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Bab 1

Profil dan 
Warisan Cak Nur
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Bab 1

Cak Nur adalah sapaan harian bagi Nurcholish Madjid,

seorang begawan pemikir Islam kontemporer Indonesia

kelahiran Jombang, 17 Maret 1939 dan wafat pada 29

Agustus 2005 di Jakarta setelah berjuang melawan penyakit

sirosis hati yang dideritanya. Cak Nur lahir dan tumbuh

berkembang di lingkungan pesantren, ayah beliau adalah

KH Abdul Madjid yang merupakan seorang ulama

terpandang dan juga tokoh Masyumi, sedangkan ibunya

adalah Fatonah, putri Kiai Abdullah Sadjad dari Kediri. 

Beliau adalah salah satu dari sedikit tokoh nasional yang

mencetuskan ide pembaruan hubungan antara agama dan

kehidupan masyarakat modern. Telah 15 tahun kepergian

fisik Cak Nur, namun buah pikirnya senantiasa menggaung

dan memacu orang lain untuk terus menelaah, menumbuh

kembangkan atau bahkan membantah. 

Beliau mengenyam pendidikan bermula di Pesantren

Rejoso, Jombang, kemudian melanjutkan ke pesantren

Gontor, Ponorogo. Setelah lulus dari Gontor, beliau

melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di Fakultas Sastra

dan Kebudayaan Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

pada tahun 1961-1968. Kemudian beliau menempuh studi

doktoralnya dibidang ilmu politik dan filsafat islam di

Universitas Chicago pada tahun 1978-1984.

Profil dan
Warisan Cak Nur
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Banyak kalangan mengakui kecerdasan dan kepribadian

Cak Nur bahkan beliau pernah dijuluki Natsir muda (setelah

tulisannya berjudul “Modernisasi ialah rasionalisasi, bukan

westernisasi” di tahun 1968 menjadi pembicaraan di seluruh

kalangan HMI) dan diharapkan menjadi penerus cita-cita

Masyumi. Namun, kenyataan justru sebaliknya, Cak Nur

dengan gagasan pembaruan islamnya yang mencoba

mengintegrasikan Islam, Indonesia dan kemodernan

seringkali menjadi pemicu perdebatan diberbagai kalangan

termasuk Masyumi sendiri seperti slogan “Islam Yes, Partai

Islam No” pada tahun 1970 yang merupakan pembalikan

dari cita-cita formalisasi negara Islam yang masih diusung

sebagian kalangan Partai Islam baik secara terang-terangan

maupun terselubung setelah kekalahan partai politik islam

pada kontestasi pemilu tahun 1955 (sebagian kalangan

bahkan menuduh Cak Nur membenarkan gagasan

pembangunan Orde Baru yang mendepolitisasi partai

islam).

Namun tidak lama berselang, beliau ikut serta berkampanye

untuk PPP (salah satu Partai Islam) pada tahun 1971 karena

harapan beliau untuk melihat islam sebagai kekuatan

penyeimbang atau oposisi loyal (memompa ban gembos).

Dari hal tersebut, kita dapat melihat upaya Cak Nur untuk

menjaga keseimbangan dan harmonisasi kehidupan

berpolitik masyarakat Islam di era demokrasi modern.

Cak Nur juga dinilai memiliki kematangan emosional yang

baik, itulah yang membuatnya senantiasa bersikap terbuka

dan juga tenang menanggapi pro-kontra gagasan-gagasan

yang dilontarkannya. Mantan ketua umum PB HMI 2 periode

ini, merangsang banyak pihak untuk berpikir dan

merenungkan kembali makna keberislaman selama ini

terutama menyangkut persoalan ketidakadilan dan hak-hak

asasi manusia.
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Jika kita lihat dari aktivitas harian dan buah pikir Cak Nur

yang mencapai 22 buku dengan magnum opusnya “Islam,

Doktrin dan Peradaban”, namun dengan telah

diterjemahkannya disertasi beliau “Ibn Taimiyah: tentang

Kalam dan Falsafah”, menurut saya itulah yang menjadi

Magnum Opus, setidaknya kita dapat membagi pemikiran

atau gagasan beliau dalam beberapa periode, hal tersebut

menjadi penting untuk menemukan kesinambungan

gagasan yang diusung beliau. Budhy Munawar-Rachman

membagi pemikiran Cak Nur menjadi 2 periode namun

tidak memasukkan masa-masa Cak Nur di Chicago, saya

menilai masa-masa Chicago adalah periode penempaan

pemikiran Cak Nur sehingga pasca itu pemikiran Cak Nur

menjadi sangat kokoh, fokus dan konsisten. Sedangkan

Dawam Rahardjo mengklasifikasikan pemikiran Cak Nur

dalam 5 periode jejak langkah intelektual. 

Periode pertama, dimulai saat beliau aktif sebagai kader

HMI dan menjadi Ketua Umum PB HMI 2 periode di tahun

1966-1968 dan  1969-1971. Pada waktu itu, beliau mulai

berbicara banyak hal tentang integrasi Islam dan Indonesia

terutama menyangkut bentuk negara dan politik

masyarakat islam. 

Tentang ini, Cak Nur memulai dengan gagasan sekularisme.

Sekularisme menurut Cak Nur adalah upaya menempatkan

hal yang profan dan transenden sesuai dengan

kontekstualisasinya. Menurut Cak Nur, akibat perjalanan

panjang sejarahnya, masyarakat islam terjebak pada

absurditas sehingga sulit untuk membedakan mana nilai-

nilai islam dan mana pengaruh budaya masyarakat

termasuk didalamnya adalah persoalan negara islam yang

menjadi cita-cita partai politik islam.

Bagi Cak Nur, mendirikan negara bangsa yang adil,

demokratis dan menyejahterakan dipandang lebih bijak 
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daripada hasrat mendirikan negara islam secara formalistik

yang berpotensi melahirkan majority sindroms atas nama

superioritas agama dan berujung pada konflik akar rumput

(disintegrasi bangsa). Pada titik ini, saya membaca Cak Nur

dalam kerangka politik akomodatif parsial (meminjam

istilah Bahtiar Effendy dalam Islam dan Negara) dengan

melihat posisi partai islam yang semakin dipinggirkan

dalam kontestasi politik negara termasuk terkait tidak

direhabilitasinya Partai Masyumi dan kegagalan bung Hatta

mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia.

Jargon “Islam Yes, Partai Islam No” oleh Budhy Munawar-

Rachman dinilai sebagai ajakan kepada umat islam untuk

mulai melihat kemandekan-kemandekan berpikir dan

kreativitas yang telah terpasung oleh berbagai bentuk

kejumudan termasuk didalamnya “sikap keras kepala yang

kaku” dari pimpinan Masyumi dalam menghadapi masalah-

masalah politik praktis.

Pada periode ini pula beliau menuliskan Nilai-nilai Dasar

Perjuangan (NDP) HMI, sebuah risalah yang disusun sebagai

pedoman orientasi ideologis organisasi Himpunan

Mahasiswa Islam. Cak Nur menegaskan bahwa risalah ini

adalah sebuah kesimpulan kecil atas perjalanan yang beliau

lakukan selama kurang lebih 3 bulan di Timur Tengah dan

bukan pengaruh perjalanannya ke Amerika Serikat pada

tahun 1968 yang berlangsung selama 1 bulan lebih

sebagaimana sangkaan Ahmad Wahib.

Dalam perjalanan ke Timur Tengah itulah Cak Nur

berkesempatan bertemu dengan Gus Dur dan beberapa

mahasiswa Indonesia lainnya di Irak yang saat itu

merupakan anggota asosiasi Pelajar Indonesia. Di Riyadh,

Cak Nur tinggal selama seminggu di rumah milik keluarga

Dr Farid Mushtafa, seorang engineering yang dikenalnya di

Amerika Serikat. 
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Dari Dr Farid Mushtafa, Cak Nur berkenalan dengan banyak

pelarian anggota Ikhwan al-Muslimun yang berasal dari

Mesir ataupun Syria. Beliau pun bersentuhan dengan buku

Majmu Rasa’il karya Hasan Al-Banna yang merupakan buku

pedoman anggota Ikhwan al-Muslimun namun kemudian

menurut beliau buku tersebut tidak memberikan

pencerahan yang dapat dibawa ke dunia islam Indonesia.

Sebagaimana tercantum pengantarnya dalam Islam

Mazhab HMI, Cak Nur menyelipkan sebuah dialog antara KH

Agus Salim yang mewakili tradisi sufisme Al-Ghazali dan

Sutan Takdir Alisyahbana yang mewakili tradisi rasionalis Ibn

Rusyd. Tampaknya NDP HMI dapat dikatakan lebih bercorak

sufistik namun rasionalis atau dapat diistilahkan dengan

neo-sufistik.

Periode kedua, adalah saat beliau menempuh pendidikan

doktoral di Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun

1978-1984. Di periode ini, beliau menghasilkan disertasi yang

berjudul Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah : Problem of
reason and revelation in Islam. Kita dapat melihat bahwa

pemikiran beliau mulai mengarah kepada pembaruan islam

dan sejarah masyarakat islam. Dalam prakata penyunting

Ensiklopedi Nurcholish Madjid yang diterbitkan oleh

Paramadina-Mizan pada tahun 2006, Budhy Munawar

Rachman menjelaskan bahwa Cak Nur cenderung

merevitalisasi pemikiran Ibn Taimiyah untuk persoalan

kontemporer. 

Cak Nur lanjutnya telah berhasil menunjukkan sebuah

“Skriptualisme” yang berbeda dari kalangan fundamentalis

yang biasanya konservatif. Saat ini disertasi tersebut telah

diterjemahkan dan sedang dalam proses produksi

penerbitan untuk kalangan umum setelah lebih dari 30

tahun hasil disertasi tersebut diperbincangkan karena

memang Cak Nur sendiri menilai disertasi tersebut begitu 
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“sulit” sehingga membuat beliau ragu untuk

menerbitkannya.

Beberapa kalangan termasuk Cak Nur, menilai bahwa Ibn

Taimiyah merupakan seorang neo-sufisme dengan tarekat

orthodox Qadiriyah dan fiqh Hambali-nya yang mengkritik

ritual-ritual tertentu kaum sufi karena tidak sesuai dengan

al-qur’an dan as-sunnah (seperti metode zikir, pengkultusan

para wali dan lain sebagainya) namun disaat yang sama

juga memberikan terbukanya pintu ijtihad. 

Cukup jelas bahwa Ibn Taimiyah tidak menolak sufisme

secara keseluruhan namun menilai sufisme yang berjalan

telah bercampur dengan tradisi dan budaya diluar islam

(seperti adanya dugaan masuknya unsur Hellenisme,
pantheisme dan lainnya) sehingga dalam perjalanan

dakwahnya Ibn Taimiyah lebih cenderung keras terhadap

tradisi dengan mengangkat isu seputar tahayul, bid’ah dan

khurafat. Semangat inilah yang menginspirasi Cak Nur

untuk merevitalisasi makna-makna pembaruan islam

disamping mengikuti Fazlur Rachman dalam metode

hermeneutika Al-qur’an untuk menemukan landasan teori

neo-sufismenya. 

Periode ketiga adalah periode pemikiran Cak Nur setelah

menyelesaikan studi doktoral hingga akhir usia beliau pada

tahun 2005. Pada periode ini, pemikiran beliau masuk

kepada tahapan integrasi islam dan masyarakat modern.

Setelah sebelumnya Cak Nur berbicara pada orientasi

sekularisme (lebih tepatnya sekularisasi) maka di periode ini

beliau lebih mengarah pada wacana islam progresif dengan

penggunaan istilah liberalisme dan pluralisme. Bagi Cak

Nur, masyarakat islam tidak akan mencapai kemajuan tanpa

menjalankan proses modernisasi. 
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Jika sebelumnya Cak Nur mengajak kita untuk menentukan

nilai profan dan trasenden melalui sekularisasi maka

liberalisme diusungnya adalah upaya untuk menghidupkan

pemikiran kritis yang bebas dari kekangan nilai-nilai yang

absurd dan dianggap absolut sedangkan pluralisme adalah

kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan ini

dipenuhi keragaman. 

Pada periode ini, Cak Nur lebih menekankan kepada

perwujudan masyarakat egaliter, demokratis dan partisipatif

sebagai bagian dari masyarakat dunia. Meskipun ketiga isme

tersebut merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan

namun garis demarkasinya dapat dilihat pada periode-

periode tertentu dan Cak Nur memulainya dari posisi

sekularisme kemudian liberalisme pada tahun 1972 dan

pluralisme sejak tahun 1992.

Dengan Cak Nur kita dapat melihat bahwa islam melintasi

segala tempat dan zaman sehingga pasti senantiasa

bersesuaian dengan kondisi ter-update setidaknya secara

konseptual dan implisit. Karena masih berupa konseptual

dan implisit, kebersesuaian itu meski dirumuskan dan

disistematikakan sehingga dapat menjadi solusi nyata bagi

bukan hanya persoalan kehidupan masyarakat islam namun

juga bagi setiap individu keseluruhan dunia modern. 

Disaat bersamaan, kehendak untuk menampilkan islam

yang sudah “kaffah” (final dan tidak dapat diganggugugat)

dan demi menjaga “kemurnian” islam dengan jargon

kembali kepada Qur’an dan Sunnah (yang menegaskan

superioritas islam) dengan sendirinya memperluas

perdebatan menjadi isu islam versus Barat mengingat

modernisasi dan demokrasi dianggap “virus” yang sengaja

ditebarkan untuk merusak islam. Sedangkan Barat sendiri

juga menganggap islam sebagai ancaman bagi kehidupan 
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modern dengan melihat pada pandangan teologis kalangan

fundamentalis konservatif.

Dewasa ini, perkembangan gerakan dari kalangan

fundamentalis konservatif dapat dikatakan cukup signifikan

(jika tidak dapat dikatakan mengkhawatirkan) dan menjadi

arus kuat melawan kehidupan masyarakat demokrasi. Di

Indonesia, misalnya, aspirasi Hizbut Tahrir yang menawarkan

sistem khilafah untuk memerdekakan masyarakat islam dari

“penjara” kapitalisme dan konspirasi penghancuran islam

oleh non-muslim (terutama Yahudi dan Kristen), dinilai

sebagai ancaman nyata bagi asas kebangsaan dan sistem

kenegaraan yang memegang prinsip pengakuan atas

kemajemukan dan tidak menjadikan salah satu agama

tertentu sebagai dasarnya (setiap agama, suku dan

golongan memiliki kontribusinya masing-masing dalam

kemerdekaan dan penyelenggaraan negara). 

Ditambah lagi munculnya pembenaran atas perilaku main

hakim sendiri kepada kalangan yang dianggap berbeda

dengan tuduhan penistaan agama dan/atau penyesatan

aqidah semisal pengusiran warga jama’ah Ahmadiyah

terjadi karena adanya perbedaan penafsiran agama yang

dianutnya dengan pemahaman masyarakat umumnya.

Bukan saja pengusiran, rumah ibadahnya pun tidak lepas

dari amuk massa. Atau yang lebih mengenaskan adalah

hingga hari ini masih terdapat warga yang mengungsi di

beberapa tempat di Jawa Timur atas peristiwa pengusiran

jama’ah Syiah di Sampang. 

Menjadi sangat relevan dan mendesak untuk mengkaji

kembali pertanyaan mendasar mengenai bagaimana islam

melihat dunia modern, bagaimana islam melihat

keberagaman, bagaimana islam menawarkan solusi

perdamaian dan keadilan bagi masyarakat modern. 
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Jika kita menilik kembali konteks ke-Indonesia-an maka

tentu saja perlunya pencerahan (enlightenment) akan

dengan sendirinya kembali bermuara kepada Cak Nur

dengan 3 rumus pembaruan islam yang secara konsisten

dikampanyekannya yakni sekularisme, liberalisme dan

pluralisme. 

Trilogi pembaruan islam ala Cak Nur hingga saat ini

memang masih dinilai kontroversial ditambah lagi dengan

dikeluarkannya fatwa haram oleh MUI pada tahun 2005 dan

akan terus digugat oleh kalangan fundamentalis konservatif

baik intern islam maupun antar agama secara umum.

Setidaknya ada 3 hal yang menjadi penghambat kemajuan

pendekatan trilogi tersebut, menurut Dawam Rahardjo,

meskipun telah menjadi kenyataan sosial politik Indonesia.

Pertama, karena gerakan islam tidak atau belum memiliki

paradigma yang dapat dipakai untuk memahami persoalan-

persoalan di zaman dan dalam dunia modern. Kedua,

terdapat kesalahpahaman terhadap pengertian tentang

trilogi pembaruan itu. Ketiga, merasa terancam oleh cara

pandang baru dalam melihat hakikat, kedudukan dan peran

agama di dunia.

Gagasan pembaruan islam yang diusung Cak Nur mendapat

tempat persemaian dan lingkungan yang memadai seperti

Yayasan Paramadina dan kalangan muda dalam tubuh NU

dan Muhammadiyah. Belakangan ini, trilogi pembaruan

islam sebagai problem kontemporer dikembangkan dalam

2 Perspektif yakni gerakan pembangunan kultur pemikiran

dan gerakan advokasi kebijakan. Namun menurut Denny JA

pemikiran Cak Nur masih belum signifikan berpengaruh

terhadap perubahan kondisi keberagamaan masyarakat

Indonesia jika dibandingkan dengan gerakan keislaman

lainnya padahal karakter pemikiran Cak Nur dapat

disandingkan dengan gerakan 
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Progressive Muslims Network yang dimotori oleh Omid Safi

di Amerika Serikat dan Kanada yang kini berkembang pesat

dan berpengaruh dalam wacana islam terkini. Hal tersebut

menurutnya dipengaruhi oleh kurang baiknya sistem

marketting dan pendanaan.

Sebagai contoh, Wahhabi Salafiyah sebagai gerakan islam

yang mendapatkan dukungan kuat oleh kerajaan Arab

Saudi baik finansial (terutama berhubungan dengan

beasiswa) maupun kebijakan sosial politik (menjadi dasar

hukum kerajaan Arab Saudi namun saat ini ada atmosfer

sekularisasi dibawa oleh Pangeran Mohammed Bin Salman

yang ingin menghapuskan identitas agama sehingga akhir-

akhir ini menangkapi banyak ulama, jurnalis dan aktivis

dengan tuduhan ektrimisme) dan memiliki sistem

marketting halaqah dengan platform yang ringan

“membebaskan masyarakat dari TBC” menyasar anak-anak

muda ditingkat pendidikan menengah dan perguruan

tinggi untuk kemudian berperan pada sektor pendidikan

anak ditingkat dasar, hasilnya adalah menjamurnya sekolah-

sekolah islam terpadu dari sejak tingkat PAUD yang

disiapkan sebagai penjaga al-qur’an (hafidz al-qur’an). 

Hal yang sama juga berlaku bagi gerakan pembangunan

masjid-masjid megah lengkap dengan perpustakaan atau

pusat studi islamnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia

dimana pemerintah Turki menjadi donatur terbesarnya,

dengan sistem negara yang beralih ke demokrasi, masjid-

masjid tersebut, menurut Sujibto (pengajar UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta), menjadi sarana diplomasi lintas

regional dan hasilnya adalah melekatnya figur presiden

Turki sebagai representasi kepemimpinan islam moderat

ditengah perseteruan Arab Saudi dengan Wahhabi-nya dan

Iran dengan Syi’ah-nya. Pandangan serupa juga

disampaikan oleh Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas

Islam Internasional Indonesia, 
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yang menilai bahwa perubahan status Hagia Shopia

kembali menjadi masjid sama sekali tidak berhubungan

dengan legitimasi kejayaan islam. Langkah ini bisa jadi

langkah Turki yang ingin menunjukkan bahwa mereka

leader of the Muslim world.

Penerus estafet pemikiran Cak Nur ada pada Yayasan Wakaf

Paramadina yang dihuni para kalangan akademisi dan

cendikiawan muslim seperti Budhy Munawar-Rachman dan

Muhamad Wahyuni Nafis. Dalam tubuh NU, kalangan

mudanya bergerak segaris dengan wacana Gus Dur

mengenai pembaruan islam dan menginspirasi keberadaan

JIL (Jaringan Islam Liberal) yang mewarnai intelektual

organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti PMII

dan IPNU sedangkan pada tubuh Muhammadiyah diakui

keberadaan Maarif Institute dan JIMM (Jaringan Intelektual

Muda Muhammadiyah) patut diapresiasi atas konsistensinya

terhadap wacana pembaruan islam.

Yang cukup disayangkan sekali adalah kurang

bertumbuhkembangnya gagasan tersebut di organisasi HMI,

tempat dimana Cak Nur memulai gebrakan besarnya.

Mungkin dikarenakan sebagaimana diakui oleh Ahmad

Wahib dalam catatan hariannya, bahwa “HMI hanyalah

tempat singgah sementara sehingga tidak dapat

diharapkan suatu kematangan sikap, kestabilan organisasi

dan kelengkapan konsepsi”. 

Menurut Ahmad Wahib, gagasan pembaruan islam justru

dirintis oleh Dawam Rahardjo, Djohan Effendi dan lainnya

dalam Limited Group saat berkecimpung di HMI Yogyakarta

dengan mentor Mukti Ali. Cak Nur pun pernah mengatakan

bahwa peran HMI terletak dalam perjuangan membangun

yang bersifat jangka panjang dan mengikuti garis

kontinuum yang tidak boleh terputus-putus serta hadir

dengan kepemimpinan sebagai problem solving, 
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artinya kader HMI boleh purna dari keanggotaan dan

kepengurusannya namun tidak boleh purna dari

keummatan dan kebangsaannya melalui KAHMI ataupun

saluran lainnya.
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BAB 2

Reorientasi Wacana
Pembaruan Islam
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Bab 2

Era digital dan keterbukaan informasi menjadi tantangan

tersendiri bagi gerakan pembaruan islam. Menurut Gus Ulil,

era Cak Nur lebih mudah dikarenakan kalangan yang kontra

dengan gerakan pembaruan islam tidak mendapat ruang

publik yang sama dengan yang diperoleh Cak Nur. Hal ini

terkait dengan orientasi pemerintah Orde Baru yang

mengekang ideologi yang dianggap sebagai pesaing

potensial (jika tidak dapat dikatakan sebagai ancaman) yang

dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan

bernegara seperti komunisme dan juga islam. 

Gagasan Cak Nur yang mengedepankan toleransi dan

moderat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip sosial

politik yang ingin dikembangkan oleh Orde Baru sehingga

mendapat “karpet merah”. Sedangkan saat ini, ruang publik,

seiring dengan era reformasi, dengan kemudahan distribusi

informasi mengijinkan setiap individu untuk bersuara

dengan kedudukan yang setara.

Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan filterisasi

dengan mudah digiring opini yang memunculkan sisi

emosional (sisi ini memiliki hubungan erat dengan

kegalauan identitas dan kebingungan memaknai hidup

yang serba bercampur serta menyebabkan phobia terhadap

pendapat yang berbeda) sehingga mendorong untuk

bersikap sektarian dan main hakim sendiri.

Reorientasi Wacana
Pembaruan Islam
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Jika ditelisik lebih dalam lagi, kondisi kejiwaan tersebut

pada praktiknya akan mempertontonkan kebencian dan

kebengisan dikarenakan absurditas dan nihilnya kebenaran

itu sendiri. Perasaan benarnya secara otonom berbeda dan

tegak berdiri diluar kebenaran, ia tunduk sepenuhnya pada

persepsi kebenaran yang ditawarkan oleh sistem diluar

dirinya (doktrin sains, agama atau ideologi) kondisi sosial

menjadi sangat rentan terhadap provokasi dan propaganda

yang berujung chaos.

Dari sisi kebijakan publik, ditahun-tahun awal pasca

reformasi 1998, menghidupkan kembali Piagam Jakarta

menjadi isu sentral yang muncul dalam proses amanden

UUD 1945 meskipun kemudian gagal namun upaya untuk

mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

penyelenggara negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)

hingga saat ini masih terjadi hingga tingkat nasional seperti

UU anti-pornografi, UU Kesehatan terkait aborsi, UU

Pencegahan Penodaan Agama dan lainnya. 

Desentralisasi sebagai wujud demokrasi pada tingkat

daerah juga melahirkan perda-perda bernuansa agama

yang berpotensi diskriminatif, mengekang kebebasan

masyarakat dan terbentuk oleh dorongan kelas dominan.

Kalangan fundamentalis konservatif dan pendukungnya

merasa bahwa kondisi tersebut merupakan signal kuat bagi

kebangkitan islam politik. Namun disisi lain, kondisi tersebut

dinilai sebagai gelombang melawan demokrasi dan

berpotensi menjadi sarana perjuangan berdirinya negara

otoriter dan totaliter. Sikap opurtunis para “predator politik”,

meminjam istilah yang digunakan oleh Fajlur Rachman

Jurdi bagi politisi baik dari berbasis agama maupun

nasionalis yang memanfaatkan politik elektoral identitas

masyarakat basis, turut serta menumbuhsuburkan gerakan

politis tersebut.
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Jika melihat rumus tahapan pemikiran pembaruan islam

dan realita sosial saat ini, perlu kiranya merumuskan

kembali orientasi pendekatan dengan bangunan paradigma

integralistik sehingga tatanan sosial politik yang jujur dan

egaliter antar komponen masyarakat dapat terwujud. 

Upaya merumuskan kembali pendekatan pluralisme di

Indonesia wajib berorientasi kepada peningkatan peran

serta tanggung jawab antar komponen masyarakat dalam

menyelesaikan persoalan kehidupan sosial demi

terwujudnya cita-cita luhur bernegara-bangsa yang

melindungi segenap bangsa Indonesia (ikatan masyarakat)

dan seluruh tumpah darah Indonesia (individu warga

negara), memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Untuk mencapai titik tersebut, kita harus terlebih dahulu

melihat kembali pluralisme dalam persfektif sosial-budaya

dan sebagai pendekatan antar agama dengan tidak

berusaha menyederhanakan (simplikasi) persoalan. Dalam

teori sosiologi modern, agama dan sosial-budaya adalah

elemen penyusun supra-struktur masyarakat sehingga

memiliki korelasi yang sangat erat, keduanya dapat

membangun karakter masyarakat dengan kecenderungan

masing-masing. Melepaskan agama (sebagaimana dicita-

citakan komunisme demi terwujudnya masyarakat tanpa

kelas) yang merupakan salah satu panduan moral dari

kehidupan bermasyarakat tentu tidak akan terjadi di

Indonesia.

Namun disisi lain, kalangan fundamentalis konservatif,

terutama islam dalam hal ini sebagai agama mayoritas di

Indonesia, menganggap bahwa agama merupakan sebuah

totalitas yang padu sehingga wajib diterapkan secara 
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menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat (menjadi

dasar dan bentuk negara).

Pada kenyataannya, perbedaan kondisi sosiologis, kultural

dan intelektual dalam memahami agama justru berujung

pada pemahaman yang berbeda mengenai suatu doktrin.

Perbedaan tersebut kemudian melahirkan khazanah

intelektual islam yang menegaskan multiinterpretatif
sebagai bagian dari ijtihad berupa mazhab fiqh, teologi,

filsafat dan lainnya. Budaya sendiri sebagai warisan luhur

dengan sangat terbuka cenderung menerima warna-warni

yang diberikan oleh agama. Sehingga sebenarnya

memperhadapkan agama dan sosial-budaya adalah suatu

hal yang mempertontonkan ketidakmampuan dalam

menjawab tantangan zaman.
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BAB 3

Pluralisme dalam
Perspektif Sosial-Budaya
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Bab 3

Dalam Perspektif hubungan sosial-budaya, pluralisme (pada

Perspektif ini terdapat beberapa istilah yang digunakan

antara lain pluralisme kewargaan oleh CRCS atau pluralisme

sosiologis oleh Hasyim Muzadi, ada pula yang

mengidentikkannya dengan istilah multikulturalisme)

berarti menerima keragaman sebagai bentuk sunatullah

dan menjadikannya modal dasar bagi pencapaian

kehidupan bersama. Disini pluralisme mendapat “teman

seperjuangan” yakni sekularisme dan liberalisme. 

Sekularisme adalah pemahaman yang berkembang dari

proses sekularisasi. Sebagai suatu proses sosiologis,

sekularisasi berarti perwujudan ruang publik yang terpisah

atau bebas dari intervensi agama kepada negara ataupun

sebaliknya. Dengan demikian, sekularisme merupakan

bagian alamiah dari perkembangan dunia modern yang

semakin komplek sehingga menitikberatkan partisipasi

setiap individu dalam membentuk rasa kekitaan (collective
identity), sekularisme menjadi pondasi bagi kehidupan

negara demokrasi. 

Menurut Budhy Munawar-Rachman dalam “Reorientasi

Pembaruan Islam” menyebutkan bahwa, pengharaman

sekularisme oleh MUI sama dengan sikap anti-demokrasi.

Hal tersebut kemudian berimplikasi praktis pada merasa

berhaknya sebagian kalangan untuk mengebiri 

Pluralisme dalam
Perspektif Sosial-Budaya
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hak-hak sipil orang lain, menjadi “polisi agama”.

Dalam kesempatan yang sama (Budhy Munawar-Rachman

telah mendokumentasikan wawancaranya terkait isu

pembaruan islam kepada tokoh-tokoh agama baik yang pro

maupun kontra), Ulil Abshar-abdalla menilai definisi MUI

tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme dalam

fatwanya terlalu sederhana jika hanya berkutat pada

pemisahan urusan dunia dan agama. 

Definisi umum sekularisme adalah memisahkan kekuasaan

kaum agamawan dan kekuasaan negara. Gus Ulil

memandang sekularisme tidak menghalangi dan

memusuhi peran agama dalam ruang publik. Sebab inti

sekularisme liberal adalah demokrasi, dan inti demokrasi

adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau

dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain.

Berbeda dengan kalangan diatas, Amien Rais berpendapat

bahwa sekularisme dalam sejarahnya adalah hasil dari

pergulatan kekuasaan gereja dengan kekuasaan para raja

dan kaisar. Hal tersebut tidak berlaku dalam sejarah

perkembangan politik dunia islam yang tidak

mendikotomikan persoalan duniawi dan ukhrawi. Meskipun

menolak sekularisme, Amien Rais tidak keberatan dengan

liberalisme dan pluralisme sebagai bagian integral dalam

masyarakat demokratis.

Relasi kuasa yang “aneh bin ajaib” antara gereja dan

kerajaan (penguasa) melahirkan gerakan dan sikap antipati

terhadap agama pada masyarakat yang akhirnya

melahirkan era pencerahan di Eropa. Agama yang saat itu

menjadi alat kontrol penguasa atas kebebasan manusia

dengan perangkat “kebenaran suci” dan wewenang untuk

menentukan hukuman (inquisisi) melahirkan trauma yang

kemudian mengilhami hasrat untuk memisahkan 
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kehidupan bercorak theosentris dimana Tuhan dan alam

disana (akhirat) menjadi sentral gagasan beralih menuju

kehidupan yang bercorak antrophosentris dimana manusia

dan alam ke-disini-an (duniawi) menjadi sentral gagasan.

Harus diakui bahwa semangat pencerahan melahirkan

kemajuan sains dan teknologi dengan pendekatan rasional

dan empirikal yang menyisihkan pandangan metafisika.

Keyakinan sains dan teknologi atas kemampuannya

membedah realitas alam semesta tentu saja tidak

berkembang sebelum akal menjadi bagian penting dalam

perilaku manusia yang sebelumnya berkutat pada

kepercayaan mitos ataupun agama. Dengan potensi itulah

kemudian lahir cita-cita untuk “membunuh” Tuhan dan

menghapuskan agama dari kehidupan masyarakat.

Kenyataannya, agama masih tetap ada, disisi lain krisis

ekologi akibat eksploitasi alam menuntut kita untuk

merenungkan kembali makna pencapaian manusia yang

diperoleh sains dan teknologi.

Memang sejarah persoalan sekularisme terasa menyedihkan

dan menorehkan catatan kelam. Saat ini, ekspresi

keagamaan di negara sekular sangat dilarang tanpa

kompromi seperti pelarangan penggunaan jilbab di ruang

publik dengan alasan bahwa hal tersebut menunjukkan

simbol sektarian yang dapat mengganggu persatuan.

Namun sangat kontras sekali dengan yang terjadi di negara

sekular lainnya dimana agama justru semakin berkembang

dengan alasan agama atau negara tidak berhak

mengintervensi hak-hak sipil sesuai dengan peraturan yang

disepakati. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmad

Syafii Maarif yang menegaskan bahwa sekularisme adalah

independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur

negara.  F Budi Hardiman, pengajar di STF Driyarkara,

menambahkan bahwa dengan sekularisasi, 
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agama ditantang untuk mencoba memberikan jawaban

yang kontekstual atas persoalan manusia dan tidak berpuas

diri dengan doktrin-doktrin.

Sebagai proses sosiologis maka sekularisme tentu mampu

menemukan bentuknya sendiri sesuai dengan kondisi

lingkungan dan kebangsaan yang ada. Ini menandakan

bahwa yang penting dilakukan adalah menggali dimensi

kesejarahan (Historical Dimension) bangsa untuk

menemukan nilai pemersatu dan pemecah masyarakat. 

Dimensi kesejarahan juga terkait dengan penilaian cara

hidup masyarakat pada berbagai periode, sederhananya

adalah terkait tradisional, modern dan pasca modern. Pada

kenyataannya seluruh periode kemasyarakatan tersebut

merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. Ini

dibuktikan dengan tidak hilangnya karakteristik masyarakat

secara total pada periode-periode tersebut.

Masing-masing periode tidak dapat benar-benar dihadap-

hadapkan untuk saling menegasikan. Ini juga berarti bahwa

terdapat nilai-nilai yang abadi dan universal dalam

kehidupan masyarakat (kearifan lokal). Pada sudut pandang

ini, sekularisme memiliki 2 konsekuensi yang tampak

berseberangan yakni kebebasan dan hak-hak sipil disisi

pertama dan persatuan dan partisipasi disisi lainnya.

Sekularisme tidak akan terwujud sebelum liberalisme hadir

sebagai pemahaman kritis terhadap hal yang selama ini

dianggap final dan absolut (ultimate truth). Pada konteks ini

liberalisme menjadi semangat untuk merefleksikan kembali

khazanah intelektual yang ada selama ini baik dari warisan

budaya maupun agama. Ruang publik yang menuntut

keseimbangan antara rasionalitas dan moralitas mutlak

memerlukan kebebasan berpikir dan bersikap untuk

mencari solusi terbaik dalam menghadapi 
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masalah-masalah yang tengah dihadapi. Dengan ruang

publik yang terbentuk dari proses sekularisasi maka

kompetisi-kompetisi gagasan intelektual dalam rivalitas

yang sehat, setara, terbuka dan bertanggung jawab dapat

hadir dengan nyata dan memberikan kontribusi positif pada

kehidupan bersama.

Jika dalam sekularisme, manusia menjadi mandiri maka

dalam liberalisme manusia menjadi berdaulat. Pada ruang

publik, terjadilah perjumpaan antar individu yang

berpotensi timbulnya dominasi antar individu atau

kelompok. Pada posisi itulah negara dituntut hadir dengan

tegas untuk memastikan penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat berlangsung tanpa ada diskriminasi. 

Dalam masyarakat liberal, penegakan hukum adalah

sesuatu yang fundamental dan pemerintah menjadi

delegasi legal yang disepakati masyarakat namun tidak

dapat diartikan sebagai negara berhak mempergunakan

kedaulatan wewenang tersebut untuk mencampuri segala

bidang kehidupan masyarakat. Kesadaran partisipatif

individu dengan sendirinya juga berarti partisipasi terhadap

kemajuan hidup bersama yang ditopang dengan

kemandirian, hal ini akan melahirkan kedaulatan rakyat

yang esensial atau hakiki.

Masyarakat yang terbentuk dari individu berdaulat menjadi

otoritas politik yang mendasar dan pemerintah berperan

sebagai pelaksananya yakni sebagai institusi hukum dan

berfungsi memberikan kepastian konsekuensi atas seluruh

tindakan masyarakat. Selain negara, tidak ada perangkat

lain yang berhak memerintah apalagi memaksakan sesuatu

kepada orang lain. Pada posisi ini masyarakat menjadi nadi

yang menggerakkan roda pemerintahan sehingga seluruh

kebijakan negara merupakan cerminan dari nilai yang

dianut oleh masyarakat itu sendiri.
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Jika merujuk pada liberalisme modern, tentu tidak akan

lepas dari pemikiran Ayn Rand, filsup kontemporer Amerika

yang dikenal dengan filsafat objektivisme dan pembela

laissez-faire kapitalisme, menurutnya liberalisme dapat

dimaknai sebagai paham yang berupaya memaksimalkan

potensi pribadi manusia. Sikap individualis dimaknai

sebagai semangat kerja keras untuk mencapai apa yang

meningkatkan kualitas diri. Kepedulian, belas kasihan,

pengorbanan dan seluruh sikap altruisme terhadap orang

lain merupakan tindakan irrasional dan amoral jika

mengorbankan kepentingan diri sendiri (self interest).

Perlakuan terhadap orang lain menurutnya haruslah

berdasar pada prinsip kebebasan (persaingan sempurna)

yang berarti sikap untuk saling menemukan nilai diri

masing-masing (the virtue of selfishness). 

Dalam pandang Rand, tidak ada manusia tuan ataupun

budak sehingga setiap orang tidak boleh menjadikan

pertimbangan orang lain sebagai alasan keputusan hidup

baik dalam posisi sebagai penerima maupun pemberi

pertimbangan, apalagi menuntut atau memaksa orang lain

sesuai dengan kehendaknya. Lebih lanjut menurut Rand,

persoalan manusia modern terletak pada individu melawan

negara (ia tidak mengatakan apa-apa soal agama karena

mengakui dirinya tidak memiliki orientasi keagamaan

tertentu). 

Negara dengan seluruh perangkat yang dimilikinya

(pembuatan UU, media, militer, pengelolaan SDA dan

lainnya) memiliki potensi untuk membelenggu dan

merampas harta sewenang-wenang warganya, mengambil

pajak dari jerih payah masyarakat karena lahir dari kalangan

dominan. Oleh karena itu, kerjasama antar individu-

masyarakat (compromise) diperlukan untuk meminimalisir

potensi tersebut.
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Pluralisme beserta sekularisme dan liberalisme adalah

upaya untuk menegaskan kebijakan publik yang

berorientasi pada keragaman, perhargaan terhadap

potensi individu maupun kelompok dan akomodatif

demi penyelesaian persoalan bersama maupun

pencegahan konflik antar masyarakat.

Agama (termasuk perangkat masyarakat lainnya seperti

etnis, strata sosial, afiliasi politik dan pendidikan) menjadi

salah satu pertimbangan namun bukan penentu

kebijakan.

Negara merupakan elemen fundamental sebagai

institusi hukum dan berfungsi memberikan kepastian

konsekuensi atas seluruh tindakan masyarakat.

Tidak ada kelompok yang berhak dan bertindak untuk

memaksakan sesuatu kepada kalangan mana pun

secara paksa.

Atas segala potensi baik yang bersifat destruktif maupun

konstruktif, diperlukan kelembagaan masyarakat yang

kuat, egaliter dan partisipatif.6. Pendekatan sejarah dan

tradisi sangat diperlukan untuk menemukan bentuk

atau model pengelolaan keberagaman yang sesuai

dengan karakter masyarakat.

Hal tersebut pernah juga diperdebatkan oleh Hatta dalam

sidang BPUPKI mengenai batas wilayah dan peran negara.

Secara terbuka beliau meragukan gagasan Soekarno yang

menitikberatkan peran negara sebagai perwakilan dari

kedaulatan rakyat dengan berkata: “jangan-jangan kita

memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara

untuk menjadikan diatas negara baru itu sebuah negara

kekuasaan”. Ucapan tersebut dapat ditafsirkan sebagai

sebuah kekhawatiran negara menjadi imprealis baru. 

Dari pemaparan diatas dapat dirumuskan bahwa pluralisme

dalam Perspektif sosial-budaya meskipun berhubungan

dengan agama, dalam konteks ini lebih menekankan

beberapa hal diantaranya:

1.

2.

3.

4.

5.
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BAB 4

Pluralisme dalam
Pendekatan Agama
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Bab 4

Selanjutnya, pada Perspektif sebagai pendekatan antar

agama, pluralisme atau seringkali disebut juga dengan

istilah pluralisme teologis dapat diartikan sebagai paham

atau pendekatan yang meyakini keragaman agama sebagai

jalan keselamatan yang sah menuju Tuhan. Bagi kalangan

ini, ada hakikat dasar keagamaan yang umum bagi semua

agama (terutama dalam tradisi monotheisme Ibrahim atau

millah Ibrahim) dan hakikat tersebut bukanlah objek

langsung dari pengalaman keagamaan kita selama ini.

Untuk itu, kalangan pluralis senantiasa mencari atau

menggagas kesamaan dalam tubuh agama daripada

mempersoalkan perbedaan-perbedaan. 

John Hick, seorang teolog Pluralis Kristen, sebagaimana

dikutip dalam Philips menyatakan “keragaman yang nyata

diantara agama-agama menjadi terangkum dalam lautan

kesamaan yang tenang; perbedaan tidak terlalu penting,

karena mereka tidak lain merupakan cerminan budaya yang

bervariasi dari esensi umum yang sama bersinar seperti

berlian yang tersembunyi dalam hati setiap agama”.

Pada konteks ini, pluralisme berkaitan dengan eksklusivisme

dan inklusivisme. Pada konteks hubungan sosial-budaya,

masyarakat berada dalam posisi melihat kenyataan

kehidupan duniawi (konstruksi masyarakat) sedangkan pada

hubungan antar agama, 

Pluralisme dalam
Pendekatan Agama
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masyarakat berada dalam spektrum esensial menyangkut

keimanan dan keselamatan dirinya. Interaksi dan

komunikasi yang tidak terelakkan menciptakan

pertentangan penafsiran dan ekspresi. Contoh paling

sederhana adalah persoalan ungkapan atas suka-cita yang

sedang dirasakan oleh orang lain pada hari raya-hari raya

keagamaannya.

Ada kalangan yang menganggap tidak ada kebenaran dan

keselamatan diluar kelompok atau agamanya kemudian

menilai ucapan suka-cita tersebut sebagai turut serta

merayakannya dan menjadikan pengucapnya berdosa besar

bahkan sampai ketahap sesat dan kafir. Penafsiran dan

ekspresi dari kalangan ini bukan hanya berpengaruh pada

internal kelompok atau agamanya saja namun juga secara

keseluruhan memunculkan isu dan perdebatan dalam

kontruksi masyarakat tentang bagaimana harusnya bersikap

terhadap “the others”. 

Pada titik ini kita dapat dengan jelas melihat hubungan-

hubungan wacana dalam konstruksi masyarakat,

bagaimana nilai keyakinan sebuah kelompok atau agama

dapat mempengaruhi nilai kehidupan bersama. Dengan

sudut pandang ini, masyarakat berada di dalam bentengnya

masing-masing. Interaksi dan komunikasi dengan “yang lain”

hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak prinsipil atau

hanya pada hal-hal yang terlalu mendesak dan tak

tergantikan. Kalangan ini biasanya juga memiliki gagasan

untuk “menyelamatkan yang sesat” dan menjadikan nilai

keyakinannya sebagai aturan main kehidupan bersama.

Sebagian lain menilai bahwa keselamatan dan kebenaran

adalah universal sehingga setiap manusia, kelompok

ataupun agama memiliki potensi yang sama untuk

memperolehnya. Keragaman dinilai sebagai kehendak

Tuhan, oleh karena itu masing-masing kelompok ataupun 
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agama boleh jadi merupakan jalan menuju-Nya. Pada

pandangan ini, meskipun memiliki sikap terbuka, disisi lain

masih menilai kelompok atau agamanya lah yang unggul.

Interaksi dan komunikasi dengan yang lain dijalankan

dengan semangat kebaikan dan penghormatan sebagai

bagian dari kehidupan bersama.

Kalangan pertama dikenal sebagai kalangan eksklusivis

sedangkan kalangan kedua dikenal sebagai kalangan

inklusivis. Kedua kalangan ini memiliki kesamaan yakni

menyakini bahwa kelompok atau agamanyalah yang unggul

(superioritas), perbedaan keduanya berkutat pada

bagaimana menyampaikan keunggulan tersebut dalam

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, eksklusivisme

dan insklusivisme dapat diartikan sebagai paham mengenai

cara memandang eksistensi kelompok atau agamanya

ditengah lautan realitas. 

Menurut Panikkar, seorang filosop dan teolog inklusif, dalam

Philips, sikap ekslusif dan merasa paling benar sendiri

adalah puncak kemunafikan. Oleh karenanya diperlukan

pengembangan terhadap kesadaran inklusif. Kesadaran ini,

menjadi dasar bagi dialog antar kelompok ataupun agama

dengan 2 hal pokok yakni menghidupkan suatu kesadaran

tentang esensi keimanan orang lain dan orientasi kepada

kerjasama dalam persoalan kemanusiaan bersama. Dengan

demikian, kalangan ini memiliki dukungan terhadap

gagasan pemisahan antara agama dan kehidupan

bermasyarakat.

Sebagai pendekatan antar agama, eksklusivisme dan

inklusivisme tidak dapat memberikan kemajuan yang

signifikan dalam upaya membangun kehidupan religius

yang berorientasi pada solusi terhadap persoalan

kemanusiaan karena pendekatan tersebut dibangun dari

kerangka pengkotakan dan 
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superioritas agama masing-masing. Sikap tersebut menjadi

monolog-apologetik dan skeptis sehingga seluruh interaksi

dan komunikasi berakhir dengan kesalingcurigaan,

ketidaksiapan menerima kritik dan penolakan untuk saling

menerima pelajaran. Meskipun begitu, setidaknya kalangan

inkusivis dapat kita dorong lebih jauh dan mendalam

hingga kearah pandangan kesetaraan.

Pandangan kesetaraan tersebut diungkapkan oleh John

Hick dengan: “Pluralisme adalah pandangan bahwa agama-

agama besar dunia mewujudkan persepsi dan konsepsi

yang berbeda tentang, dan dengan demikian tanggapan

yang berbeda terhadap, Yang Nyata atau Yang Hakiki dari

dalam varian jalan budaya utama umat manusia”.

Kesadaran tentang esensi keimanan dan orientasi kerjasama

dengan orang lain dengan kedudukan setara dalam

pluralisme menjadikannya sebagai pendekatan yang dapat

disuguhkan dalam dialog-dialog kemasyarakatan. Banyak

kalangan agamawan yang kemudian menilai pluralisme

mampu menjembatani jurang-jurang pemisah yang selama

ini mengitari masing-masing kelompok atau agama.

Pertama, kesadaran tentang esensi keimanan dalam

prluralisme dapat diartikan sebagaimana dalam pandangan

John Hick yaitu memahami kebenaran agama-agama

dengan menerima bahwa semua agama merepresentasikan

banyak jalan menuju ke Satu Realitas Tunggal yaitu Tuhan

yang membawa kebenaran dan keselamatan. Tidak ada

satu jalan (agama) pun yang boleh mengklaim lebih benar

daripada yang lain karena kita (semua agama) sama dekat

dan sama jauhnya dari Realitas Tunggal tersebut.

Dengan pendekatan dualisme Immanuel Kant tentang

noumena (das ding an-sich) dan fenomena (experienced),

Hick menjelaskan pandangannya dengan The Real in-itself 
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yang dapat diterjemahkan dengan Realitas Sejati Tuhan

yang hanya diketahui secara pasti oleh Diri-Nya Sendiri dan

The Real as humanly thought and experienced yang dapat

diartikan Tuhan sebagaimana yang dapat dipikirkan dan

dialami secara manusiawi. Keterbatasan manusia dan faktor

budayalah yang kemudian menyebabkan respon manusia

tentang Tuhan yang Tunggal itu menjadi berbeda-beda. 

Dalam Weda ada kalimat “Eka Sat Vipra Bahuda Vadanti”
yang berarti “Dia itu Esa, tapi orang bijak (Maha Rsi)

menyebut-Nya dengan berbagai nama”. Oleh karenanya, jika

ada ratusan atau ribuan komunitas bangsa, suku, dan sub-

suku di dunia dengan bahasanya masing-masing, maka

nama Realitas Utama yang mereka sembah pun berbeda

satu sama lain. Nama yang berbeda itu pun, biasanya diikuti

dengan pencitraan atau penggambaran yang sesuai situasi

dan kondisi berpikir manusia yang menyembahnya.

Dalam islam, ide diatas dapat disandingkan dengan konsep

Tanzih dan Tasybih dalam pandangan kalangan sufi seperti

Ibn Arabi. Terkait hal tersebut, Cak Nur menegaskan “…. Tapi

karena Allah itu mutlak, maka Dia bakalan tidak bisa

dicapai. Kita tidak akan bisa mencapai Tuhan dalam arti

menguasai. Sebab itu akan berarti Tuhan itu terbatas. Jadi

kontradiksi lagi dengan pemutlakan Tuhan. Ini mempunyai

implikasi bahasa kebenaran yang ada pada benak manusia

itu tidak pernah merupakan kebenaran mutlak, sebab

keterbatasan kita. Akan tetapi, tidak berarti bahwa

kebenaran yang ada dari kita itu lalu kita buang begitu saja,

karena relatif”.

Beliau melanjutkan “…. Kebenaran mutlak tidak bisa dicapai

kecuali dengan eksperimen relatif, kecuali dengan

mengalami kebenaran-kebenaran relatif. Jadi kebenaran

relatif apa pun yang kita alami, itu harus kita pegang, tetapi

karena pada waktu yang sama kita tahu bahwa 

Setelah Pluralisme, Apa Lagi? Padli Ahmad

www.mengeja.id MENGEJA
BOOKS32



ini kebenaran yang relatif, maka kita harus memegangnya

sedemikian rupa sehingga harga tidak mati. …. Nah, oleh

karena itu dinamis. Disini lalu kemudian bergerak terus

menerus. Itulah sebabnya mengapa agama itu, agama islam

terutama, selalu dilukiskan sebagai jalan. …. Karena, Tuhan

tidak pernah bisa untuk dicapai tapi kita harus dituntut

untuk mendekatkan diri pada Tuhan, semakin dekat, maka

ada proses dinamis, dan itu jad ijtihad”.

Kedua, orientasi kerjasama untuk menghadirkan solusi

agama atas persoalan penderitaan manusia dan kerusakan

ekologi (lingkungannya). Pluralisme sebagai pendekatan

antar agama, menurut Knitter dalam Philips, harus disertai

dengan tanggung jawab global dan karena itu

pendekatannya bukanlah eklesiosentris, kristosentris atau

teosentris melainkan soteriosentris (berpusat pada

keselamatan) yang didasarkan pada dasar yang sama, yaitu

tanggung jawab global terhadap kesejahteraan manusia

dan lingkungan. Suatu orientasi untuk membentuk

vasudeva kutumbakan, satu bumi satu keluarga.

Menurut Budhy Munawar-Rachman, filsafat dan teologi

pluralisme menegaskan bahwa menjadi religius berarti

menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab secara

global. Dengan tanggung jawab global yang menjadi tugas

etis bersama, maka semua umat beragama bisa lebih saling

menghidupkan dan memperbarui. Dalam islam dasar ini

merupakan padanan dari kata fastabiqul khairat. Rasyid

Ridla sebagaimana dikutip Budhy Munawar-Rachman

menegaskan “keselamatan tidak dapat ditemukan dalam

sektarianisme keagamaan, tetapi dalam keyakinan yang

benar dan kebajikan”.

Kesadaran esensi keimanan dan orientasi pada tanggung

jawab global melahirkan pemaknaan baru bagi istilah Jihad

(kata ini serumpun dengan kata ijtihad dan mujahadah) 
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Tidak ada 1 kelompok atau agama pun yang saat ini

benar-benar terisolasi dari interaksi dengan kelompok

atau agama lainnya sehingga bersikap eksklusif dapat

dinilai sebagai sikap jumud dan ketidakmampuan

melihat keragaman realitas yang berujung menjadi sikap

acuh atau tak peduli kepada yang lain.

Pluralisme adalah kelanjutan dari pendekatan

inklusivisme yang membuka ruang untuk dialog antar

agama.

Dengan pluralisme, dialog antar agama didorong pada 2

hal pokok yakni kesadaran tentang esensi keimanan

orang lain dan orientasi kepada kerjasama dalam

persoalan kemanusiaan bersama.

Menurut Cak Nur, Relativisme internal sebagai bagian

dalam pluralisme adalah suatu pandangan yang

menjadi syarat pertama dan utama persaudaraan

berdasar iman.

Pluralisme lebih menekankan titik temu antar agama.

Untuk mencapai itu, perlu usaha pemaknaan ulang atas

istilah-istilah keagamaan.

yang dapat diartikan sebagai sikap berjuang menjunjung

tinggi nilai kebenaran dan kemanusiaan. Sebagai

perjuangan mutlak diperlukan adanya kesadaran akan

persatuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat

banyak ketimbang kepentingan golongan atau

kelompoknya.

Dari pemaparan diatas, pluralisme dalam pendekatan antar

agama dapat disimpulkan sebagai:

1.

2.

3.

4.

5.
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BAB 5

Kritik atas
Pluralisme
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Bab 5

Setelah pluralisme, apa lagi? Bagi saya, setelah

pluralisme adalah kritik atasnya. Baik dalam Perspektif

sosial-budaya ataupun sebagai pendekatan antar

agama, pluralisme perlu direfleksikan kembali dengan

wacana spesifik yang kritis, relevan dan lebih terbuka.

Sebagaimana Cak Nur tegaskan bahwa kebenaran itu

bersifat dinamis sehingga pendekatan apapun harus

tetap terjaga kedinamisannya agar justru tidak menjadi

imperialisme pemikiran dengan mengarusutamakan

pendekatannya.

Pertama, dalam sejarahnya, pluralisme sebagai

kosakata pertama kali digunakan dalam wacana

filsafat. Kata tersebut bersandingan dengan kata

monisme, dualisme dan agnotisisme yang membahas

mengenai arche atau bahan baku alam semesta.

Dalam dictionary.com, pluralisme diartikan dengan: (1.)
A theory that there is more than one basic subtance
or principle. Compare: dualism (def. 2), monism (def.
1a); (2.) A theory that reality consist of two or more
independent element. 

Kritik atas
Pluralisme
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Kata plural sendiri berarti jamak sehingga pluralisme dapat

diartikan sebagai aliran filsafat yang menyakini bahwa

realitas alam semesta tidak terdiri dari hanya 1 substansi saja

atau monisme (sebagaimana dianut oleh Thales yang

menyatakan air adalah unsur inti alam semesta, Anaximenes

yang menyakini udara ataupun Heraklitos yang menyakini

api sebagai unsur inti alam semesta), tidak juga 2 substansi

atau dualisme (aliran ini menyakini alam semesta terdiri dari

2 unsur yang saling berlawanan seperti materi dan roh

dalam filsafat Descartes) tetapi terdiri dari banyak substansi

yang bersifat independen satu sama lain (aliran ini juga

berbeda dengan Empedocles yang menyakini alam semesta

terdiri dari 4 unsur yakni air, api, udara dan tanah). 

Pluralisme menyakini alam semesta terdiri dari berbagai

jenis tingkatan dan dimensi yang tidak dapat diredusir

sehingga pada dasarnya alam semesta tidak memiliki

kesatuan dan kontinuitas. Aliran ini diwakili setidaknya oleh

Anaxagoras yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri

dari banyak unsur yang jumlahnya tidak terhitung

(spermata). 

Sedangkan agnotisisme merupakan aliran filsafat yang

menyakini bahwa manusia tidak mengetahui sepenuhnya

unsur inti dari alam semesta. Dari sejarah diatas kita dapat

menarik kesimpulan bahwa pluralisme meletakkan

perbedaan dalam kerangka yang independen,

diskontinuitas dan tidak memiliki kesatuan. Artinya,

kesatuan ataupun kesamaan tidak menjadi bagian dari

pandangan tersebut. 

Perkembangan makna kemudian terjadi dalam banyak

wacana filsafat seperti Leibniz dan Russel yang melihat

pluralisme sebagai pandangan yang menyakini bahwa

kebenaran tidak hanya datang dari sumber yang satu, yang

serba ideal melainkan berasal juga dari sumber lainnya yang 
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The Oxford Dictionary, pluralisme diartikan dengan: 1.
The quality of being plural; 2. The holding of more than
one office at one time; 3. Exsistence in one society of a
number of groups than have different political or
religious beliefs or that belong to different ethnic
background.
The Cambridge Dictionary, mengartikan pluralisme
dengan: 1. The exsistence of different types of people,
who have different beliefs and opinions, within the
same society; 2. The belief that the existence of different
types of people within the same society is a good thing.
Dalam Pluralism Project yang dijalankan oleh Harvard

University, pluralisme diartikan dengan “an ethic for
living together in a diverse society: not mere tolerance
or relativism, but the real encounter of commitments”.

Theology Dictionary, mendefiniskan pluralisme sebagai

“the idea that diversity is of positive value for its own
sake. A commitment to pluralism involves resfect for
persons of different religious traditions, ethnic or
cultural background, social class, race or sexual
orientation”.

Sedangkan KBBI, mendefinisikan pluralisme sebagai

“keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan

dengan sistem sosial dan politiknya)”.

plural. Perkembangan makna tersebut sangat dipengaruhi

dengan perkembangan kehidupan sosial politik atau

kontruksi masyarakat yang terjadi disaat itu. Jika kita lihat

dari analisis strukturalisasi masyarakat, setidaknya

perkembangan itu terjadi ketika adanya dominasi kelas,

asimilasi, perkembangan sains dan agresi. Semisalnya

Leibniz yang menggulirkan pluralisme ketika gereja Kristen

mulai berhadapan dengan sekte-sekte yang seringkali

“berperang” karena saling menegasikan kebenaran satu

sama lainnya.

Dalam beberapa kamus, diperoleh pengertian pluralisme

yakni:

1.

2.

3.

4.

5.
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Selanjutnya jika kita mencermati Fatwa MUI nomor

7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang

Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, pluralisme

agama diartikan dengan “suatu paham yang mengajarkan

bahwa semua agama adalah sama dan karenanya

kebenaran setiap agama adalah 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”. Pelekatan kata setelah kata pluralisme seperti

pluralisme agama, pluralisme sosiologi, pluralisme

kewargaan dan lainnya sebagainya berpotensi

mengaburkan atau bahkan mendistorsi makna dasar kata

pluralisme itu sendiri. Hal tersebut juga berpotensi

melahirkan wacana tandingan yang kontra produktif

bahkan destruktif seperti gerakan anti-pluralisme yang

sebenarnya spesifik persoalan agama tetapi akhirnya

memperluas persoalan terkait pengelolaan keragaman

seperti mempertentangkan persoalan agama dan budaya.

Pada posisi ini, kritik yang dapat diajukan adalah pada

tingkat epistemologi, metodologi dan tipologi. Pluralisme

perlu didefinisikan secara lebih spesifik, memiliki kerangka

batasan dan kegunaan sehingga tidak menimbulkan bias

makna pada wilayah aplikatif di masyarakat awam.

Kedua, realitas kehidupan memungkinkan lahirnya

kemajemukkan interpretasi yang saling menegasikan.

Pluralisme hadir sebagai upaya menghadirkan pendekatan

yang berorientasi pada pendamaian atau resolusi konflik

atas kemajemukkan interpretasi tersebut dengan tidak

hanya mengacu pada sikap toleran ataupun relativis namun

lebih jauh kepada perjumpaan sejati komitmen-komitmen.

Atas dasar itu, pluralisme hadir dengan kecenderungan 
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Keyakinan akan adanya nilai-nilai universal oleh

kalangan pluralis dapat menjadi sebuah klaim

kebenaran tersendiri yang setara dengan keyakinan yang

dianut oleh kalangan eksklusif. Pluralisme dapat menjadi

suatu elemen imperialistik yang memaksakan aturan-

aturan dan definisi-definisi mereka sendiri.

Upaya menemukan titik temu berkecenderungan kuat

mengaburkan identitas-identitas sosio-kultural termasuk

agama seseorang yang sejatinya otentik dan tidak

tergantikan. Identitas-identitas tersebut berasal dari

klaim kebenaran yang merupakan dasar utama

eksistensi institusi dan secara faktual berbeda dengan

klaim kebenaran yang dimiliki kelompok lainnya. Pada

titik ekstrimnya, pengaburan identitas-identitas tersebut

dapat mengakibatkan sinkretisisme yang melahirkan

“agama publik” dan bernaung dibawah universalisme.

Pluralisme pada akhirnya bukan menjadi jalan damai

namun menjadi penambah benang kusut dunia

modern.

Pluralisme berdiri diantara absolutisme dan relativisme

sehingga berpotensi menjadi pragmatis dan akomodatif.

Pandangan pluralisme merelatifkan kebenaran yang ada

disisi lain merupakan sebuah hegemoni atas kebenaran

tersebut sehingga justifikasi yang dibawa oleh pluralisme

menjadi mutlak dan tidak toleran. Upaya menemukan

titik temu justru bertolak belakang atau inconsistent

dengan makna dasar pluralisme yang menyakini

keniscayaan perbedaan. Oleh karena itu, kalangan

pluralis sebenarnya tidak dapat memposisikan diri

sebagai hakim atas kebenaran atau kesalahan.

untuk menemukan titik temu yang bersifat universal yang

bisa ditemukan dalam kultur manapun. Pada konteks ini,

pluralisme menjadi pendekatan etika ataupun moralitas

sehingga wajar jika pluralisme selalu bersandingan dengan

etika global dalam kampanyenya. Upaya untuk menemukan

titik temu berimplikasi pada beberapa hal, diantaranya:

1.

2.

3.
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Ketiga, sebagai pendekatan antar agama, kritik atas

pluralisme, menurut Gerardette Philips, meliputi validitas

kejujuran intelektual. Hal ini berarti berurusan dengan

beberapa perbedaan diantara agama-agama atau bahkan

antar kelompok-kelompok dalam agama. Beberapa

perbedaan didalamnya benar-benar tidak dapat

didamaikan dengan sebuah penerimaan yang mudah dan

sederhana meskipun tervalidiasi secara intelektual. Sebagai

contoh, bagaimana sulitnya dalam diskusi-diskusi sejarah

islam bagi seorang Sunni, yang menyakini taqiyah sebagai

sikap menyembunyikan kebenaran, menerima pandangan-

pandangan Syiah. 

Atau contoh lainnya, bagaimana sulitnya dalam diskusi-

diskusi bagi seorang Sunni, yang menyakini Tadzkirah

sebagai al-Qur’an versi lain, menerima pandangan-

pandangan Ahmadiyah. Artinya, validitas kejujuran

intelektual hanya bisa digunakan ketika para pihak tidak

memulai pendekatannya dengan kecurigaan yang berasal

dari pengetahuan berdasar sudut pandang golongannya

bukan pengetahuan berdasar sudut pandang kalangan

lainnya.

Keempat, dalam pendekatan antar agama, pluralisme

beserta eksklusivisme dan inklusivisme merupakan

penyederhaan bagi berbagai aktivitas keberagamaan.

Sebagai penyederhanaan, pendekatan tersebut memiliki

deskripsi yang “sedikit” terkait keunikan dan kekhasan

agama yang kompleks dan tidak bisa diukur dengan

mudah. Ketiga pendekatan tersebut tidak dapat digunakan

secara konsisten untuk mengategorikan seorang beragama

dalam menyikapi suatu fakta. Boleh jadi seseorang

dikatakan eksklusif atas sikapnya terhadap 1 kasus, namun

termasuk inklusif atau pluralis dalam kasus lainnya. Pada

konteks ini, Fatwa MUI nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005

tanggal 28 Juli 2005 tentang Pluralisme, 
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Liberalisme dan Sekularisme Agama pada bagian

“ketentuan Hukum” point 3 dan 4 menjadi contoh dari

kenyataan perbedaan kategorisasi tersebut meskipun

sebagian kalangan lainnya menilainya sebagai sikap

ambigu. Hal tersebut bukan berarti bahwa tipologi

pendekatan diatas tidak dapat digunakan atau dibuang

begitu saja namun perlunya pemaknaan ulang atas tipologi

pendekatan.

Dalam sebuah dunia yang multikompleksitas dan

keragaman realitas, setiap orang “dipaksa” untuk hidup

berdampingan dengan selain dirinya. Tidak ada orang yang

benar-benar mampu lepas dari orang lain sehingga secara

alamiah sebenarnya manusia juga mampu menemukan

cara beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Konflik

komunal yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya dapat

diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik, agama, ras,

suku dan bahasa namun lebih sering kali ditemukan akibat

mendasarnya adalah ketimpangan ekonomi dan

diskriminasi sosial.

Oleh karena itu pengelolaan keragaman memerlukan

pendekatan yang canggih dan multikompleks. Seluruh

keahlian ekonomis dan teknologis, dikolaborasikan dengan

pendekatan politik dan sosial, mutlak diperlukan demikian

juga diskursus dan perjuangan demokratis dimana semua

golongan dalam masyarakat dapat menyatakan harapan

dan kepentingan mereka, dipersatukan oleh tekad untuk

menghormati hak-hak asasi sebagai ungkapan harkat

kemanusiaan segenap warga masyarakat, dengan

mendasarkan diri pada visi keadilan dan kemanusiaan yang

berakar dalam warisan moralitas masyarakat kita.
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Liberalisme dan Sekularisme Agama pada bagian

“ketentuan Hukum” point 3 dan 4 menjadi contoh dari

kenyataan perbedaan kategorisasi tersebut meskipun

sebagian kalangan lainnya menilainya sebagai sikap

ambigu. Hal tersebut bukan berarti bahwa tipologi

pendekatan diatas tidak dapat digunakan atau dibuang

begitu saja namun perlunya pemaknaan ulang atas tipologi

pendekatan.

Dalam sebuah dunia yang multikompleksitas dan

keragaman realitas, setiap orang “dipaksa” untuk hidup

berdampingan dengan selain dirinya. Tidak ada orang yang

benar-benar mampu lepas dari orang lain sehingga secara

alamiah sebenarnya manusia juga mampu menemukan

cara beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Konflik

komunal yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya dapat

diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik, agama, ras,

suku dan bahasa namun lebih sering kali ditemukan akibat

mendasarnya adalah ketimpangan ekonomi dan

diskriminasi sosial.

Oleh karena itu pengelolaan keragaman memerlukan

pendekatan yang canggih dan multikompleks. Seluruh

keahlian ekonomis dan teknologis, dikolaborasikan dengan

pendekatan politik dan sosial, mutlak diperlukan demikian

juga diskursus dan perjuangan demokratis dimana semua

golongan dalam masyarakat dapat menyatakan harapan

dan kepentingan mereka, dipersatukan oleh tekad untuk

menghormati hak-hak asasi sebagai ungkapan harkat

kemanusiaan segenap warga masyarakat, dengan

mendasarkan diri pada visi keadilan dan kemanusiaan yang

berakar dalam warisan moralitas masyarakat kita.
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BAB 6

Pendidikan
Multikultural
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Bab 6

Sebagaimana ungkapan Platon, pendidikan adalah inti

politik. Hidup-matinya sebuah polis (negara-kota) sangat

bergantung pada bagaimana generasi mudanya dididik.

Pengertiannya tersebut bukan dalam rangka melahirkan

politisi-politisi namun bermaksud dengan pendidikanlah

lahir manusia-manusia berkualitas yang kemudian

membentuk masyarakat berkualitas dan pada akhirnya

kekuasaan politik bukan digapai dengan kompetisi yang

menghalalkan segala cara namun melalui perlombaan

inovasi, kreativitas dan visi-misi. Pada konteks pengelolaan

keragaman maka pendidikan multikultural tampak relevan

untuk diimplementasikan. 

Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai proses

pengembangan seluruh potensi manusia untuk menghargai

keragaman dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi atas

keragaman realitas (budaya, etnis, suku, bahasa, agama dan

lainnya) yang berhak atas eksistensinya. Sebagai proses,

pendidikan multikultural merupakan gagasan pendidikan

dalam jangka panjang yang disusun berdasarkan

keragaman yang dimiliki, dimana keragaman tersebut

berpotensi menjadi modal dasar dalam mencapai

kemajuan sosial-budaya namun disisi lain bisa berubah

menjadi penghambat kemajuan peradaban jika masyarakat

terhinggap penyakit egois, curiga, cemburu, paranoia dan

majority sindroms (sindrom kemayoritasan) 

Pendidikan
Multikultural
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sehingga mengakibatkan terjadinya segregasi dalam

masyarakat.

Menurut antropolog, Heddy Shri Ahimsa Putra begitu pula

dengan Parsudi Suparlan dalam Zainal Abidin Bagir,

pluralisme mencitrakan mosaik yang masih mengandung

segregasi budaya dan bersifat pasif. Sedangkan

multikulturalisme, bagi mereka, lebih aktif, dalam artian

bukan saja menerima adanya kemajemukkan tetapi juga

mendorong saling mengetahui dan menghormati. Disisi lain

pemikir multikulturalimse kontemporer, Bikkhu Parekh

dalam Bagir, tidak menggunakan kedua istilah tersebut

dengan rigid bahkan cenderung mengidentikkannya.

Pendidikan multikultural harus menegaskan landskap

sejarah bangsa dalam mengelola kehidupan bersama.

Robert Hefner misalnya, menunjukkan bahwa konteks

sejarah mengenai pengelolaan keragaman di Indonesia

sangat berbeda dengan model sekular-liberal beberapa

negara maju. Ia juga menegaskan bahwa terdapat berbagai

model atau tipologi yang dapat digunakan dalam

pengelolaan keragaman sehingga kita seharusnya tidak

terjebak hanya pada mengandalkan pendekatan sekular-

liberal.

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan

terdapat sedikitnya 245 kearifan lokal namun sayangnya

keragaman tersebut tidak dikelola secara adil dan

cenderung diskriminatif. Dengan keanekaragaman tersebut,

pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem

administrasi keagamaan yang terpusat dan cenderung

mengekang. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda

menyakini bahwa orang-orang islam yang taat dan berlatar

belakang pendidikan keagamaan seperti madrasah dan

pesantren memiliki sikap perlawanan yang lebih kuat

ketimbang kelompok abangan. 
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Atas dasar itulah kemudian ibadah haji diperketat

keberangkatan dan dicatat kepulangannya, disisi lain

mereka juga mendorong program kristenisasi penduduk

dengan harapan bahwa kesamaan agama mampu

meredam pemberontakan. Kemudian pemerintah kolonial

Jepang juga turut menggunakan pendekatan serupa yang

pada akhirnya menyetujui berdirinya Majelis Syuro Muslimin

Indonesia (Masyumi) sebagai upaya merangkul basis

masyarakat mayoritas. Kebijakan ini seakan-akan menjadi

sebuah warisan kebijakan sosio-politik pemerintah

Indonesia pasca kemerdekaan meskipun dalam UUD 1945

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing,

setidaknya dengan pendirian Kantor Urusan Agama pada

tahun 1946 kemerdekaan tersebut diimplementasikan

secara diskriminatif yakni merdeka untuk menganut agama

sesuai yang diakui oleh Kementerian Agama.

Di tahun 1952, pemerintah Indonesia melalui Kementerian

Agama membentuk badan khusus untuk mengawasi

perkembangan gerakan keagamaan bernama Pakem

(Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat), kemudian di

tahun 1966 seiring dengan pendataan penduduk, dengan

diberlakukannya Penetapan Presiden no 1 tahun 1965

tentang  pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan

agama, diberlakukan pengakuan atas 5 agama dan 1

kepercayaan resmi negara yang ada di Indonesia, diperkuat

dengan UU nomor 5 tahun 1966, setiap penduduk “dipaksa”

memilih salah satu diantara agama tersebut agar terhindar

dari tuduhan sebagai anggota PKI (hal ini juga

menyebabkan banyak warga etnis Tionghoa yang meng-

Indonesia-kan namanya). Implikasinya adalah kearifan lokal

mulai tersingkirkan, penganutnya mulai “diburu untuk

diselamatkan” terutama melalui islam dan kristen. Sebagai

contoh, para bissu yang dianggap sebagai penyembah

berhala sehingga harus dimusnahkan, 
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terdesak melarikan diri ke hutan-hutan belantara dan

beberapa diantaranya terbunuh dengan dengan cara

ditenggelamkan, “dipaksa” untuk memilih 3 agama terdekat

yakni Islam, Kristen atau Hindu. Atas pertimbangan bahwa

Hindu (meskipun sebenarnya Hindu pada awalnya menolak

masuk dalam kategori agama sesuai definisi yang diberikan

pemerintah karena memiliki sistem kepercayaan yang

berbeda seperti konsep kebertuhanan, kenabian dan kitab

suci. 

Misalnya, Hindu Tengger pada akhirnya harus menerima

Hindu Bali yang berbeda konsepsi, filosopi dan ritual

sebagai pengkategorian Hindu menurut pemerintah) adalah

agama awal di Indonesia maka mereka memilih agama

tersebut sehingga muncullah istilah Hindu tanpa Pura.

Pasca berlakunya SK Menteri Dalam Negeri tahun 1974,

masyarakat umumnya hanya mengetahui ada 5 agama

resmi yang diakui oleh negara, yang wajib diisi dalam kolom

agama pada KTP, setelah Konghucu dicoret sebagai

kepercayaan resmi yang diakui (namun kemudian diakui

kembali melalui Keppres nomor 6 tahun 2000).

Rentetan produk hukum yang dikeluarkan oleh negara telah

meminggirkan kearifan lokal dan tidak memiliki

perlindungan hukum, semisal seorang penghayat

kepercayaan kesulitan membuat dokumen-dokumen

kependudukan, seorang pelajar tidak lulus sekolah hanya

karena tidak mengikuti mata pelajaran agama. Lebih lanjut

hal tersebut berakibat pada penilaian bahwa kearifan lokal

adalah budaya kolot bertentangan dengan dunia modern,

terbelakang atau bahkan dianggap sesat dan bertentangan

dengan nilai agama. 

Pada akhirnya, kearifan lokal bukan hanya dipinggirkan oleh

negara namun juga oleh masyarakatnya sendiri. Meskipun

dengan Putusan MK Republik Indonesia nomor 
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97/PPU-XIV/2016, tertanggal 7 November 2017 para

penghayat kepercayaan dapat mencantumkan nama

“penghayat kepercayaan’ dalam dokumen kependudukan

mereka dan memiliki hak yang sama seperti yang lainnya.

Penilaian masyarakat umum telah membentuk stigmatisasi

sendiri dan diskriminatif. Sifat kearifan lokal yang biasanya

terbatas dianut oleh komunitas atau etnis tertentu dan

turun temurun serta tidak memiliki konsep “dakwah”

perlahan terancam punah.

Kearifan lokal yang didominasi oleh pengetahuan mitologi

sederhana melahirkan konsep kosmologi, kosmogini, ritual,

seni, falsafah hidup, hukum adat, pranata sosial dan lain

sebagainya. Sunda Wiwitan, Kapitayan, Tolotang, Kejawen

dan Kaharingan merupakan sedikit contoh dari transformasi

sosial-budaya di Nusantara. Dari sini kita dapat melihat

betapa kayanya Indonesia dengan banyaknya budaya dari

berbagai etnis.

Salah satu transformasi bentuk mitologi di Indoensia adalah

ritual-ritual adat khusus yang menjadi media transformasi

budaya yang lebih kuat daripada media pembelajaran

lainnya karena dilakukan tanpa dominasi ataupun paksaan,

semua mengalir sebagai kesadaran hidup bersama

sehingga seluruh partisipan akan melepas status sosial,

umur, pendidikan dan pengalamannya masing-masing

untuk mencapai tujuan bersama yakni suksesnya acara yang

ditandai dengan pemberian berkat atau besekan kepada

undangan. Dengan demikian, seluruh ritual yang berlaku

dalam masyarakat Indonesia adalah bentuk kesyukuran dan

penghargaan terhadap kerjasama komunal. Semua tampak

adil dan setara dalam peranannya masing-masing. Seluruh

peran, tugas dan tujuan ritual tersebut dikenal juga dengan

Gotong Royong dalam peribahasa “ringan sama dijinjing,

berat sama dipikul”.
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Dalam buku “Agama dan Kepercayaan Nusantara”,

Sumantho al-Qurtuby bersama dengan kontributor lainnya

secara apik mampu menunjukkan ajaran-ajaran

fundamental di Nusantara yang syarat akan makna filosopi

yang kompleks, diantaranya adalah Triangtu, sebuah

konsep kepemimpinan yang dianut oleh masyarakat Sunda

kuno. Triangtu secara harfiah berarti tiga ketentuan, dalam

hal ini yang dimaksud adalah ketentuan menyangkut sistem

hubungan atau pola pembagian wilayah kekuasaan politik,

sosial dan spritual dalam kebudayaan Sunda kuno. Triangtu
dijalankan oleh 3 entitas mandiri yakni Rsi, Rama dan Ratu
yang saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena

adanya pembedaan antara pemilik kuasa dan pengguna

kuasa. Rsi bertanggung jawab hanya dalam menetapkan

dan menuliskan hukum-hukum, Rama bertindak sebagai

penyampai hukum kepada khalayak ramai dan Ratu

bertindak menjalankan pemerintahan yang membawahi

pasukan kerajaan.

Dalam Carita Parahyangan dalam Yusandi, terdapat titah

ratu yang berbunyi “Sang Rsi enak sila seuwe matingkeun
na bumibwana, andelan siya ma jagat kreta. Sang Rama
miseuyeut sila seuwe matingkeun darmasasana, andelan
siya ma jagat darana. Sang Prabu enak ambek peuyuet
sila seuwe matingkeun rajasana, andelan siya ma jagat
palaka” (Sang Rsi bersila menemtramkan alam semesta,

kediamanmu adalah jagat sejahtera. Sang Rama

menemtramkan ruang lingkup hukum, kediamanmu adalah

jagat masyarakat. Sang Ratu/Prabu menemtramkan

pemerintahan, kediamanmu adalah jagat singgasana). Sang

Rsi kebanyakan adalah tokoh masyarakat yang berusia

lanjut, banyak merenung dan menjalankan nilai-nilai

spritual sehingga dianggap memiliki kebijaksanaan dan

pengetahuan tentang alam semesta. Sedangkan Rama

adalah tokoh-tokoh yang memastikan jalannya produk

hukum ditingkat masyarakat dan mengelola 
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Buana nyungcung (dunia atas), dunia luas yang tak

terbatas, kediaman roh leluhur dan dewa-dewi.

Buana panca tengah (dunia tengah), dunia tempat

hidup manusia, satwa dan tetumbuhan.

Buana handap atau buana rarang (dunia bawah

tanah), dunia bawah tanah yang tidak ada batasnya.

sumber daya ekonomi demi menjamin keberlangsungan

hidup bersama, sementara Sang ratu/Prabu berada di pusat

pemerintahan, mengelola pasukan dalam rangka menjaga

keberlangsungan kerajaan dari ancaman perang dan

lainnya.

Prinsip Tritangtu hingga saat ini masih dianut oleh

masyarakat Baduy dalam kepercayaan kosmologinya

dengan istilah Tellu Tangtu, yakni:

1.

2.

3.

Diakhir tulisannya, Yusandi menegaskan bahwa “Tritangtu

sebagai pola budaya Sunda sepanjang sejarahnya bersifat

tetap, tak berubah. Yang berubah hanyalah struktur dan

pemaknaannya di setiap zaman. Tiga kesatuan ini, sejak

diciptakannya, bukan untuk saling menguasai satu sama

lain, melainkan saling melengkapi dengan hak dan

kewajiban masing-masing yang sudah ditetapkan leluhur.

Tidak ada kekuasaan tunggal. Yang ada justru pembagian

kekuasaan. Inilah pola abstrak yang disebut identitas

budaya”.

Pada tempat yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh

Budi Asyhari-Afwan menemukan mekanisme penyelesaian

konflik dalam masyarakat Papua yakni melalui pendekatan

kearifan lokal diantaranya adalah Para-para adat yang

merupakan rumah atau bangunan yang menjadi media

kultural untuk acara-acara sakral dan memecahkan masalah

antar suku bangsa. Dalam para-para adat tersebut semua

pihak memiliki kesempatan untuk mengutarakan

kepentingan dan persoalannya hingga memperoleh 
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kesepakatan bersama. Selain mekanisme tersebut, ada pula

mekanisme yang disebut dengan tikar adat yakni

penyelesaian masalah antar anggota suku bangsa diatas

tikar yang menghadirkan bukan hanya pihak yang bertikai

namun juga seluruh anggota suku bangsa tanpa terkecuali.

Hasil kesepakatan tersebut akan diakhiri dengan ritual adat

bakar batu yakni makan bersama ataupun bayar kepala

yakni pemberian santunan kepada korban.

Mekanisme penyelesaian konflik yang serupa ditemukan

pula oleh peneliti CRCS lainnya dalam masyarakat Banjar

dengan hubungannya dengan masyarakat Dayak Meratus.

Baangkatan dingsanak adalah upacara atau ritual adat yang

dilakukan antar pihak yang berkonflik dengan pernyataan

akhir bahwa seluruh pihak yang terlibat adalah bedingsanak

atau bersaudara. Bedingsanak sendiri merupakan keyakinan

yang diajarkan secara turun-temurun (mitologi) bahwa

orang Banjar adalah keturunan Bambang Basiwara, saudara

dari Sandayuhan yang merupakan asal-usul orang Meratus.

Konsep persaudaraan tersebut berkembang menjadi

konsep kemasyarakatan yang melepas kesukuan menjadi

kewilayahan dengan menggunakan istilah bubuhan seperti

Bubuhan Hulu Sungai atau bubuhan pahuluan. Bubuhan

sendiri awalnya merupakan konsep identifikasi kelompok

berdasarkan pertalian keluarga yang terdiri dari kumpulan

umbun-umbun atau keluarga inti yang tinggal di rumah

balai.  

Sampai disini, kearipan lokal yang ada di Nusantara

merupakan “harmoni kosmis” dalam mitologi yang

ditunjukkan dengan simbolisasi unsur alam dalam setiap

gagasan dan praktik ritualnya. Hal ini juga menjelaskan

adanya kesatuan orientasi nilai yang dianut masyarakat

Indonesia secara keseluruhan. Keharmonisan kosmis

tersebut menjadi hal langka ditengah eksploitasi

lingkungan akibat kemajuan teknologi dan 
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hasrat manusia untuk menguasai alam semesta. Apresiasi

tinggi patut diberikan kepada Dandhy Laksono dengan

Ekspedisi Indonesia Biru-nya yang mendokumentasikan

dengan baik bagaimana tradisi-tradisi lokal mampu

menjaga keseimbangan alam sehingga menurutnya

kearifan lokal harusnya menjadi pola dasar pembangunan

masyarakat di Indonesia.

Kearifan lokal harus dipraktikkan sebagai perwujudan nilai

yang diakui, dipercaya, dijaga serta memiliki intisari bagi

peningkatan nilai kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

hidup. Hal tersebut penting sekali karena: Pertama, kearifan

lokal adalah bagian dari sejarah hidup masyarakat sehingga

masyarakat sebenarnya telah mengenal dengan baik.

Kedua, masyarakat menjadi subjek yang aktif bukan objek

pasif sehingga dengan kearifan lokal masyarakat dapat

merumuskan nilai yang dinamis sesuai dengan

perkembangan zaman. Praktik kearipan lokal tersebut

haruslah ditopang dengan politik kebudayaan yang

dijalankan secara demokratis. Politik kebudayaan bukanlah

politik yang dijalankan dalam rangka menggapai kursi

kekuasaan akan tetapi politik yang mengedapankan nilai

identitas bangsa yang kaya budaya.

Pada konteks ini, saya yakin bahwa pendidikan multikultural

yang dibangun oleh kesadaran atas kearifan lokal dan

literasi budaya akan menghasilkan politik kebudayaan yang

sejalan dengan semangat demokrasi. Persoalannya

kemudian adalah bagaimana mengembangkan konsep dan

praksis pendidikan multikultural yang mencakup refleksi

filosofis dimensi-dimensi maupun bentuk dan model

implementasinya. Bagaimana konstruksi pendidikan

multikultural dalam sistem pendidikan nasional Indonesia?

Menjawab persoalan tersebut, Pasandaran mengajukan

beberapa gagasan. Pertama, menempatkan, menjadikan 
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dan memperkuat Pancasila sebagai dasar politik pendidikan

multikultural. Menurutnya, Pancasila memberikan landasan

filosofis yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan

multikultural dalam sistem pendidikan nasional karena

dalam Pancasila terkandung pengakuan atas diversitas

eksistensi mengenai hak, kebebasan dan kebutuhan

pengakuan terhadap eksistensi itu sendiri. Kedua,

pendidikan multikultural hendaknya dipandang sebagai

suatu proses untuk memperkuat pengakuan terhadap

keragaman budaya yang dimiliki oleh setiap komunitas

masyarakat dan budaya yang ada. Hal demikian merupakan

kebutuhan esensial sehingga secara imperatif harus diakui

oleh orang lain. 

Ketiga, pengembangan dimensi pendidikan multikultural

yang meliputi; dimensi identitas dan area (ruang),

pemerataan dan keadilan pendidikan tanpa diskriminasi,

pengembangan sistem pengetahuan (faktual, konseptual

dan metakognitif) mengenai kebudayaan dan dimensi

pengorganisasian sebagai strategi manajemen pendidikan

yang integral. Keempat, pengembangan kurikulum yang

mencirikan keragaman Perspektif budaya, kritikal, inklusif,

responsibilitas sosial dan pembelajaran yang berintikan

pada pembentukan kemampuan how learn to learn.
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BAB 7

Advokasi terhadap
Kearifan Lokal
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Bab 7

Kenyataan bahwa saat ini kearifan lokal masih terpinggirkan

baik dalam kerangka kebijakan publik ataupun stigma

diskriminatif masyarakat, menjadi penting untuk kita

melakukan advokasi. Advokasi memang sangat erat

kaitannya dengan upaya analitik terhadap kondisi sosio-

politik kemasyarakatan. 

Ada beberapa definisi dan batasan yang dikemukakan oleh

para ahli terkait advokasi namun pada konteks tulisan ini

agar kesinambungan gagasan dan memiliki nilai aplikatif

maka advokasi yang diketengahkan adalah dalam

pengertiannya sebagaimana yang diungkapkan Reid dalam

Fauzi ”beragam kegiatan advokasi dapat mencakup

pendidikan publik dan upaya mempengaruhi opini publik;

riset untuk memahami masalah dan menawarkan jalan

keluar yang terbaik; aksi oleh konstituen dan mobilisasi

publik; penyusunan agenda dan desain kebijakan; lobi;

penerapan, monitor dan umpan-balik kebijakan; dan

kegiatan-kegiatan yang terkait pemilihan umum”.

Dalam pengertian diatas, advokasi dapat dilakukan oleh

siapa saja untuk kepentingan apa saja yang semuanya

berfokus kepada kepentingan publik (sebagai contoh

pendidikan, opini, mobilisasi, kebijakan serta pemilihan

umum). Oleh karena itu, advokasi melibatkan dan

mengorganisir seluruh elemen masyarakat yang memiliki 

Advokasi terhadap
Kearifan Lokal
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kepentingan publik tertentu. Pelibatan dan

pengorganisasian tersebut bermakna bahwa advokasi

bertemu dalam 2 sudut kepentingan, pertama, kebijakan

publik yang bersumber dari kepentingan politik para

pembuat kebijakan atau government centered, dan yang

kedua, kebijakan publik mempengaruhi kehidupan sosial

dan mendorong partisipasi warga atau society centered. 

Pada sudut pertama, advokasi dilakukan oleh lembaga-

lembaga negara atau perangkat politik  lainnya secara

terstruktur dan prosedural. Sedangkan yang kedua, advokasi

dilakukan oleh organisasi-organisasi social oriented atau non

government organization. Jika yang pertama berorientasi

pada ketertiban sosial maka yang kedua berorientasi pada

pelayanan sosial.

Menurut Yanuar Nugroho dalam podcastnya, kebijakan

publik dapat disederhanakan sebagai pilihan pemerintah

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai

respon terhadap isu, masalah atau topik tertentu. Kebijakan

publik bukan hanya apa yang dilakukan pemerintah tetapi

juga apa yang tidak dilakukan pemerintah. Sebagai contoh

pemerintah memprioritaskan sesuatu dan memilih tidak

memprioritaskan hal lain dalam pembangunan. 

Dalam mengambil pilihan tersebut yang perlu kita sadari

adalah bahwa pemerintah memiliki keterbatasan karena

ada banyaknya pertimbangan, sudut pandang atau

Perspektif sehingga tidak semua persoalan publik dapat

diselesaikan pemerintah, dalam dunia yang kompleks,

semakin tidak realistis jika kita mengharapkan pemerintah

sendirian memikirkan persoalan semuanya. Karenanya,

menurut Nugroho, pemerintah harus dikritik sekeras-

kerasnya tapi ia juga harus dibantu sekuat-kuatnya. 
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Nugroho juga menjelaskan bahwa salah satu kriteria

kebijakan yang baik adalah ketika kebijakan itu berbasis

evidence atau bukti. Namun kenyataannya adalah kebijakan

publik sering lahir dari momen politik yang

memprioritaskan konstituennya sedangkan evidence lahir

dari momen intelektual seperti riset, olah gagasan ataupun

olah pemikiran. 

Oleh karena itulah kita sering temukan kebijakan publik

yang mengesampingkan hasil-hasil penelitian sebagai

akibat dari proses lobi, negosiasi atau kompromi politik. Ada

jarak antara informasi riset dengan proses politik yang

menjadi batasan (non sequitur), ini penting agar kita tahu

kapan mendorong informasi riset dan kapan mendorong

proses politik dalam kebijakan publik yang berkualitas.

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa kerangka acuan

pertama advokasi adalah bahwa kebijakan publik harus

didorong semakin dekat dengan science temper atau

perangai ilmiah para stake holder kebijakan publik. 

Keterkaitannya dengan kepentingan publik menjadikan

kerja-kerja advokasi menjadi sangat kompleks dan multi

dimensi sehingga tidak ada organisasi atau lembaga

advokasi yang bekerja sendirian secara mandiri.

Kompleksitas dan multi dimensionalnya perkara publik

tersebut mendorong para pegiat untuk membentuk sebuah

aliansi bersama atau koalisi advokasi. Aliansi bersama

tersebut menjadi penting untuk melakukan analisis-analisis

yang akurat dan transformatif atas suatu persoalan,

terciptanya optimalisasi peran melalui pembagian sumber

daya baik material seperti dana dan analis maupun non

materiil seperti support, riset, pendidikan termasuk juga

akses kepada para pemangku kebijakan. Dengan aliansi

bersama, penggerak advokasi dapat mengurangi tekanan-

tekanan baik yang bersifat psikologi maupun politis.
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Senada dengan hal tersebut diatas, Ihsan Ali-Fauzi

memberikan ringkasan bahwa “efektivitasnya (advokasi-

peny) tergantung pada sejauh mana para pemeran utama

advokasi dapat menjalin koalisi dengan mitra-mitra mereka

di jajaran pemerintahan dan masyarakat, sehingga mereka

dapat memperluas dan memperdalam pengaruh politik

mereka seraya mengurangi pengaruh politik para pesaing

dan lawan mereka”.

Kerangka acuan advokasi kedua adalah advokasi terhadap

konflik-konflik komunal yang spesifik. Dari pemaparan

mengenai landskap sejarah pengelolaan keragaman di

Indonesia, kita ditunjukkan bahwa sepanjang sejarah itu

kearifan lokal mengalami bukan hanya diskriminasi namun

juga segregasi oleh kelompok-kelompok dominan mulai

dari persoalan dokumen kewarganegaraan hingga terkait

akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan,

pekerjaan dan kesehatan. Konflik-konflik yang melibatkan

banyak pihak memiliki latar belakang pemicu yang

beragam misalnya dimulai dari perkelahian antar pemuda

hingga perebutan “lahan parkir”. Berbagai pemicu tersebut

mudah sekali menyulut konflik ke segala penjuru mata

angin setidaknya dikarenakan adanya egosentrisme dan

stigmatisasi terhadap pihak lain, terutama berhubungan

sekali dengan kesukuan dan agama.

Tanggal 22 Agustus 2014, ISIS pernah mengancam akan

meledakkan candi Borobudur karena dianggap simbol

kesyirikan. Jauh sebelumnya, 21 Januari 1985, candi

Borobudur pernah diguncang oleh rentetan bom, dugaan

pihak kepolisian tindakan tersebut dilakukan oleh ekstremis.

Masih segar diingatan kita, patung-patung tokoh

pewayangan di Purwakarta dirobohkan hanya karena

menilai patung tersebut simbol pemberhalaan. Kedua

contoh tersebut merupakan tindakan yang dipengaruhi

oleh stigma sosial yang menilai leluhur Nusantara 
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tidak/belum beragama dengan “benar”. Tindakan

diskriminasi tersebut tidak hanya mengenai simbol-simbol

kearifan lokal namun lebih jauh meminggirkan eksistensi

kearifan lokal itu sendiri. Seni musik pun tidak luput dari

stigma sosial, misalnya pandangan sebagian kalangan

bahwa memainkan alat musik gamelan adalah haram.

Pada konteks kaitannya dengan konflik komunal, advokasi

yang biasa dan relevan digunakan adalah advokasi legal dan

advokasi resolusi konflik. Advokasi legal adalah langkah

advokasi yang mengarusutamakan prosedur hukum-hukum

dan penegakannya sebagai sarana mengurai akar masalah.

Sedangkan advokasi resolusi konflik mengarusutamakan

mediasi dalam upaya penyelesaian masalah. Namun

belakangan, pendekatan advokasi tersebut juga dikritik dan

dianggap tidak dapat diaplikasikan dalam seluruh

persoalan. 

Bagi LSM perdamaian, penegakan hukum tidak dapat serta

merta diberlakukan kepada orang atau kelompok yang

terlibat jika berpotensi bagi pengentalan konflik dan dapat

menghalangi proses pembangunan perdamaian yang

berkelanjutan. Disisi lain, menurut LSM yang berfokus pada

advokasi hukum dan HAM melihat bahwa pendekatan

resolusi konflik sebagai pendekatan yang memiliki

kecenderungan pragmatis dan jangka pendek.

Samsu Rizal Panggabean melihat hal tersebut dan belajar

dari pengalamannya mengadvokasi beberapa kasus konflik

serta keterlibatannya dalam riset pada beberapa perguruan

tinggi, menyimpulkan pentingnya pemaduan beragam

instrument dalam melakukan intervensi perdamaian.

Pendekatan tersebut, menurutnya, menyumbang lebih

banyak keberhasilan ketimbang hanya menggunakan

pendekatan berbasis hak semata (legal dan resolusi konflik). 
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Pendekatan tersebut dikenalkannya dengan istilah interest-

based atau paradigma fasilitasi.

Model fasilitasi tersebut dibangun diatas 4 poros kecakapan:

pertama, kemampuan menemu-kenali gejala yang

merepresentasikan sebuah situasi eskalatif atau tidak.

Kedua, kecakapan menganalisa faktor-faktor dalam konflik

laiknya sebuah diagnosa. Ketiga, kecakapan mengorganisir

aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Keempat, kecakapan

membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak baik yang

terlibat dalam konflik maupun tidak.

Paradigma fasilitasi yang diusung Samsu Rizal Panggabean

tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya

terhadap konflik Maluku. Ia mengaku belajar banyak dari

gerakan Baku Bae yang dianggapnya sebagai embrio

lahirnya Institut Titian Perdamaian. Baku Bae sendiri adalah

gerakan pemutusan mata rantai konflik yang terjadi di

Maluku setelah sebelumnya pihak-pihak yang bertikai tidak

menginginkan kata ”damai” dan menilai pengusung

gerakan tersebut sebagai pengkhianat.

Baku Bae adalah contoh modifikasi penyelesaian konflik

komunal dari pendekatan budaya lokal yang terdapat di

Maluku. Baku Bae secara harfiah berarti saling berbaikan,

kata ini sering digunakan ketika anak-anak kecil di Maluku

bertengkar saat bermain kemudian berdamai dengan saling

menempelkan jempol mereka masing-masing. Pada titik ini,

kearifan lokal menyentuh kesadaran kolektif sehingga

membuka ruang interaksi dan dialog.

Kesadaran kolektif yang telah terbangun kemudian perlu

didorong kepada komitmen untuk melakukan

pembangunan perdamaian secara bersama sesuai dengan

kekuatan-kekuatan masing-masing.
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BAB 8

Penutup
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Bab 8

Dari seluruh pemaparan diatas, kita dapat melihat bahwa

pluralisme sebagai bagian dari pandangan dan pengelolaan

keragaman realitas harus didukung oleh sikap kritis. Ada

banyak tipologi pengelolaan yang dapat dilakukan selain

dari pendekatan sekular-liberal. Landskap kesejarahan yang

mengakar dimasyarakat menemukan bahwa kearifan lokal

mampu menjadi sarana pengelolaan keragaman namun

seiring dengan perkembangan zaman, interaksi kebudayaan

mapan, kebijakan publik dan stigma sosial membuat

kearifan lokal tersingkirkan dan terancam punah.

Pendidikan multikultural dan advokasi kearifan lokal

merupakan langkah aktif yang dibutuhkan untuk

mengembalikan peran sentral kearifan lokal. Sebagai

langkah aktif, ia melibatkan peran serta seluruh elemen

masyarakat baik keterkaitannya dengan pendidikan

maupun dengan pengelolaan masyarakat basis. Sekolah

Pengelolaan Keragaman (SPK) merupakan contoh aplikatif

ditingkat kelompok terbatas (pelatihan untuk pegiat sosial)

sehingga perlu kiranya pendidikan multikultural

diterjemahkan pula dalam sistem pendidikan nasional agar

terwujud masyarakat yang memiliki cultural diversity

competence sedangkan dalam kaitannya dengan advokasi,

pengelolaan keragaman perlu didorong untuk

menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan

pemutakhiran paradigma fasilitasi dalam konflik-konflik

komunal spesifik.

Penutup
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Dari pemaparan dalam buku ini, kita dapat
melihat bahwa pluralisme sebagai bagian dari

pandangan dan pengelolaan keragaman realitas
harus didukung oleh sikap kritis. Ada banyak

tipologi pengelolaan yang dapat dilakukan selain
dari pendekatan sekular-liberal. Landskap
kesejarahan yang mengakar dimasyarakat

menemukan bahwa kearifan lokal mampu menjadi
sarana pengelolaan keragaman namun seiring

dengan perkembangan zaman, interaksi
kebudayaan mapan, kebijakan publik dan stigma
sosial membuat kearifan lokal tersingkirkan dan

terancam punah.
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