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling 

pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan 

ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan 

bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di 

samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks 

perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga karena 

kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi 

nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi 

keberhasilan pembangunan nasional. 

Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua 

faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama serta 

kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. 

Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama 

idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Dan dalam 

kenyataannya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia 

selama ini sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi, 

yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai 

ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi 

politik, faham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak 
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asasi. Dalam iklim seperti ini muncul pula ekspresi 

kelompok yang berpaham radikal atau intoleran, yang 

walaupun jumlahnya sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus 

tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. 

Adapun kebijakan negara tentang hubungan 

antaragama termasuk yang terbaik dan menjadi model di 

dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah di daerah 

dengan pertimbangan politik kadang-kadang mendukung 

sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan 

aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok 

mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan, karena 

suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan 

oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan 

mayoritas.  Meski demikian, kebijakan Pemda Yang cukup 

arif dan adil, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan 

umat beragama, jauh lebih banyak dari pada kebijakan yang 

dianggap mendukung sikap intoleran ini. Pencegahan dan 

Penyelesaian Konflik. Konflik antar-umat beragama 

umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi 

oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian 

dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan 

persoalan agama, di samping karena munculnya sikap 

keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil 

kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang 

pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan 

penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah 

merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi 

terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang tahun 

2014 toleransi beragama ini berkembang lebih baik dari 

pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih ada beberapa 
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peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah 

ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. 

Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini 

belum ada penyelesaian final adalah pendirian gereja GKI 

Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, 

dan pendirian masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya 

perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang bisa 

diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau 

yang kemudian menjadi konflik. Namun, karena persoalan 

pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan 

kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan 

dari badan-badan HAM dunia. 

Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal 

agama, pertama Islam, umumnya dipicu oleh adanya 

perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat 

mendasar (pokok- pokok ajaran agama) dan munculnya aliran 

kepercayaan (cult) yang mengaitkan dirinya dengan agama 

Islam, serta penghinaan agama, seperti kasus Ahmadiyah, 

Jamaah Salamullah dan Al- Qiyadah al-Islamiyyah. Sampai 

kini masalah Ahmadiyah belum selesai sepenuhnya, bahkan 

di Mataram kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang 

ditampung di Asrama Transito Mataram sejak 2006. Di 

samping itu, kasus perbedaan yang berkembang menjadi 

kekerasan adalah kasus yang menimpa penganut Syiah 

Sampang, yang sejak 2012 sampai kini masih diungsikan di 

rumah susun Puspa Agro Sidoarjo. 

Jika kasus-kasus semacam di atas terus berlangsung, 

dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan 

rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi 
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itu perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui 

sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan 

menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam 

kehidupan masyarakat yang majemuk. Juga, perlu dilakukan 

upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi 

nasional, yang meliputi sosialisasi Pancasila, UUD 1945, 

NKRI dan Kebhinekaan. Dan tak kalah pentingnya adalah 

penguatan kesadaran dan penegakan hukum, baik bagi 

aparatur negara, tokoh politik maupun tokoh agama. 

Di samping upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan 

pula upaya-upaya pencegahan konflik (conflict prevention) 

melalui peningkatan dialog antarumat beragama dengan 

melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB). Sejalan dengan ini, perlu antisipasi dini 

terhadap potensi konflik atau ketegangan itu, sehingga 

potensi itu tidak berkembang menjadi konflik nyata dan 

kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah- langkah 

penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi melalui 

musyawarah atau mediasi dengan melibatkan FKUB. 

Sedangkan pemerintah (Pemda) memfasilitasinya sebagai 

bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat. 

Tentu saja, kasus-kasus konflik atau perselisihan 

sekecil apapun harus diselesaikan dengan cepat dan 

bijaksana. Namun yang lebih mendesak adalah penyelesaian 

terhadap kasus- kasus yang sudah menjadi sorotan dunia 

internasional tetapi sampai kini belum diselesaikan dengan 

baik, seperti persoalan pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, 

pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, atau pendirian 

masjid Nur Musafir di Kupang. Demikian pula, penyelesaian 
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kasus-kasus konflik internal agama, terutama pengungsian 

Ahmadiyah di Mataram dan pengungsian Syiah Sampang di 

Sidoarjo. 

Jika boleh mengambil kesimpulan penyelesaian itu 

sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah 

komitmen Pemda/Pemkot terhadap kerukunan serta adanya 

mediator yang bisa  meyakinkan  semua  pihak  yang  

terlibat  dalam  konflik  atau  perselisihan  dengan 

mengakomodasi  aspirasi  mereka.  Dalam  kondisi  

tertentu  memang  diperlukan  adanya kompensasi bagi 

pihak-pihak tertentu untuk memudahkan penyelesaian 

berdasarkan kerangka win win solution. Kita berharap 

pemerintahan Jokowi-JK bisa menjaga toleransi dan 

kerukunan ini serta menyelesaikan konflik atau perselisihan 

yang belum terselesaikan pada masa lalu. Beberapa Jenis-

Jenis Kerukunan yang bisa dipahami Bersama: 

1. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu 

bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat  

penganut  satu agama.  Misalnya, kerukunan  sesama 

orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. 

Kerukunan antar pemeluk agama yang sama juga harus 

dijaga agar tidak terjadi perpecahan, walaupun 

sebenarnya dalam hal ini   sangat minim sekali terjadi 

konflik. 

2. Kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk 

kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk 

agama berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat 

Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan 

Budha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua 

agama. Kerukunan antar  umat  beragama  lain  ini 
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cukup sulit untuk dijaga, Seringkali terjadi konflik antar 

pemeluk agama yang berbeda. 

10. Kendala Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama 

a. Rendahnya Sikap Toleransi 

Menurut Dr. Ali Masrur, M.Ag, salah satu masalah 

dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di 

Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan 

(lazy tolerance) sebagaimana diungkapkan P. Knitter. Sikap    

ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan     tidak     

langsung (indirect encounter) antar agama, khususnya 

menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga 

kalangan umat    beragama merasa enggan mendiskusikan 

masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog     yang     

lebih mendalam    tidak terjadi, karena baik pihak yang 

berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu 

sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama 

lain, tetapi    kemudian membiarkan satu sama lain 

bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing 

pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, 

bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat 

menimbulkan sikap kecurigaan   diantara beberapa pihak 

yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan 

konflik. 

1) Kepentingan Politik 

Faktor Politik, Faktor ini terkadang menjadi faktor 

penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah 

kerukunan antar umat beragama khususnya di Indonesia, jika 

bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya. 

Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun 
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dengan bersusah payah selama bertahun- tahun atau 

mungkin berpuluh- puluh tahun, dan dengan demikian kita 

pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul 

kekacauan politik yang ikut memengaruhi    hubungan    

antaragama dan bahkan memorak-porandakannya seolah 

petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan 

"bangunan dialog" yang sedang kita selesaikan. Seperti yang 

sedang terjadi di negeri kita saat ini, kita tidak hanya 

menangis melihat political upheavels di negeri ini, tetapi 

lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata, tetapi darah; 

darah saudara-saudara kita, yang mudah- mudahan diterima 

di sisi-Nya. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib 

teratur dan bahkan tidak mampu membangun sebuah 

negara, tetapi dengan alasan politik juga kita seringkali 

menunggangi agama dan memanfaatkannya. 

2) Sikap Fanatisme 

Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif 

juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini, di 

Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman 

keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai  Islam radikal  

dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang 

menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana 

sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan 

situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan 

bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan 

dapat menjamin keselamatan manusia. Jika orang ingin 

selamat, ia harus memeluk Islam. Segala perbuatan orang-

orang non-Muslim, menurut perspektif aliran ini, tidak dapat 

diterima di sisi Allah. 
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Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah 

dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama 

tertentu, Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para 

pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu 

komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada 

banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama 

lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang 

agamanya dan terkadang bertentangan. Tentu saja, dalam 

agama Kristen juga ada kelompok eksklusif seperti  ini. 

Kelompok Evangelis, misalnya, berpendapat bahwa tujuan 

utama gereja adalah mengajak mereka yang percaya untuk 

meningkatkan keimanan dan mereka yang berada "di luar" 

untuk masuk dan bergabung. Cara Mengatasi Masalah 

Kerukunan Antar Umat Beragama 

3) Dialog Antar Pemeluk Agama 

Sejarah perjumpaan agama-agama yang menggunakan 

kerangka politik secara tipikal hampir seluruhnya dipenuhi 

pergumulan, konflik dan pertarungan. Karena itulah dalam 

perkembangan ilmu sejarah dalam beberapa dasawarsa 

terakhir, sejarah yang berpusat pada politik yang kemudian 

disebut sebagai "sejarah konvensional" dikembangkan 

dengan mencakup bidang-bidang kehidupan sosial-budaya 

lainnya, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai 

"sejarah baru" (new history). Sejarah model mutakhir ini 

lazim disebut sebagai "sejarah sosial" (social history) sebagai 

bandingan dari "sejarah     politik" (political history). 

Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Kristen dan 

Islam di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat 

mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua 

agama ini di luar bidang politik, yang sangat boleh jadi 
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berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang 

pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara 

damai (peaceful co-existence) di antara para pemeluk agama 

yang berbeda. 

Hampir bisa dipastikan, perjumpaan Kristen dan Islam 

(dan juga agama-agama lain) akan terus meningkat di 

masa-masa datang. Sejalan dengan  peningkatan 

globalisasi, revolusi  teknologi  komunikasi  dan  

transportasi,  kita  akan  menyaksikan  gelombang 

perjumpaan agama-agama dalam skala intensitas yang tidak 

pernah terjadi sebelumnya. Dengan begitu, hampir tidak ada 

lagi suatu komunitas umat beragama yang bisa hidup 

eksklusif, terpisah dari lingkungan komunitas umat-umat 

beragama lainnya. 

Dalam waktu-waktu tertentu-ketika    terjadi perubahan-

perubahan    politik    dan sosial yang cepat, yang 

memunculkan krisis- pertikaian dan konflik sangat boleh 

jadi meningkat intensitasnya. Tetapi hal ini seyogyanya 

tidak mengaburkan perspektif kita, bahwa kedamaian lebih 

sering menjadi feature utama. Kedamaian dalam perjumpaan 

itu, hemat saya, banyak bersumber dari pertukaran 

(exchanges) dalam lapangan sosio-kultural atau bidang-

bidang yang secara longgar dapat disebut sebagai "non-

agama." Bahkan terjadi juga pertukaran yang semakin 

intensif menyangkut gagasan-gagasan keagamaan melalui 

dialog-dialog antaragama dan kemanusiaan baik pada tingkat 

domestik di Indonesia maupun di tingkat internasional; ini 

jelas memperkuat perjumpaan secara damai tersebut. Melalui 

berbagai pertukaran semacam ini terjadi penguatan saling 

pengertian dan, pada gilirannya, kehidupan berdampingan 
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secara damai. 

4) Bersikap Optimis 

Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita 

untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling 

menghargai antar agama, saya kira kita tidak perlu bersikap 

pesimis. Sebaliknya, kita perlu dan seharusnya 

mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan 

menyongsong masa depan dialog.Paling tidak ada tiga hal 

yang dapat membuat kita bersikap optimis.  

Pertama, pada beberapa dekade terakhir ini studi 

agama-agama, termasuk juga dialog antar agama, semakin 

merebak dan berkembang di berbagai universitas, baik di 

dalam maupun di luar negeri. Selain di berbagai perguruan 

tinggi agama, IAIN dan Seminari misalnya, di universitas 

umum seperti Universitas Gadjah Mada, juga telah didirikan 

Pusat Studi Agama- agama dan Lintas Budaya. Meskipun baru 

seumur jagung, hal itu bisa menjadi pertanda dan sekaligus 

harapan bagi pengembangan paham keagamaan yang lebih 

toleran dan pada akhirnya lebih manusiawi. 

Kedua, para pemimpin masing-masing agama semakin 

sadar akan perlunya perspektif baru dalam melihat 

hubungan antar-agama. Mereka seringkali mengadakan 

pertemuan, baik secara reguler maupun insidentil untuk 

menjalin hubungan yang lebih erat dan memecahkan 

berbagai problem keagamaan yang tengah dihadapi bangsa 

kita dewasa ini. Kesadaran semacam ini seharusnya tidak 

hanya dimiliki oleh para pemimpin agama, tetapi juga oleh 

para penganut agama sampai ke akar rumput sehingga tidak 

terjadi jurang pemisah antara pemimpin agama dan umat 
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atau jemaatnya. Kita seringkali prihatin melihat orang-

orang awam  yang  pemahaman  keagamaannya bahkan  

bertentangan  dengan  ajaran  agamanya sendiri. Inilah 

kesalahan kita bersama. 

Ketiga, masyarakat kita sebenarnya semakin dewasa 

dalam menanggapi isu-isu atau provokasi-provokasi. Mereka 

tidak lagi mudah disulut dan diadu-domba serta 

dimanfaatkan, baik oleh pribadi maupun kelompok demi 

target dan tujuan politik tertentu. Meskipun berkali-kali 

masjid dan gereja diledakkan, tetapi semakin teruji bahwa 

masyarakat kita sudah bisa membedakan mana wilayah 

agama dan mana wilayah politik. Ini merupakan ujian bagi 

agama autentik (authentic religion) dan penganutnya. Adalah 

tugas kita bersama, yakni pemerintah, para pemimpin 

agama, dan masyarakat untuk mengingatkan para aktor 

politik di negeri kita untuk tidak memakai agama sebagai 

instrumen politik dan tidak lagi menebar teror untuk 

mengadu domba antar penganut agama. Jika tiga hal ini bisa 

dikembangkan dan kemudian diwariskan kepada generasi 

selanjutnya, maka setidaknya kita para pemeluk agama 

masih mempunyai harapan untuk dapat berkomunikasi 

dengan baik dan pada gilirannya bisa hidup berdampingan 

lebih sebagai kawan dan mitra daripada sebagai lawan. 
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BAB VI 

TOLERANSI DAN PLURALISME 

1. Toleransi 

oleransi merujuk pada sikap saling 

menghargai antar sesama. Sikap menghargai 

ini penting untuk lingkungan yang damai dan 

beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk 

menjaga kerukunan, serta mencegah konflik dari 

masyarakat. Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, 

dan agama yang bisa memicu diskriminasi. Banyak kasus 

intoleransi akibat perbedaan suku dan keyakinan. Sikap 

toleransi perlu disiapkan sejak kecil, untuk menjaga 

perbedaan yang ada di masyarakat. Advertisement Toleransi 

berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, untuk 

menumbuhkan toleransi, tanggung jawab, disiplin, dan 

berpikir kritis. Nilai-nilai toleransi ini menjadi bekal, untuk 

menghargai perbedaan dan pendapat sesama warga negara 

(Azizah, 2021). 

Pengertian Toleransi Toleransi adalah kemampuan 

individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap 

toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda 

dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah 

kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. 

Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris “Tolerance” berarti 

membiarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

toleransi diartikan sebagai sikap toleran, mendiamkan, dan 

membiarkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi adalah 

suatu pendirian atau sikap untuk menerima berbagai 

T 
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pandangan, serta pendirian yang beraneka ragam meski tidak 

sependapat. Jadi, toleransi adalah cara menghargai, 

membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, 

kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan 

pendirinya. Sikap toleransi menjaga kedamaian dan 

kerukunan di dalam masyarakat.(Moeis et al., 2022) 

Toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka 

Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, tertulis di 

lambang Garuda Pancasila. Kata tersebut berada di pita yang 

dicengkeram di kaki burung Garuda. Mengutip dari buku 

Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal, semboyan 

negara diatur dalam pasal 36A UUD 1945. Arti kata Bhinneka 

Tunggal Ika yakni “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Kata 

Bhinneka ini menjelaskan keberagaman suku, bahasa, agama, 

ras, dan budaya di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika 

menjelaskan meski berbeda, namun tetap satu yaitu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semboyan ini 

menghubungkan toleransi dari bangsa yang majemuk. Sikap 

dan perilaku toleran perlu diciptakan, caranya menghormati 

dan menghargai perbedaan yang ada. Perilaku toleransi 

terwujud dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. 

Penjelasannya sebagai berikut: Toleransi Toleransi 

Beragama Sila pertama Pancasila, berbunyi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Artinya Indonesia adalah negara Ketuhanan, 

menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau 

kepercayaan. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui yaitu 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Tanpa 

adanya toleransi umat beragama akan terjadi diskriminasi, 

kekerasan, dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. 

Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, mengatur setiap warga negara 



Toleransi Dan Pluralisme | 175 

untuk memeluk agama dan menjamin perlindungan. Pasal 29 

Ayat 2 berbunyi “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut 

agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menjelaskan 

setiap orang berhak memeluk agama, serta negara 

melindungi warganya untuk beribadah. Toleransi 

Keberagaman Suku Indonesia tersebar dari Sabang sampai 

Merauke. Ada beragam suku dan budaya yang tersebar di 

beberapa daerah. Untuk menjaga perdamaian dan 

keharmonisan suku, sebagai warga negara harus 

menghormati dan menghargai. Toleransi dalam Sosial 

Budaya Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang 

harus dijaga dan dipertahankan. Keragaman sosial budaya 

ini dapat menciptakan toleransi. Misalnya mempelajari 

keragaman budaya lain, mencintai produk buatan Indonesia, 

dan menghargai perbedaan budaya. 

Menghargai dan menghormati agama yang dianut 

orang lain. Tidak  mengganggu ibadah dan jalannya 

kegiatan keagamaan orang lain. Tidak merusak tempat 

ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Tidak 

menghina dan merendahkan agama orang lain. Berteman 

dengan orang yang berbeda keyakinan. Tidak berlaku 

diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, 

tempat kerja, dan lingkungan. Tidak mengucilkan warga yang 

berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal. Menerima 

perbedaan orang lain. Contoh Sikap Toleran  Antar Suku  

Tidak  melakukan  tindakan  diskriminasi  pada seseorang  

yang berbeda suku. Memperlakukan semua orang sama dan 

sejajar meski berbeda suku. Menghormati dan menghargai 

suku lain. Menghargai kebudayaan suku lain. Tidak merusak 
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dan menjarah barang seseorang yang berbeda suku. Saling 

membantu dan menolong. Contoh Toleransi Sosial Budaya 

Mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. 

Bangga memakai produk budaya buatan anak bangsa. 

Mempelajari budaya di Indonesia dan mengambil sikap 

positif dari budaya tersebut. Tidak berbicara buruk terhadap 

kebudayaan orang lain. Unsur-Unsur Toleransi Memberi 

Kebebasan dan Kemerdekaan Kebebasan adalah kemampuan 

individu untuk bertindak sesuai keinginannya. Pada 

dasarnya setiap manusia punya hak untuk memperoleh 

kebebasan berpendapat dan bertindak. Hak kebebasan ini 

telah disepakati oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

Mengakui Hak Setiap Orang Dalam Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa 

(PBB), setiap orang yang lahir punya hak sama. Hak asasi ini 

termasuk diakui, dihormati, dijunjung tinggi. Tanpa adanya 

hak asasi, akan terjadi penindasan pada individu. 

Hak kebebasan dalam beragama ini termasuk 

beribadah dan taat pada agama yang dianut. Di Indonesia, 

toleransi beragama diatur dalam UUD 1945. Toleransi 

diperlukan untuk menghargai seseorang yang ada di 

lingkungan maupun organisasi, berhak meyakini agama yang 

berbeda. Selain itu, toleransi diperlukan untuk tidak 

membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan.Istilah 

toleransi merujuk pada sikap saling menghargai satu sama 

lain. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, khususnya di Indonesia dengan ragam 

budaya dan perbedaan. 

Toleransi merupakan konsep modern untuk 

menggambarkan sikap saling menghargai dan kerja sama 
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antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan. 

Maka dari itu, toleransi menjadi sikap yang sangat penting 

karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman 

latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. Toleransi 

digolongkan sebagai sifat positif untuk menjaga kerukunan 

dan sebagai satu upaya pencegahan konflik dalam 

bermasyarakat. Sikap toleransi harus diperkenalkan sejak 

dini. 

Adapun contoh toleransi sendiri  yang bisa kita lihat 

dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 

1. Bergaul dengan semua orang tanpa membedakan 

kepercayaan masing masing. Meskipun kita berasal dari 

latar belakang budaya dan agama yang berbeda, kita 

harus mampu bekerjasama tanpa menjadikan hal 

tersebut sebagai satu kendala. 

2. Menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman 

dengan agama yang berbeda untuk berdoa tanpa 

mengejek atau diskriminasi. 

3. Memberikan rasa aman kepada umat agama lain yang 

sedang beribadah. Jika kita menghormati mereka, maka 

mereka juga akan menghormati kita. 

4.  Tidak menghina agama lain. Dalam toleransi, tidak ada 

kata saling mengejek ataupun menghina meskipun tahu 

bahwa agama kita berbeda. 

5. Ketika   perayaan   hari   besar   keagamaan   umat   lain,   

kita   harus   menghargai   dan menghormatinya. 

6. Tidak mengejek budaya orang lain baik itu dari logat 

dan ciri khasnya, karena masing masing budaya 
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mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. 

2.   Tujuan dan Manfaat Toleransi 

a. Menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat 

menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di 

tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, 

kenyamanan dan ketenteraman masyarakat akan terjaga 

tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. 

b. Mencegah   perpecahan.   Sikap   toleransi   bertujuan   

untuk   mencegah   terjadinya perpecahan akibat 

banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat 

merugikan masing-masing individu dalam melakukan 

aktivitas sosialnya. 

c. Menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling 

melengkapi dan menyatukan perbedaan karena 

perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. 

d. Meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib 

memiliki sikap toleransi untuk mengurangi 

permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di 

masyarakat. 

Sikap toleran memberikan banyak manfaat bagi 

masyarakat atau individu yang menerapkannya. Disadari 

atau tidak disadari memberikan dampak positif atas 

penerapannya yang berulang, manfaat tersebut yaitu 

membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa 

persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, 

mengurangi sifat egois, mempermudah proses musyawarah. 

Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa 

keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena 
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sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. 

Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan 

sebuah kewajiban sehingga setiap orang bisa hidup 

berdampingan dengan damai. Orang yang sudah menerapkan 

sikap toleransi dalam kehidupannya, memiliki beberapa ciri-

ciri di antaranya: Menghormati orang lain, Memberi 

kebebasan bagi orang lain, Menghargai pendapat orang lain, 

Tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam 

bersosialisasi, Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat 

memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-

beda.  

Beberapa bentuk toleransi (khususnya dalam toleransi 

umat beragama dan kelompok adat) yang bergerak terhadap 

adanya pemikiran-pemikiran untuk membangun toleransi 

khususnya wawasan terhadap kandungan toleransi 

berdasarkan perspektif inklusivisme, pluralisme, dan 

multikulturalisme dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Inklusivisme 

Inklusivisme dalam suatu komunitas merupakan suatu 

kelompok yang jumlahnya minoritas, karena pada 

kenyataannya eksklusivisme menjadi lebih besar dan 

dominan dalam komunitas beragama tersebut. Eksklusivisme 

adalah suatu paham yang menganggap bahwa hanya 

pandangan dan kelompoknya yang paling benar. Namun, 

belajar dari pengalaman-pengalaman praktik keagamaan, 

eksklusivisme mempunyai dampak yang kurang baik karena 

tidak terlepas dari pergulatan politik atas paham tersebut. 

Paham eksklusivisme dalam sejarahnya telah 

meninggalkan rekam jejak sejarah yang kelam, yaitu 
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peperangan dan konflik yang dipicu oleh sesuatu (tidak 

berdiri sendiri). Konflik selalu disokong oleh pandangan 

keagamaan tertentu, dan konsekuensi yang dihasilkan adalah 

paham keagamaan tidak bernuansa pencerahan dan 

pembebasan, melainkan bercorak konflik dan kekerasan. 

Tidak ada kata lain salah paham eksklusivisme telah 

membentuk sebuah paham keagamaan yang tidak mampu 

mengembangkan budaya dialog dan toleransi. Jangankan 

untuk konteks antar agama, kontes intra agama sekalipun, 

eksklusivisme telah menjadi batu sandungan tersendiri. 

Semua kelompok baik yang fundamentalis maupun liberalis 

sama-sama terjebak dalam klaim kebenarannya masing- 

masing, karena paham eksklusivisme telah melahirkan 

keresahan dan kegelisahan baru dalam konteks membentuk 

kehidupan beragama yang damai dan toleran. 

Paham eksklusivisme dalam penjelasan di atas tentu 

tidak dapat dijadikan pilihan dalam wujud toleransi guna 

menghindarkan konflik, diperlukan persepsi sebagai suatu 

kajian baru yang lebih menjanjikan bagi upaya menciptakan 

kehidupan yang damai, yakni, inklusivisme yang menjadi 

alternatif pengganti untuk memecahkan kebuntuan dan 

kerumitan yang dihadapi eksklusivisme. Inklusivisme 

merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa 

kebenaran tidak hanya terdapat pada suatu kelompok. Hal 

ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa setiap agama 

membawa ajaran keselamatan. Semua agama pada 

substansinya adalah sama, namun memiliki syarat dan 

ajaran yang berbeda- beda. Inklusivisme bukanlah suatu 

paham yang instan, karena paham ini memerlukan 

rasionalitas dan kelanjutan terhadap doktrin-doktrin 
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keagamaan (Rainimbo.2000). Dijelaskan lebih lanjut bahwa 

penafsiran dibutuhkan oleh paham inklusivisme ini, tafsir 

terhadap teks keagamaan tidak hanya dimaksudkan 

mempunyai relevansi dengan pihak-pihak lain yang berbeda, 

tetapi juga berfungsi agar pandangannya dapat  diterima  

oleh pihak  lainnya.  Perbedaan  dan keragaman  dalam  

penafsiran  pada dasarnya bukan merupakan kontradiksi 

antara satu dengan lainnya, melainkan sebuah bentuk 

kesatuan substansial yang tidak terpisahkan. Perbedaan 

merupakan suatu bentuk keniscayaan, sekalipun demikian 

perlu ada suatu titik temu yang bisa dipertemukan pada 

perbedaan tersebut, melalui suatu sikap toleransi yang 

sama-sama harus meyakini bahwa segala sesuatu senantiasa 

mempunyai dua unsur, yaitu dimensi universal dan 

partikular yang sama-sama harus dipahami bahwa terhadap 

kedua dimensi tersebut, maka semakin terbuka pula 

kesempatan kita untuk menjadi inklusif terhadap kelompok 

(agama dan adat) lainnya. Artinya, inklusivisme disini 

merupakan keniscayaan sosiologis, yang mana pemahaman 

terhadap pihak lain tidak hanya mengandalkan aspek-aspek 

yang ada dalam komunitas masing-masing, melainkan 

mencoba memahami hal-hal yang terdapat dalam komunitas 

lainnya. 

Inklusivisme merupakan salah satu jalan untuk 

membangun peradaban toleransi. Aspek yang paling penting 

dalam toleransi adalah kehendak kuat untuk memahami 

pihak lain tanpa harus kehilangan jati diri sendiri. Mengenal 

dan memahami pribadi orang lain akan memudahkan jalan 

untuk mengenali dan menjalin kerjasama. Manusia akan 

semakin memperlakukan dan diperlakukan sebagai manusia, 
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sebagaimana slogan “tak kenal maka tak sayang, tak sayang 

maka tak pula toleran.” Meniti kehidupan dengan paham 

inklusivisme ini akan mampu mengatasi berbagai perbedaan 

pemahaman serta tindakan intoleran, dan mampu 

mengambil langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan 

konflik secara adil dan beradab. 

Inklusivisme merupakan fitrah yang telah dititipkan 

Tuhan kepada setiap manusia agar membangun kesetaraan, 

persamaan, kerukunan, dan keadilan. Mengingat potensi 

benar adalah primer, maka hal ini memiliki potensi untuk 

berbuat baik. Berdasarkan pemahaman terhadap keyakinan 

beragama yang memiliki sikap toleransi dan perdamaian. 

Selain itu, esensi dari paham inklusivisme adalah dibawanya 

pesan-pesan kemanusiaan yang bersifat universal dengan 

menumbuhkembangkan sikap-sikap serta prasangka yang 

baik terhadap sesama. Tenda toleransi yang pada hakikatnya 

memberikan pembelajaran dari paham inklusivisme 

senantiasa harus terus digelar dan dibentangkan sebagai 

upaya membangun budaya inklusif, sehingga titik lemah dari 

paham inklusivisme ini, yakni basis kultural akan mampu 

meredam hegemoni eksklucontentsivismesebagai suatu 

paham yang memupuk dan menonjolkan sikap intoleransi. 

2.   Pluralisme 

Menawarkan sesuatu yang baru dan tidak seperti 

inklusivisme, pluralisme dianggap sebagai lanjutan tahapan 

serta realitas dari paham inklusivisme yang mengakui 

adanya perbedaan-perbedaan  tersebut.  Mengulang kembali  

bahwa  inklusivisme  meniscayakan adanya pemahaman 

tentang yang lain namun selalu ada dimensi kesamaan 
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substansial dan nilai, dalam rangka untuk mencari titik 

temu, bukan titik beda, apalagi titik tengkar. 

Titik temu tersebut menjadi garis utama yang 

disampaikan oleh paham pluralisme bahwa kita harus lebih 

realistis melihat perbedaan-perbedaan yang ada pada agama 

secara syariat pengajaran dan penyampaiannya sebagai yang 

dilihat secara dimensi simbolik dan sosiologisnya. Paham 

pluralisme tidak mengabsahkan perbedaan yang ada sebagai 

embrio kebencian dan menebar konflik, karena pengakuan 

terhadap perbedaan adalah menjadi kesatuan pandangan 

paham ini secara hakiki. Pluralisme secara jelas telah 

memberikan pesan penting berupa suatu rekomendasi model 

toleransi aktif, yaitu toleransi yang tidak sekedar mengakui 

perbedaan dan keragaman, tetapi lebih dari itu juga 

menjadikan perbedaan sebagai potensi untuk bekerjasama 

dan berdialog untuk menghasilkan kesatuan dalam 

perbedaan. 

Selain itu, lebih dari sekedar toleransi, upaya 

pluralisme dalam membangun suatu pemahaman atau 

pemikiran yang konstruktif (constructive understanding), 

artinya karena perbedaan dan keragaman dalam keyakinan 

serta kepentingan adalah hal yang nyata, maka yang 

diperlukan adalah pemahaman yang baik dan lengkap 

tentang yang lain, karena pemahaman bahwa setiap entitas 

dalam masyarakat selalu bergerak dari dimensi- dimensi 

baik dan buruk, adanya perbedaan dan persamaan yang 

harus dipahami secara konstruktif, sebagai upaya 

menemukan komitmen bersama yakni perdamaian dari setiap 

perbedaan dan keragaman yang ada (mutual understanding). 

Jadi, dapat menjadi kesimpulan, bahwa pluralisme bertujuan 
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untuk memaksimalkan eksistensi toleransi. 

 

3.   Multikulturalisme 

Eksistensi dan ruang lingkup objek toleransi sangat 

terlihat dari paham multikulturalisme, suatu paham yang 

memberikan perhatian serta ruang bagi kelompok minoritas 

dalam mempertahankan identitas sosialnya. Selama ini 

konsep kebenaran hanya didasarkan kepada paham-paham 

keagamaan, namun multikulturalisme dapat eksis dan 

menjadi alternatif untuk melihat identitas sebuah komunitas 

bukan dari latar keagamaannya, melainkan dari latar 

kebudayaannya. Paham ini, dalam studi keislaman telah 

menghidupkan kembali sebuah kaidah lama yang sudah 

akrab digunakan oleh para ulama fiqih, yaitu sesuatu yang 

dinilai benar oleh adat, maka juga dibenarkan oleh teks. Para 

ulama sudah sejak lama menganggap bahwa tradisi dan 

kebudayaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, 

sebagaimana teks dijadikan sebagai sumber primer. 

Aspek kebudayaan (adat dan tradisi) menjadi penting 

dalam rangka membangun toleransi. Toleransi tidak bisa 

diusung oleh komunitas agama-agama saja, melainkan oleh 

keseluruhan etnis yang terdapat dalam sebuah bangsa. 

Negara-negara yang menganut sistem demokratis, pada 

umumnya memiliki kesadaran yang tinggi perihal 

pentingnya multikulturalisme untuk membangun toleransi, 

asimilasi, serta persamaan hak di antara warga negara. 

Konstelasi toleransi di atas yang telah dipaparkan 

berdasarkan perspektif Inklusivisme, Pluralisme, dan 

Multikulturalisme merupakan diskursus terhadap  kajian 
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konflik yang menjadi wujud dalam suatu paham sebagai 

dimensi ontologis yang melihat hakikat toleransi sebagai 

suatu perbuatan hukum yang harus menjadi dasar-dasar 

awal manakala potensi terhadap konflik sudah berada 

dihadapan kita. Sehingga dengan adanya patokan-patokan 

dari paham-paham yang dapat dijadikan landasan tersebut, 

maka selain perlunya kajian konflik untuk dihadapkan 

dengan penjelasan mengenai terjadinya konflik dari 

perspektif teoretis, juga perlu dilihat bahwa tatanan 

pemahaman terhadap hakikat tersebut menjadi dasar untuk 

menempatkan posisi seseorang terhadap orang lainnya dari 

pihak yang berseberangan untuk memahami tatanan 

toleransi yang dimaksud. Hal ini akan menjadi salah satu 

cara dan upaya agar penyelesaian konflik dapat dikelola 

secara baik. 

2.   Masyarakat Plural 

Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara dengan 

kembali kepada nilai-nilai luhur yang pasti melekat pada 

sebagian besar orang, kelompok, dan masyarakat di negeri 

ini. Persoalannya tidak setiap orang atau kelompok yang 

mau mengakui pluralisme dan multikulturalisme. Padahal 

dengan saling mengenal, kelompok masyarakat yang plural 

dapat mengembangkan apresiasi, penghormatan, bahkan 

kerjasama antara yang satu dengan yang lain (A‟la, 2008). 

Subkhan (2007:29) menyatakan pluralisme tidak semata 

menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. 

Namun, yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap 

kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan 

budaya dapat dijumpai dimana-mana. Di Dalam masyarakat 

tertentu, di kantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat 



186 | Toleransi Dan Pluralisme 

kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi 

seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut 

apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan 

kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pluralisme agama 

adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja 

mengakui keberadaan dan persamaan guna tercapainya 

kerukunan dalam kebhinekaan. 

(Intan.2007) menyatakan pluralisme agama yang 

berpondasikan solidaritas individual niscaya membuahkan 

beberapa implikasi positif: Pertama, Pemahaman 

kemajemukan agama bukan lagi sekedar “kenyataan”, 

melainkan menjadi “keharusan” yang tidak dapat 

dihilangkan. Pada realitas ini muncul usaha saling 

memperhatikan yang lahir dari kesadaran interdependensi. 

Pada kondisi ini, agama didorong memberi kontribusi karena 

interdependensi agama mensyaratkan ketidakaktifan satu 

agama akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang akan  

dicapai.  Jika  kesadaran  interdependensi  agama terus  

bertumbuh,  partisipasi  agama- agama dapat 

dimaksimalkan. Kedua, pluralisme agama berbasis 

solidaritas intelektual menjunjung prinsip take and give. 

Dialog yang baik akan menghasilkan perubahan kedua belah 

pihak. Ketiga, berdasarkan solidaritas intelektual, pluralisme 

agama mengharuskan kebebasan beragama bukan sebatas 

negatif immunity, bahwa agama harus bebas dari 

cengkraman sosial- politik termasuk negara. Keempat, 

Pluralisme agama dengan solidaritas intelektual berpotensi 

menghasilkan nilai-nilai yang mengandung common good. 

Yang dimaksudkan dengan masyarakat plural dalam tulisan 

ini, adalah masyarakat majemuk yang ditandai adanya 
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beragam suku bangsa, agama, budaya atau adat istiadat. 

Kondisi masyarakat yang demikian diperlukan 

kerjasama dengan sikap toleransi dalam menghadapi 

berbagai tantangan untuk memperkuat ketahanan sosial 

suatu komunitas. Pada masyarakat majemuk atau plural, 

secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan- 

kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, 

perbedaan agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan 

sebagainya. Sedangkan ditinjau secara vertikal ternyata 

adanya perbedaan yang mencolok antara lapisan atas dengan 

lapisan bawah. Kondisi masyarakat yang demikian akan 

mudah munculnya berbagai kerusuhan berupa konflik antar 

etnis, konflik atas nama agama, dan adanya kecemburuan 

sosial yang disebabkan adanya kesenjangan yang cukup 

tajam antara golongan kaya dan miskin. Apabila suatu 

masyarakat atau komunitas tidak mampu mencegah atau 

mengelola konflik dan kekerasan serta tidak mampu 

melindungi warga masyarakatnya yang rentan, hal ini 

mencerminkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat 

tersebut. Solusi yang ditawarkan, yaitu  dengan pendekatan 

toleransi. Sebagai nilai kebijakan dalam kehidupan bersama. 

(Misrawi.2008) mengutip pendapat Rainer Forst dalam 

Toleransi and Democracies (2007) menyebutkan, ada dua 

cara pandang tentang toleransi yaitu konsep yang dilandasi 

pada otoritas negara (permission conception) dan konsepsi 

yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun 

pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (respect 

conception). Dalam hal ini, Forst lebih memilih konsep 

kedua, yaitu toleransi dalam kontek demokrasi harus mampu 

membangun saling pengertian dan saling menghargai di 
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tengah keragaman suku, agama, ras, dan bahasa. Untuk 

membangun toleransi sebagai nilai kebijakan setidak ada 

dua modal yang dibutuhkan yaitu: Pertama, toleransi 

membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan 

pergaulan yang intensif. Kedua, membangun kepercayaan di 

antara berbagai kelompok dan aliran. Prinsip dasar semua 

agama adalah toleransi, karena semua agama pada dasarnya 

mencintai perdamaian dan anti kekerasan. 

(Christopher.2005). 

Pada masyarakat majemuk atau plural, secara   

horizontal   ditandai   dengan adanya kesatuan-kesatuan 

sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan 

agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. 

Solusi yang ditawarkan, yaitu dengan pendekatan toleransi 

sebagai nilai kebijakan dalam kehidupan bersama. 

3.   Toleransi dalam Pluralisme 

Alangkah indahnya jika keragaman suku, agama, ras, 

dan antara golongan yang biasa disingkat dengan “SARA” 

dapat dijadikan modal bersama untuk membangunIndonesia. 

Semua elemen bangsa ditempatkan sebagai kekayaan sosial 

yang berharga diperlakukan adil, serta punya kesempatan 

berkembang dan berperan membangun negeri. Namun pada 

kenyataan kerusuhan yang sering terjadi di Indonesia 

berlatar belakang SARA, sehingga kemajemukan bukan 

dijadikan modal dasar pembangunan Indonesia, tetapi 

seolah-olah menjadi beban. Hal ini mencerminkan bahwa 

bahwa kita sedang mengalami disorientasi nilai solidaritas 

menyangkut kepedulian sosial dan penghargaan atas potensi 

individu dan kelompok lain. Tidak ada lagi nilai kebersamaan 
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yang mengikat kehidupan bersama. Padahal tanpa nilai itu, 

masyarakat rentan menjadi kumpulan kami-kami yang 

miskin semangat kekitaan. Masyarakat Indonesia sebagai 

sesuatu yang unik. Secara horizontal masyarakat Indonesia 

ditandai dengan kenyataan adanya perbedaan antara lapisan 

atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. 

Kemudian Magnis Suseno menyatakan jika seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat menghayati 

kebudayaan lokalnya secara sempit dan seluruh identitasnya 

berdasarkan kelompok kecilnya sendiri, maka hal ini dapat 

menjadi suatu ancaman bagi integrasi nasional. Demikian 

juga bila agama tidak terintegrasi ke dalam kebudayaan 

bangsa seluruhnya, bila agama mengisolasikan diri dan 

merasa tidak terlibat secara positif dalam kebudayaannya, 

maka masyarakat akan terpecah belah menjadi kelompok-

kelompok dengan ikatan-ikatan primordial yang semakin 

menguat. Untuk membangun solidaritas sosial antara 

masyarakat, Nasikun mengatakan paling tidak ada dua 

pendekatan atau perspektif yang dapat digunakan, yaitu 

perspektif sistem sosial dan sistem budaya. Perspektif 

sistem sosial, yaitu melalui inter-group relation, yang 

dimaksud sebagai hubungan anggota-anggota dari berbagai 

kelompok. Makin intensif hubungan antar kelompok makin 

tinggi tingkat integrasi diantara mereka. Dengan adanya 

intergroup relation ini dapat pula menetralisir konflik- 

konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok 

tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok 

tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda 

berdasarkan kelompok- kelompok yang mereka masuki. 

Dengan demikian kekhawatiran akan terjadi fanatisme 
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sempit, sentimen- sentimen primordial juga akan dapat 

dinetralisir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh 

masing- masing anggota kelompok. Perspektif sistem budaya 

dikatakan, bahwa masyarakat majemuk dapat bersatu 

melalui pengamatan nilai-nilai umum yang berlaku bagi 

semua anggota masyarakat, akan semakin kuat pula perekat 

bagi mereka. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya 

dominan masyarakat multi etnik yang menjadi acuan 

perilaku yang terpola. Yang penting dalam kehidupan pada 

masyarakat majemuk adanya pengakuan dan penerimaan 

akan perbedaan. Dengan adanya pengakuan dan penerimaan 

justru berdampak positif bagi kehidupan keagamaan  kita.  

Oleh  sebab  itu,  demokrasi  dan  toleransi  harus terkait  

dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat 

sipil (Misrawi,2008). Sehubungan dengan kedua hal tersebut, 

dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan 

masyarakat plural yang demokratis. 

Kemajemukan adalah salah satu ciri utama dari 

realitas. Meskipun terdapat keumuman tertentu, unsur-unsur 

dalam realitas memiliki karakteristik yang beragam, yang 

karena itu masing-masing unsur pada saat yang sama 

bersifat unik satu sama lain. Sebagai bagian dari realitas, 

kehidupan manusia juga ditandai dengan kemajemukan. 

Istilah “manusia” sendiri tak lain dari sebuah nama kategoris 

bagi organisme-organisme individu yang memiliki ciri-ciri 

bersama tertentu, yang membuat organisme-organisme 

individu itu bisa digolongkan dalam satu spesies yang 

berbeda dari spesies-spesies pada organisme- organisme 

yang lain. 

Selain pada level spesies, kemajemukan juga menandai 
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kehidupan manusia pada level sub-spesies seperti ras, 

gender, orientasi seksual, kepercayaan, etnis, bangsa, dan 

sebagainya. Sebagaimana pada level spesies, pengelompokan 

pada level sub-spesies didasarkan pada ciri- ciri  bersama 

yang  dimiliki  sejumlah organisme individual,  sehingga 

satu  kelompok  bisa digolongkan dalam satu ras yang 

berbeda dari ras-ras lain, dan seterusnya.Namun begitu, 

individu manusia sebagai unit paling dasar yang menjadi 

subjek klasifikasi pada level spesies maupun sub-spesies 

tersebut satu sama lain bersifat unik. Di sisi lain, karena 

unit-unit individual tersebut juga berasosiasi untuk 

memenuhi kebutuhan masing-masing, dibutuhkan kesediaan 

dari setiap unit individual untuk berbagi ruang hidup dalam 

perbedaan secara damai. 

Pluralisme merupakan paradigma yang relevan dengan 

kebutuhan manusia untuk berbagi ruang hidup di tengah 

perbedaan. Paradigma ini menuntut penerimaan atas 

kemajemukan sebagai fakta kemanusiaan, yang 

dioperasionalkan dalam sikap toleran terhadap perbedaan. 

Paradigma ini semakin relevan ketika masyarakat manusia 

dari waktu ke waktu semakin ditandai keberagaman ciri-ciri 

yang tidak semata-mata fisik, tapi juga mental; tidak semata-

mata bawaan, tapi juga bentukan. 

Hal yang kemudian penting diberikan perhatian ialah 

di atas fondasi apa toleransi itu harus dibangun. Persoalan-

persoalan semacam apakah kita harus menoleransi 

intoleransi atau apakah segala macam bentuk perbedaan 

harus dihormati mengisyaratkan kebutuhan akan fondasi 

etis bagi paradigma pluralisme itu sendiri.Watak 

kemajemukan yang makin kompleks dalam masyarakat 
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dewasa ini, bagaimanapun, erat kaitannya dengan proses 

modernisasi. Salah satu ciri yang menonjol dalam 

modernisasi adalah kebangkitan individualisme, kesadaran 

individu manusia akan personalitasnya yang unik dan tak 

bisa sepenuhnya direduksi dalam “kolektivitas” atau 

“keumuman.” 

Dalam era modern, perbedaan dalam kehidupan 

manusia tidak lagi cukup dipahami dalam kerangka 

kelompok-kelompok sub-spesies yang satu sama lain 

berbeda dalam karakteristik seperti ras, gender, orientasi 

seksual, etnis, agama, nasionalitas, dan semacamnya, 

karena, pada level yang mendasari semua klasifikasi, unit-

unit individu manusia adalah unik satu sama lain.Seseorang, 

misalnya, karena memiliki kesamaan ciri tertentu dengan 

sejumlah orang lain, mungkin diklasifikasikan sebagai 

pemeluk suatu agama tertentu yang bisa dibedakan dari 

orang-orang, yang karena ciri-ciri umum mereka, 

diklasifikasikan sebagai pemeluk agama lain. Namun, 

personalitas seorang pemeluk agama membuatnya memiliki 

pemaknaan yang tak akan sepenuhnya serupa meski dengan 

sesama pemeluk. 

Situasi serupa juga berlaku dalam ras, gender, etnis, 

nasionalitas, dan kelompok- kelompok sub-spesies lainnya, 

di mana individu-individu mengkonstruksi makna kelompok 

afiliasinya dengan cara yang masing-masing berbeda.Jelas 

paradigma pluralisme yang didasarkan pada etika 

komunitarian, di mana penghargaan atas perbedaan berhenti 

pada level hubungan di antara kelompok-kelompok yang 

berbeda, tidak memadai bagi kemajemukan masyarakat 

modern yang makin bercorak individualistik. Apa yang 
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dibutuhkan sebagai fondasi pluralisme adalah etika liberal 

yang menyediakan ruang hidup bagi setiap individu untuk 

hidup bebas dari ancaman pihak lain apakah pihak lain itu 

individu atau kelompok. 

Dalam kerangka etika liberal, toleransi dikembangkan 

di atas konsep tentang hak sebagai sebuah klaim yang 

melekat pada individu. Konsep hak dalam etika liberal 

berpijak pada asumsi filosofis bahwa setiap orang adalah 

pemilik sah atas dirinya sendiri (self- ownership). Hak, 

dengan demikian, bukanlah klaim yang melekat pada 

kelompok-kelompok, apa pun itu, di mana individu-individu 

diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki 

secara bersama-sama.Karena setiap orang adalah pemilik sah 

atas dirinya-sendiri, ia berdaulat penuh atas tubuh dan 

kehidupannya, dengan segala karakteristik fisik maupun 

mental yang melekat pada ke-diri-annya, seperti anggota 

tubuh, bakat, tenaga, pikiran, hati nurani, dan sebagainya. Ini 

berarti individu seharusnya bebas untuk memiliki dan 

menggunakan itu semua untuk Kebebasan bekerja, 

kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan 

berkeyakinan, dan, secara umum, kebebasan untuk 

menjalani hidup menurut cara-cara yang dikehendaki demi 

tujuan-tujuan yang dipilih sendiri adalah contoh sejumlah 

hak yang diturunkan dari prinsip kepemilikan diri dalam 

etika liberal. 

Kepemilikan diri membebaskan individu dari perilaku 

sewenang-wenang pihak lain dalam mengamalkan hak-hak 

yang didasarkan pada kepemilikan dirinya, seperti hak atas 

hidup; hak atas anggota tubuh dan tenaga; hak atas bakat, 

pikiran, dan hasil kreasinya; hak untuk mengekspresikan 
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identitas, pikiran, dan keyakinannya serta memilih cara 

hidup sesuai preferensinya tanpa kuatir akan terancam 

keselamatan diri dan propertinya oleh gangguan dari pihak 

lain. Harus bebas dari ancaman kekerasan oleh orang lain 

selama ia mengamalkan hak- hak yang didasarkan atas 

kepemilikan dirinya itu tanpa mengancam hak-hak orang 

lain atas kepemilikan diri mereka. 

Dalam relasi sosial, seseorang dikatakan toleran ketika 

sikap dan tindakannya memberikan keleluasaan bagi orang 

lain untuk merealisasikan hal-hal yang menjadi haknya, 

terlepas dari atribusi kelompok seperti ras, gender, orientasi 

seksual, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Sebaliknya, 

ketika sikap dan tindakan seseorang mengakibatkan 

terhambatnya realisasi hak-hak orang lain, atau bahkan 

secara langsung melanggar hak-hak orang lain, ia adalah 

orang yang intoleran.Sebagai contoh, seorang pemeluk 

agama bisa saja tidak menyetujui homoseksualitas. Etika 

liberal akan memandang ketidaksetujuan pemeluk agama ini 

layak ditoleransi, bahkan jika ketidaksetujuan ini dinyatakan 

secara tajam. Pemeluk agama ini tidak layak ditoleransi jika 

ketidaksetujuannya diekspresikan dalam cara-cara yang 

mengakibatkan terlanggarnya hak orang lain untuk hidup 

sebagai homoseksual dan mengekspresikan orientasi 

seksualnya secara damai. 

Di sisi lain, seorang sekuler mungkin sangat jengkel 

pada pandangan pemeluk agama pada homoseksualitas. 

Etika liberal akan memandang kejengkelan ini layak 

ditoleransi, bahkan jika kejengkelan orang sekuler ini 

dinyatakan secara tajam. Orang sekuler ini tidak layak 

ditoleransi jika kejengkelannya diekspresikan dalam cara-
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cara yang mengakibatkan hak-hak si pemeluk agama 

terlanggar, termasuk hak untuk meyakini bahwa agama yang 

ia peluk tidak menyetujui homoseksualitas dan hak untuk 

menyebarluaskan keyakinannya itu secara damai. 

Dengan demikian, konsep hak dalam etika liberal, yang 

didasarkan atas prinsip kepemilikan diri pada setiap orang, 

menjadi garis demarkasi antara wilayah di mana individu 

seharusnya bebas sehingga layak ditoleransi dan wilayah di 

mana ia tidak seharusnya bebas dan tidak layak 

ditoleransi.Dalam etika liberal, toleransi tidak menoleransi 

intoleransi. Supremasi hukum berdasarkan etika liberal 

menjamin setiap individu bebas dari kesewenang- wenangan 

pihak lain dalam merealisasikan hak-haknya dan 

menjatuhkan sanksi atas pelaku intoleransi, yaitu individu 

atau kelompok yang tindakannya mengakibatkan orang lain 

terancam diri dan propertinya ketika merealisasikan hak-

haknya. 

4. Toleransi Budaya 

Di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang 

terdiri dari ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. 

Keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan kekayaan 

dan keindahan bangsa. Saling menghargai dan menghormati 

keberagaman akan menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi 

adalah sikap atau perilaku yang menerima dan menghargai 

suatu perbedaan budaya yang ada di wilayah mereka. 

Perbedaan itu merupakan anugerah yang diwujudkan melalui 

sikap saling menghargai dan menghormati. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud 

apabila sikap dan perilaku toleran masyarakat. Toleransi itu 
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salah satu bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Kita 

sebagai makhluk sosial pasti perlu bergaul dengan orang 

lain, bukan hanya dengan kelompok sendiri. Keberagaman 

dalam masyarakat Indonesia itu ditinjau dari berbagi sudut 

pandang salah satunya yaitu sudut pandang geografis. Sudut 

Pandang geografis itu dapat membentuk suku bangsa yang 

telah menempati suatu wilayah di Indonesia.   

Kita sebagai masyarakat yang majemuk  harus 

memiliki sikap dan perilaku toleran yang wajib dijaga dan 

dikembangkan. Situs resmi Kementrian Republik Indonesia 

mengatakan sikap dan perilaku saling toleransi dapat 

diterapkan dalam kehidupan beragama, keberagaman suku, 

ras,dan sosial budaya Indonesia. 

Menurut penilitian Badan Pusat Statistik yang 

dilakukan pada tahun 2010, penduduk Indonesia terdapat 

1.128 suku bangsa. Kemudian menurut Sensus Penduduk 

memaparkan Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar 

di Indonesia dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa yang 

diperkirakan sekitar 40,2% dari populasi penduduk 

Indonesia. 

Setiap suku bangsa pasti memiliki budaya yang 

beragam. Keberagaman budaya itu juga tampak dari segi 

seni yang menjadi hasil dari sebuah kebudayaan daerah 

seperti  bentuk-bentuk pakaian adat, tarian daerah, lagu 

daerah, upacara daerah, rumah adat, dll. Keanekaragaman 

budaya Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke 

merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, 

kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap toleran 

untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Indonesia 

agar tidak tercerai berai. 
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Hidup dengan tenang, tentram dan nyaman itu 

harapan setiap warga negara. Maka dari itu, peran toleransi 

itu sangat penting dalam keanekaragaman budaya, apabila 

toleransi tidak diterapkan maka akan menimbulkan konflik 

serta menyebabkan salah paham yang mengakibatkan 

permusuhan antar masyarakat. Menurut Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia dan lembaga-lembaga lain di Indonesia, 

selama tahun 2020 ini kasus- kasus kekerasan dan konflik 

sering terjadi antar umat beragama. Hal ini menjadi 

perhatian khusus pemerintah dan seluruh masyarakat. 

Keragaman budaya itu harus dijamin dan harus efektif dan 

adil. Awal dari konflik antar agama itu karena terlalu 

berlebihan yang dapat mangancam kelompok lain. 

Faktor penyebab konflik antar umat beragama ini 

masih sering terjadi karena lemahnya kebijakan hukum 

penegakan hukum, atau diskriminatifnya beberapa aturan 

hukum, hal tersebut sering dimanfaatkan berbagai kelompok 

yang intoleran. Pasal-pasal di dalam UUD 1945 tentang 

Agama Dan Hak Asasi Manusia dengan tegas mengharuskan 

negara untuk menjamin kebebasan beragama. Di Indonesia 

memiliki keberagaman budaya yang terdiri dari ras, suku 

bangsa, agama, dan bahasa. Keberagaman yang ada di 

Indonesia itu merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. 

Saling menghargai dan menghormati keberagaman akan 

menumbuhkan sikap toleransi. 

Toleransi adalah sikap atau perilaku yang menerima 

dan menghargai suatu perbedaan budaya yang ada di 

wilayah mereka. Perbedaan itu merupakan anugerah yang 

diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan 

menghormati. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat 
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terwujud apabila sikap dan perilaku toleran masyarakat. 

Toleransi itu salah satu bentuk akomodasi dalam interaksi 

sosial. Kita sebagai makhluk sosial pasti perlu bergaul 

dengan orang lain, bukan hanya dengan kelompok sendiri. 

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu ditinjau dari 

berbagi sudut pandang salah satunya yaitu sudut pandang 

geografis. Sudut Pandang geografis itu dapat membentuk 

suku bangsa yang telah menempati suatu wilayah di 

Indonesia. 

Kita sebagai masyarakat yang majemuk harus memiliki 

sikap dan perilaku toleran yang wajib dijaga dan 

dikembangkan. Situs resmi Kementrian Republik Indonesia 

mengatakan sikap dan perilaku saling toleransi dapat 

diterapkan dalam kehidupan beragama, keberagaman suku, 

ras,dan sosial budaya Indonesia. Menurut penilitian Badan 

Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2010, penduduk 

Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Kemudian menurut 

Sensus Penduduk memaparkan Suku Jawa merupakan 

kelompok suku terbesar di Indonesia dengan populasi 

sebanyak 85,2 juta jiwa yang diperkirakan sekitar 40,2% dari 

populasi penduduk Indonesia. 

Setiap suku bangsa pasti memiliki budaya yang 

beragam. Keberagaman budaya itu juga tampak dari segi 

seni yang menjadi hasil dari sebuah kebudayaan daerah 

seperti  bentuk-bentuk pakaian adat, tarian daerah, lagu 

daerah, upacara daerah, rumah adat, dll. Keanekaragaman 

budaya Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke 

merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, 

kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap toleran 

untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Indonesia 
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agar tidak tercerai berai. Hidup dengan tenang, tentram dan 

nyaman itu harapan setiap warga negara. Maka dari itu, 

peran toleransi itu sangat penting dalam keanekaragaman 

budaya, apabila toleransi tidak diterapkan maka akan 

menimbulkan konflik serta menyebabkan salah paham yang 

mengakibatkan permusuhan antar masyarakat. 

Pentingnya toleransi itu dapat menciptakan suatu 

kebersamaan, pertahanan dan integritas. Selain itu, yang 

dapat dirasakan apabila masyarakat Indonesia,  jika memiliki 

sikap toleran yaitu dapat meminimalisir kesalahpahaman di 

dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan, 

menumbuhkan sikap saling menghormati, dan 

mempermudah pembangunan dan kemajuan negara, 

menguatkan tali persaudaraan, menciptakan masyarakat 

yang damai dan harmonis, serta menumbuhkan dan 

menguatkan sikap nasionalisme. 

Toleransi itu dianggap sebagai fondasi persatuan dan 

kesatuan yang telah menjadi karakteristik masyarakat 

Indonesia, maka selayaknya kita harus pintar untuk 

menerima perbedaan, baik dalam perbedaan agama, ras, 

suku bangsa, dan agama. Kita adalah masyarakat Indonesia 

yang bermatabat, maka harus menjunjung tinggi Pancasila 

sebagai dasar negara Indonesia. Di mana sila-sila yang 

terkandung dalam pancasila itu menghargai dan 

menghendaki toleransi antar umat beragama dan 

bermasyarakat. Tindakan yang kita lakukan atas dasar nilai-

nilai Pancasila akan menghindarkan kita dari sikap egoisme 

antar suku, agama, dan ras. Sikap egoisme akan menjadi 

konflik antar etnis dan agama yang dapat membahayakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara serta keamanan 
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nasional baik internal atau eksternal. 

Menerima perbedaan yang ada itu dapat dimulai dari 

hal kecil seperti di lingkungan sekitar. Setelah itu, 

menyampaikan kepada orang lain tentang pentingnya 

toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.  Banyak cara 

untuk menumbuhkan sikap toleransi yang dapat diterapkan 

di dalam keluarga, dan masyarakat, berikut caranya: 

a) Menghormati dan menghargai perbedaan sesuai dengan 

norma hukum 

b) Tidak membicarakan keburukan orang lain 

c) Menjadi pendengar yang baik 

d) Toleransi saat umat lain sedang beribadah 

e) Berbicara yang sopan dan santun 

f) Tidak memaksakan kehendak orang lain 

g) Menerima perbedaan dengan senang hati 

h) Mengahargai hak orang lain 

Jadi, disini kita mengetahui bahwa manusia itu 

makhluk yang juga membutuhkan orang lain, yang dimana 

Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan 

mulai dari ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sikap 

toleransi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan sosial 

yang dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

perbedaan. Kita sebagai warga Indonesia harus memiliki rasa 

toleransi yang menghilangkan rasa iri dan egois yang dapat 

menimbulkan perpecahan negara Indonesia.  

Toleransi akan membuat negara ini menjadi damai, 

tentram, dan harmonis. Oleh karena itu, kita bersama-sama 

menjunjung tinggi sikap toleransi sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila dan penerapan nilai 
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Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia adalah melalui perilaku 

toleransi. Keragaman dan perbedaan merupakan anugerah 

Tuhan yang harus disyukuri. Perbedaan sosial dan budaya 

yang beragam menjadikan masyarakat Indonesia sebagai 

kelompok yang plural.  

Sebagai misal, orang Bali memiliki tari tradisional khas 

yaitu tari Pendet, sedangkan orang Sumatera memiliki tari 

Piring. Dua jenis tari tradisional itu tidak selayaknya 

dibandingkan, lalu menyatakan salah satu lebih baik 

daripada yang lain. Sikap toleransi terhadap keragaman 

budaya (misalnya, dalam contoh tari tradisional di atas) akan 

menjadikan kita lebih bijak dan tidak memandang rendah 

salah satu budaya daerah, lalu meninggikan budaya daerah 

lainnya. contoh perilaku toleran yang dapat diterapkan 

terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia.  

a) Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki 

bangsa Indonesia Untuk bisa toleran terhadap suatu 

budaya, kita harus mengenal budaya lain. Kemudian, 

barulah bisa menimbang budaya tersebut berdasarkan 

konteksnya. Sebagai misal, orang Sunda atau Yogyakarta 

cenderung lembut dalam berbicara. Sementara itu, orang 

Batak cenderung keras ketika berkomunikasi. Ketika 

kelompok-kelompok masyarakat itu tidak saling 

mengenal budaya komunikasi satu sama lain, bisa jadi 

orang Sunda akan menganggap orang Batak kasar dan 

suka marah-marah, padahal gaya berbicaranya memang 

demikian. Di sisi lain, orang Batak mungkin akan 

menganggap orang Yogyakarta atau orang Sunda tidak 

tegas dan tidak percaya diri. Nihilnya pengetahuan 

mengenai keragaman budaya akan membuat kita berpikir 
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keliru dan cenderung gegabah dalam mengambil 

kesimpulan. 

b) Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya 

sesuai dengan minat dan kesenangannya Mempelajari 

secara mendalam suatu budaya tertentu menjadikan 

seseorang peka dan sangat menghargai pengetahuan 

mengenai budaya tersebut. Ketika rasa penghargaan itu 

muncul, tentu kita tidak ingin orang lain merendahkan 

budaya yang kita senangi. Dengan demikian, kita juga 

seharusnya tidak merendahkan budaya lain, sebab kita 

akan turut merasakan betapa tidak nyamannya ketika 

budaya yang kita senangi dianggap remeh orang lain. 

c) Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan keadaan sosial 

budaya paling beragam di seluruh dunia. Sebagai misal, 

Indonesia memiliki 652 bahasa daerah, tidak termasuk 

dialek dan subdialek, dilansir Kemdikbud. Kekayaan 

budaya itu sudah cukup membuat kita bangga sebagai 

orang Indonesia. Belum lagi ragam budaya lain yang tak 

kalah banyaknya.  

d) Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa 

Indonesia Budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui 

internet dan media massa memiliki dampak positif dan 

negatif. Di satu sisi, ada kalanya, budaya asing itu 

menggerus budaya asli Indonesia. Contohnya, 

mengenakan busana batik atau kopiah merupakan 

budaya asli Indonesia, atau juga lagu dangdut adalah 

musik khas Indonesia, namun sebagian orang 

menganggapnya sebagai selera kampungan dan sudah 

ketinggalan zaman. 
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5. Toleransi Agama  

Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling 

menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan 

agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang 

dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai 

satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu 

untuk membuat suasana atau situasi yang dan harmonis 

serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. 

Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi 

dalam berbagai bentuknya. Yang pertama adalah penegakkan 

keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan 

diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk & cara. 

Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan 

supaya pesan pesan yang terkandung di dalam agama dapat 

dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir 

adalah untuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di 

bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, 

kerjasama di bidang sosial dan pendidikan.  

Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam 

kehidupan antar umat beragama yang pertama adalah 

kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal hal 

yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa 

mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua 

adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan 

sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai & 

menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang 

lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan 

yang dibuat pemerintah.  

Untuk faktor penghambat dapat disebutkan beberapa 

hal. Yang pertama adalah semangat kekeluargaan yang 
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menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah 

seseorang menjadi individualistis yaitu yang lebih 

mementingkan diri sendiri. Faktor penghambat yang kedua 

adalah fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang 

boleh, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, 

kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri 

terhadap kebenaran lain. Yang dapat dilakukan generasi 

muda agar sikap toleransi makin kuat di antara umat 

beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah 

bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara 

seperti itu dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita 

sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik 

dalam kehidupan. Selain itu kita juga dapat meningkatkan 

ketaqwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar 

sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri 

dan orang lain. 

Sila pertama Pancasila, berbunyi “Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Artinya Indonesia adalah negara Ketuhanan, 

menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau 

kepercayaan. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui yaitu 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Tanpa 

adanya toleransi umat beragama akan terjadi diskriminasi, 

kekerasan, dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. 

Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, mengatur setiap warga negara 

untuk memeluk agama dan menjamin perlindungan. Pasal 29 

Ayat 2 berbunyi “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut 

agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menjelaskan 

setiap orang berhak memeluk agama, serta negara 

melindungi warganya untuk beribadah. Toleransi 
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Keberagaman Suku Indonesia tersebar dari Sabang sampai 

Merauke.  

 

Ada beragam suku dan budaya yang tersebar di 

beberapa daerah. Untuk menjaga perdamaian dan 

keharmonisan suku, sebagai warga negara harus 

menghormati dan menghargai. Toleransi dalam Sosial 

Budaya Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang 

harus dijaga dan dipertahankan. Keragaman sosial budaya 

ini dapat menciptakan toleransi. Misalnya mempelajari 

keragaman budaya lain, mencintai produk buatan Indonesia, 

dan menghargai perbedaan budaya.  

Adapun contoh Toleransi Beragama yang bisa ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari adalah Tidak memaksakan 

agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan, 

Menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, 

Tidak menganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan 

orang lain, Tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu 

ketenangan agama lain, Tidak menghina dan merendahkan 

agama orang lain, Berteman dengan orang yang berbeda 

keyakinan, Tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang 

berbeda agama di sekolah, tempat kerja, dan 

lingkungan,Tidak mengucilkan warga yang berbeda 

keyakinan di lingkungan tempat tinggal, Menerima 

perbedaan orang lain. 
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