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Abstract 

Research on “The Influence of Multicultural, Ideology, and Philosophy in Indonesia in The 
Perspective of Philosophy of Signs” motivated by the awareness of the influence of different 
cultures, ideologies and philosophies in life of the Indonesian people. Culture as a manifestation 
of the way of thinking in the life of a group, was difficult to avoid being influenced by the 
culture from the outside. An example of it was seen in “The Gods Must Be Crazy” movie that 
described the influence of capitalism – through a bottle of coca-cola – over the sequestered 
communities in Africa. Similarly, ideology as a set of ideas of thinking could change someone 
or a group of people’s mindsets, because of its smooth attribute in pervading someone’s 
thinking with a series of promises, the myth, and the ambition of the better future. Generally, 
ideology was packed with persuasive slogans or language, which makes a person easily 
influenced. Philosophy as a system of rational thinking has a radical characteristics, which 
invited people to think deeper to the problem’s root. In addition, philosophy sought to uncover 
the veil of reality, thus stimulating a greater sense of curiosity. Furthermore, this curiosity 
evolved into a vast ocean of life, until it could melt the boundaries of regions and nationalities. 
Such intellectual odyssey could give birth to a critical stance, but on the other hand could also 
bring intellectual arrogance attitude that simplified and underestimated the values established in 
the life of a nation. Motivated from those problems, researcher felt the needs to browse through 
the influence of cultural, ideological and philosophical schools of thought that could be 
devastating the commitment of statehood that had agreed by the founding fathers. Nevertheless, 
this study was not meant to be arrogantly prosecuted foreign culture, ideology and philosophy 
that developed in the life of the Indonesian people. This study aimed to identify the trend of 
contemporary culture, ideology and philosophy that could destabilize the nation’s life joints and 
state of Indonesia, which characterized as multiculturalism. Afterwards, found a more 
appropriate solution to overcome or minimize it. Philosophy of signs was one of the 
perspectives to see the phenomena of signs that were occurred around human’s life, whether in 
the form of illustration image, verbal, etc. Signs and verbal images that appeared around were 
identified as propaganda, persuasive, or even sarcastic expressions. Pierce’s thought about the 
semiotics of communication and Saussure's meaning semiotics were the starting point for the 
emergence of a more critical semiotics of Umberto Eco and Arthur Asa Berger on the signs of 
nature’s phenomenon in contemporary cultural life. This study limited some of the phenomena 
of signs as a phaneroscopy that emerged in the dimensions of culture, ideology and philosophy 
in Indonesia. 
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1.  Pendahuluan 

Pengaruh Multikultural, Ideologi, dan Filsafat di Indonesia dilatarbelakangi oleh 
adanya kesadaran atas pengaruh berbagai budaya, ideologi dan filsafat dalam kehidupan 
bangsa Indonesia. Budaya sebagai manifestasi cara berpikir dalam kehidupan 
berkelompok, sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh budaya dari luar. Pertemuan 
antar budaya, baik secara internal maupun eksternal, mengembangkan berbagai cara 
pandang budaya yang semakin beragam. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara lautan 
(archipelago) yang dihiasi lebih dari tujuh belas ribu pulau besar dan kecil dengan 
beragam suku bangsa, bahasa, dan budaya, menyimpan kekayaan budaya sekaligus titik 
rawan bagi timbulnya konflik. Budaya yang berbeda dapat melahirkan cara pandang 
yang berbeda pula, sehingga ketika berbagai budaya itu bertemu, maka pertautan itu 
dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berdampak positif dan negatif. Meskipun 
para pendiri negara sepakat untuk membentuk negara kebangsaan yang diletakkan di 
atas pilar kesatuan yang mengatasi pluralitas, namun dalam kenyataannya gesekan antar 
budaya yang beragam itu masih menimbulkan kerawanan, sebagaimana yang terjadi di 
Kalimantan Barat antara etnis Madura dengan etnis Dayak, dan Melayu, bahkan yang 
paling belakangan ini antara etnis Bali yang bertransmigrasi di Lampung dengan 
penduduk setempat di Lampung Selatan. Kalau boleh diibaratkan penumpang kereta api 
dalam sebuah gerbong yang sama, tujuan mereka pun sama, namun masing-masing 
penumpang membawa pemikiran dan caranya sendiri, sehingga terjadi kegaduhan di 
antara penumpang di saat kereta api sedang meluncur. 

Pengaruh berbagai ideologi yang masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
melalui berbagai media cetak, televisi, dan internet, bahkan ideologi yang tersembunyi 
dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan teknologi merupakan hal yang tidak bisa 
diabaikan. Ideologi sebagai seperangkat gagasan pemikiran dapat mengubah mindset 
seseorang atau sekelompok orang, karena sifatnya yang halus dalam menyusupi 
pemikiran seseorang dengan membawa sederetan janji, mitos, cita-cita akan masa depan 
yang lebih baik. Ideologi umumnya dikemas dengan slogan atau bahasa yang persuasif, 
sehingga menjadikan seseorang mudah terpengaruh. Penyusupan ideologi asing dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia dalam era global dewasa ini terjadi secara massif, 
karena dukungan era komunikasi dan informasi digital yang semakin canggih, sehingga 
memengaruhi alam sadar dan bawah sadar masyarakat. Ideologi kapitalisme misalnya, 
hadir setiap saat di sekitar kehidupan masyarakat Indonesia dengan kemasan yang luar 
biasa menarik, didukung sarana mall atau pusat perbelanjaan yang menjamur di seluruh 
wilayah di Indonesia.Di satu pihak masyarakat Indonesia dimudahkan dan dimanjakan 
dengan berbagai fasilitas perbelanjaan, namun di pihak lain muncul gaya hidup 
konsumtif yang mengubah cara hidup dan cara berpikir masyarakat, tidak hanya di 
perkotaan, bahkan juga di pedesaan. 

Konsekuensi lain yang hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah 
sikap dan cara pandang terhadap kehidupan individual dan komunal ikut mengalami 
perubahan. Sikap dan cara pandang yang melahirkan filsafat hidup yang memadukan 
way of life dengan way of thinking membentuk pola berpikir masyarakat yang khas 
terhadap dunia sekitarnya.Filsafat sebagai sistem berpikir rasional, radikal, reflektif, dan 
komprehensif ini mengajak orang untuk berpikir tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. 
Di samping itu filsafat berupaya menguak tabir realitas, sehingga merangsang rasa ingin 
tahu yang lebih besar. Pada gilirannya rasa ingin tahu ini berkembang ke dalam 
samudera luas kehidupan, sehingga dapat pula meluluhkan sekat-sekat wilayah dan 
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kebangsaan. Pengembaraan intelektual semacam ini dapat melahirkan sikap kritis di 
satu pihak, namun di pihak lain juga dapat memunculkan cara berpikir dekonstruktif 
yang membongkar dan meluluhlantakkan nilai-nilai yang sudah mapan dalam 
kehidupan suatu bangsa. 

Keanekaragaman budaya, pengaruh ideologi asing dan pemikiran filsafat yang 
hadir dalam ruang publik masyarakat Indonesia inilah yang menjadi problem inti dalam 
tulisan ini untuk dapat disikapi secara tepat, sehingga menemukenali karakteristik 
masing-masing hal itu dari perspektif filsafat tanda, minimal membantu untuk mengurai 
benang kusut kehidupan masyarakat Indonesia di era kontemporer ini. 

2.  Pembahasan 

2.1.  Multikultural Bangsa Indonesia 

Bangsa Indonesia termasuk kumpulan manusia yang terdiri atas berbagai etnik 
dengan pluralitas budaya.Ada lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa, ragam 
agama dan budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di 
Indonesia.(YudiLatif, 2010: 250-251). Kesemuanya itu dapat dianggap sebagai potensi 
untuk membangun semangat kebersamaan (Mitsein) di satu pihak, namun di pihak lain 
manakala potensi kebersamaan itu tidak dikelola dengan baik, justeru dapat memicu 
berbagai konflik di berbagai daerah. Ketika ide otonomi daerah digulirkan, tujuan 
utamanya adalah menghidupkan roda perekonomian yang berbasis pada keunggulan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah, namun yang terjadi dalam 
kenyataannya adalah pertarungan kekuasaan dengan mengatasnamakan putera 
daerahyang dilegitimasi partai politik tertentu. Fanatisme etnik kesukuan hadir dalam 
ruang politik di Indonesia, sehingga pemimpin di daerah lebih mewakili semangat 
kelompok ketimbang semangat kebangsaan. Dampak negatif lainnya adalah anarkhisme 
yang dilakukan pendukung yang kalah dalam perebutan kekuasaan seperti: perkelahian 
antar kelompok pendukung, pembakaran rumah bupati, sarana umum lainnya yang 
dianggap sebagai simbol kekuasaan yang tidak mewakili aspirasi mereka. 

Multikulturalisme dapat melahirkan streotip terhadap kelompok etnis dan 
budaya lain, menguatkan semangat kesukuan, budaya daerah, dan kelompok, karena 
pihak lain yang dianggap sebagai the others. Dengan demikian muncul persoalan 
bagaimana merumuskan kebudayaan nasional dari suatu masyarakat plural seperti 
Indonesia ini? Mengingat sebelum kemerdekaan dicanangkan para pendiri negara, 
masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya daerah dan suku bangsanya sendiri, 
sehingga semangat kebangsaan lebih merupakan obat penguat untuk menguatkan saraf 
mereka dalam mengusir penjajahan. Ketika penjajah sudah berhasil diusir, maka fungsi 
obat penguat itu melemah dan masyarakat kembali kepada kebiasaan lama atau budaya 
asli. Semangat primordialistik yang hadir dalam ruang kebangsaan menempatkan 
multikulturalisme dalam wilayah abstrak yang dinamakan bangsa. Bangsa, ujar 
Benedict Anderson: 

is imagined because the members of even the smallest nation will never know most 
of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each 
lives the image of their communion (Poole, 1999: 10).  

Bangsa sebagai bentuk komunitas yang dibayangkan, diangankan, dicita-citakan 
dihadapkan dengan komunitas etnis sebagai sesuatu yang konkret atau nyata. Tarik 
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menarik antara sesuatu yang diangankan dengan kenyataan yang dihadapi merupakan 
sebuah bentuk pertarungan unik yang berlangsung dalam wadah budaya yang plural, 
sehingga apabila pengelolaan atas keragaman budaya ini tidak tepat, maka dapat 
menjadi umpan balik yang merugikan bagi pengembangan semangat kebangsaan di 
Indonesia. 

Ryan menengarai bahwa dewasa ini terjadi tarik menarik antara bangsa (nation) 
sebagai bentuk gagasan modern di satu pihak dengan kepentingan etnis atau kesukuan 
di pihak lain. Nasionalisme menurut Ryan merupakan sebuah bentuk patriotisme yang 
dominan dalam kondisi sosial tertentu, sedangkan rasa kesukuan atau etnisitas lebih 
didasarkan pada kesadaran kelompok budaya dan jejak sejarah yang sama (1997: 157-
158). Gejala semacam ini terlihat di negara Indonesia, karena di saat rasa nasionalisme 
mengendur, maka rasa kesukuan dan etnisitas itulah yang lebih berkembang.   

2.2.  Tantangan Ideologi Kapitalis dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia 

Ideologi dapat dipandang sebagai metode ilmiah sebagaimana yang ditengarai 
Destutt de Tracy pada abad kedelapanbelas, yang menyatakan ideologi sebagai “a 
science of ideas” yang dipergunakan untuk kemajuan masyarakat secara menyeluruh. 
Dalam hal ini Tracy meyakini bahwa sebuah studi ilmiah tentang gagasan dapat 
menjadikan kita memahami kondisi manusia menjadi lebih baik, sehingga setiap relasi 
sosial dapat dilihat berakar pada aspirasi manusia secara nyata (Porter, 2006: 2-
3).Sastrapratedja menyatakan bahwa ideologi merupakan seperangkat gagasan yang 
berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur, yang 
terdiri dari unsur deskripsi, analisis, preskripsi moral, preskripsi teknis, dan penolakan 
terhadap sistem ideologi lain (Sastrapratedja, 2001: 43). 

Bernard E.Rollin menegaskan bahwa: 

Ideology is a set of fundamental beliefs, commitments, value judgments, and 
principles that determine the way someone embracing those beliefs looks at the 
world, understands the world, and is directed to behave toward others in the 
world” (Rollin, 2009: 11). 

Dengan demikian ada relasi antara ideologi, keinginan masyarakat, dan realitas 
yang melingkupinya.Ideologi memang berisikan cita-cita, bahkan mitos, namun tetap 
berakar pada kenyataan (realitas) yang dihadapi masyarakatnya. Indonesia misalnya, 
memilih ideologi Pancasila lantaran masyarakat –dalam hal ini elit politiknya—
menginginkan sebuah tatanan masyarakat yang mampu mengembangkan semangat 
toleransi antar umat beragama yang plural, nafas kemanusiaan yang mampu 
menyirnakan penjajahan, suasana persatuan yang mampu menggalang semangat 
kebangsaan, mengedepankan musyawarah dan kesepakatan, serta mewujudkan nilai-
nilai keadilan bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, gagasan 
masyarakat terus berkembang, sehingga fleksibilitas ideologi membuka celah bagi 
ideologi lain untuk berperan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Hal 
yang tak dapat diungkiri adalah kehadiran ideologi kapitalis yang mengalir melalui arus 
globalisasi, sehingga masyarakat Indonesia dibanjiri oleh slogan-slogan ideologi 
kapitalis yang muncul di sekitarnya. Cara pandang masyarakat Indonesia pun ikut 
berubah seiring dengan pengaruh yang ditimbulkan ideologi kapitalis, misalnya: iklan di 
media massa yang menyihir dan memerangkap masyarakat ke dalam pola hidup 
konsumtivistis. Mall dan pusat perbelanjaan yang menjamur di seluruh wilayah 
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Indonesia menjanjjikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat, 
namun pasar rakyat semakin melemah karena ketidakmampuan untuk bersaing dengan 
pemodal besar. 

Kapitalisme menurut Sastrapratedja merupakan sistem produksi komoditi, 
termasuk tenaga kerja yang diperuntukkan bagi pasar. Ada tiga tahap perkembangan 
kapitalisme, pertama kapitalisme pasar yang diwarnai pertumbuhan kapital industrial di 
negara-negara Barat. Kedua; kapitalisme monopoli yang ditandai dengan penjajahan 
negara-negara Eropa dengan mengeksploitasi bahan mentah dan pekerja murah di 
daerah koloni. Ketiga; kapitalisme global yang menjadikan budaya sebagai komoditi 
dan konsumsi melalui iklan, media massa, informasi, dan teknologi, di sini kebudayaan 
terintegrasi dengan ekonomi (Sastrapratedja, 2001: 70). Dewasa ini dunia sepenuhnya 
dicengkeram kekuasaan kapitalisme global dengan dalih kontrol ekonomi dunia 
diperlukan untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan dan kebodohan. 

Ideologi Pancasila yang dicanangkan para pendiri negara menghadapi tantangan 
ideologis yang cukup berat dewasa ini. Penolakan terhadap ideologi asing, termasuk 
kapitalis merupakan sesuatu yang sulit, karena itu pengaturan hukum dan perundang-
undangan yang melindungi kepentingan masyarakat perlu dilakukan. Salah satu pasal 
UUD 1945 yang perlu mendapat perhatian serius adalah pasal 33 yang mengatur tentang 
kekayaan alam untuk dikelola bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.  

2.3.  Filsafat sebagai Sikap Hidup Versus Pragmatisme 

Titus, Smith, and Nolan menunjukkan ada lima (5) pengertian filsafat berdasar 
atas watak dan fungsinya, yaitu: pertama; pengertian informal yaknifilsafat sebagai 
sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya 
diterima secara tidak kritis. Kedua; pengertian formal, yakni filsafat sebagai suatu 
proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung 
tinggi informal, formal, spekulatif, dan aktual.Ketiga; filsafat sebagai usaha untuk 
mendapatkan gambaran keseluruhan dengan mengombinasikan hasil berbagai sains dan 
pengalaman kemanusiaan, sehingga diperoleh pandangan yang konsisten tentang alam. 
Keempat; filsafat sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan 
konsep. Kelima; filsafat sebagai sekumpulan problema yang langsung mendapat 
perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat (Titus, Smith & Nolan, 
1984:11-14). Pada dasarnya filsafat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 
Indonesia adalah filsafat dalam arti informal, yakni filsafat yang dipahami sebagai 
kepercayaan terhadap kehidupan dan alam atau lebih tepatnya dinamakan sebagai cara 
atau sikap hidup (way of thinking). Oleh karena itu ada banyak sikap hidup yang 
berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti: sikap hidup atau 
kebijaksanaan lokal yang terdapat dalam suku Jawa, Dayak, Bugis, Sunda, dan 
lainnya.Masyarakat Jawa, misalnya mendasarkan diri pada filosofi selametan  sebagai 
bentuk ekspresi kebersamaan (Eka Dharmaputera, 1988: 83). Masyarakat awam di 
Indonesia cenderung memandang filsafat dalam pengertian informal, karena mereka 
beranggapan bahwa tradisi, adat istiadat merupakan warisan leluhur yang mengandung 
nilai kearifan yang perlu dipertahankan sepanjang zaman. Sebagian kalangan intelektual 
sudah memahami filsafat dalam pengertian formal, karena merasa tidak puas dengan 
mitos, takhayul yang mereka anggap irrasional. Kalangan terbatas di dunia perguruan 
tinggi sudah memahami filsafat dalam pengertian ketiga, keempat, bahkan kelima, 
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namun tetap merupakan kelompok minoritas yang berupaya mengembangkan pemikiran 
filosofis dalam berbagai wacana ilmiah. 

Dewasa ini filsafat sebagai cara hidup (way of life) dan cara berpikir (way of 
thinking) tidak hanyamemengaruhi kalangan intelektual, bahkan juga masyarakat 
kalangan bawah. Tantangan besar filsafat di Indonesia dewasa ini adalah pragmatisme. 
Pragmatisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi pada 3 hal yaitu: 
workability, satisfaction, result (Titus, Smith and Nolan, 1984: 342-344). Keberhasilan 
(workability) di dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia sekarang iniditandai 
dengan kesuksesan seseorang dalam gaya hidup yang bergelimang harta, artinya 
semakin banyak harta yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat keberhasilannya. 
Kepuasan (satisfaction) terletak pada besaran atau kuantitas harta atau pun benda-benda 
teknologi modern yang dimiliki. Hasil (result) sebagai tujuan akhir proses pencapaian 
ditandai dengan besaran investasi atau aset yang dikuasai, sehingga layak dikelom-
pokkan sebagai komunitas the have. 

2.4.  Filsafat Tanda sebagai Sebuah Perspektif 

Kehidupan di sekitar manusia dipenuhi dengan berbagai macam tanda, baik 
yang dapat ditafsir langsung maupun yang membutuhkan pemahaman secara lebih 
mendalam. Tanda melibatkan aktivitas mental dan pikiran manusia, sehingga horizon 
intelektualitas manusia mengalami perkembangan yang pesat atau lambat, tergantung 
pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri dalam memahami dan memaknai 
tanda. Manusia dalam hubungannya dengan pemahaman makna tanda menurut 
Chandler menempatkan manusia sebagai makhluk yang membuat makna, Homo 
significans–meaning makers (Chandler, 2002: 17). Umberto Eco dalam karyanya 
Theory of Semiotics menyatakan bahwa setiap tindakan untuk berkomunikasi dengan 
atau antar mahluk hidup menuntut syarat bahwa suatu sistem penandaan menjadi suatu 
kondisi yang dibutuhkan (Eco, 1976: 9). 

Istilah “Filsafat Tanda” diajukan oleh Gerard Deledalle (2000) ketika 
menganalisis pemikiran C.S. Peirce, dalam bukunya yang berjudul Charles S.Peirce’s 
Philosophy of Sign. Deledalle dalam bagian pertama buku tersebut menegaskan bahwa 
semiotika Peirce adalah sebuah pemikiran filsafat (semiotic as philosophy), khususnya 
filsafat yang mengkaji tentang masalah tanda, sehigga melahirkan paradigma baru 
dalam dunia filsafat (Deledalle, 2000: 1). 

2.4.1.  Landasan Ontologis Tanda 

Filsafat Tanda sebagai aktivitas filosofis berupaya untuk memahami makna yang 
tersembunyi di balik sinyal atau tanda yang diekspresikan manusia, baik dalam bentuk 
verbal maupun dalam bentuk non-verbal. Filsafat sebagai salah satu aktivitas pikir 
manusia yang setua dengan peradaban manusia itu sendiri selalu diawali dengan 
pertanyaan, apakah makna hidup manusia? Pemahaman atas makna hidup dalam hal ini 
bisa bertitik tolak dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti: 
kematian, keputusasaan, keterasingan, keberagaman sikap hidup manusia, namun tidak 
berhenti pada peristiwa dan rutinitas yang terjadi, melainkan pemahaman atas hal-hal 
yang terdapat di balik peristiwa tersebut. Hal yang ada di balik sesuatu dalam 
terminologi filsafat dinamakan ontologi atau metafisika. Persoalan ontologi atau 
metafisika terkait dengan eksistensi, realitas, kebenaran, keniscayaan, kausalitas, 
similaritas, identitas, atau jenis persoalan yang lebih umum yang dapat dipikirkan oleh 
manusia (White, 1987: 7). Tugas utama ontologi adalah menyelidiki dugaan atau asumsi 
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paling mendalam dan akhir dalam pemikiran manusia, sekaligus mendasari seluruh 
pengetahuan dan usaha filsafat lainnya. Semua bidang yang terkait dengan manusia, 
dunia, sejarah, moral, hukum, Tuhan, menurut Bakker dapat diselidiki secara ontologis 
(Bakker, 1992: 14-15).Metafisika atau ontologi menurut Snijders, merupakan bidang 
kajian yang luas, karena mencakup segala kenyataan. Metafisika terfokus kepada ada, 
yaitu segala apa yang berlaku untuk ada karena dan sejauh hal ituada. Pokok metafisika 
menurut Snijders, sebagaimana yang dikutip dari Aristoteles, ens in quantum ens, 
sehingga menyentuh segala sesuatu (everything) dan segala yang ada (all what is). 
Kenyataan itu sendiri bersifat multidimensional (Snijders, 2006: 8). 

Landasan ontologis tanda artinya setiap tanda dalam kehidupan manusia 
memiliki dimensi ada yang terkait dengan realitas yang terkandung di balik tanda itu 
sendiri. Landasan ontologis tanda dalam pemikiran Peirce terlihat dalam konsepnya 
tentang kontinyuitas, yaitu menumbuhkan gagasan yang berakibat seluruh gagasan 
memengaruhi gagasan yang lain. Peirce menegaskan bahwa analisis logis yang 
diterapkan pada fenomena mental menunjukkan bahwa ada suatu hukum akal budi yang 
berlaku, yaitu bahwa ide-ide cenderung untuk menyebar secara kontinyu dan 
mempengaruhi orang lain yang memihak mereka dalam sebuah hubungan afektabilitas 
yang unik (Peirce, 1998, Volume 6: 87). Ontologi tanda merupakan suatu cara 
pemahaman yang dapat mempertimbangkan kekayaan ada sebagai isi pemaknaan tanda 
dalam arti yang luas, karena menurut Bakker, ontologi meliputi segala bagian atau segi 
ekstensif dan segala aspek atau segi intensif (Bakker, 1992: 16). 

2.4.2.  Landasan Epistemologis Tanda 

Problem utama dalam epistemologi adalah kebenaran, sebagaimana yang pernah 
dikemukakan Snijders bahwa tema manusia dan kebenaran merupakan tema paling 
pokok  untuk filsafat pengetahuan atau epistemologi. Abbas Hamami melihat bahwa 
persoalan yang penting dalam epistemologi terkaitdengan kesadaran, karena penge-
tahuan sebagai hasil aktivitas budi (pikiran) meletakkan hubungan yang seimbang 
antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Kesadaran itu sendiri 
merupakan suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia, sehingga manusia 
mempunyai keinginan atau hasrat pada kebenaran. Kesadaran yang terkait dengan 
proses mengetahui adalah pengolah segala rangsangan yang muncul dari objek yang 
ingin dikenal. Semua pengetahuan yang diproses dengan melibatkan kesadaran dapat 
dinilai benar atau salahnya. Kesemuanya itu merupakan proses yang terdapat dalam 
lingkup bahasan epistemologi (Abbas Hamami, 2003: 11-12). Aristoteles menjelaskan 
bahwa setiap manusia pada hakikatnya memiliki hasrat untuk tahu. Aristoteles 
kemudian menunjukkan berbagai langkah dalam kesadaran yang membimbing dan 
menjadikan pengetahuan menjadi mungkin, mulai dari sensasi, memori, pengalaman, 
dan penalaran (Yolton, 1965: 3). Kadangkala hasrat untuk mengetahui sesuatu itu 
muncul lantaran seseorang ingin menggunakan pengetahuan ini ke dalam suatu tindakan 
praktis (Hassett, Cs, 1968: 4). 

Salah satu bentuk langkah kesadaran yang terkait dengan tindakan konket atas 
tanda dalam kehidupan manusia ialah menemukenali atau mengidentifikasi kategori dari 
suatu entitas. Ada lima langkah yang menggambarkan proses untuk memperoleh 
kategori. Pertama; membentuk sebuah gambaran struktural tentang entitas; artinya pada 
langkah pertama ini seseorang memersepsi sifat-sifat paling sederhana dari sebuah 
entitas. Kedua; mencari kategori yang menghadirkan kemiripan dengan gambaran 
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struktural. Misalnya: gambaran struktural dari sebuah kursi dikaitkan dengan sejumlah 
gambaran lainnya seperti: meja, bangku, dan lainnya. Ketiga; memilih perwakilan 
kategori yang paling mirip; dalam hal ini seseorang membuat suatu keputusan mana 
kategori yang paling tepat dalam kesadarannya. Keempat; menggambarkan 
penyimpulan tentang entitas, artinya seseorang membuat kesimpulan didasarkan pada 
pengetahuan yang diasosiasikan dengan kategori tersebut, sehingga sesuatu dapat 
diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Kelima; menyimpan informasi tentang 
kategorisasi dalam pikiran, karena setiap saat manusia melakukan kategori tentang 
sesuatu, sehingga proses kategorisasi itu menyediakan informasi yang dapat diper-
gunakannya untuk memperbaharui gambaran kategori yang terdapat dalam memorinya. 
(Kovecses, 2006: 18-19). Proses kesadaran dalam diri manusia memerlukan bahasa 
sebagai sarana untuk menandai entitas yang ditemukenali, dan ini termasuk ke dalam 
wilayah epistemologi. 

Landasan epistemologis tanda artinya setiap tanda merupakan cara mengetahui 
tentang realitas yang diwakilinya. Tanda dalam berbagai bentuknya seperti: isyarat, 
kode, ucapan, bahasa, dan lain sebagainya  mengandung pola pengetahuan sekaligus 
metode penyampaian, sehingga dimensi epistemologis merupakan kebutuhan pokok 
yang menyertai kehadiran tanda dalam kehidupan manusia. Setiap bentuk tanda yang 
hadir dalam kehidupan manusia dikenali dan diketahui melalui proses budaya, demikian 
pula halnya dengan bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan salah satu wahana bagi 
manusia untuk mengungkapkan tanda berupa isyarat dalam bentuk verbal, meskipun 
dalam kenyataannya manusia juga manusia mengungkapkan tanda dalam bentuk non-
verbal. 

Pengetahuan manusia tentang tanda selalu terkait dengan dimensi kesadaran  
yang bersifat intensional, artinya ketika pengetahuan tentang tanda yang bersifat 
eksplisit itu muncul dalam kesadaran manusia, maka pada saat itu pula subjek mencari 
tahu berbagai kaitan yang ada hubungannya dengan objek atau tanda yang diperhatikan. 
Ketika banyak hewan yang “tidak biasanya” berkeliaran di desa-desa lereng Merapi, 
maka muncul pertanyaan dalam kesadaran manusia atau subjek yang memperhatikan, 
ada apakah gerangan? Pertanyaan ini akan diikuti oleh kesadaran intensional untuk 
menghubungkan suatu tanda dengan tanda-tanda lainnya, yakni situasi Merapi yang 
sedang bergejolak berupa dapur magma yang mengandung lahar panas di dalam perut 
gunung. Disinilah muncul kemampuan manusia untuk menarik kesimpulan atas 
beberapa gejala (phaneroscopy) yang saling berkaitan satu sama lain.Phaneroscopy 
adalah istilah yang diberikan Peirce untuk mengacu pada nama fenomenologi, sehingga 
phaneron merupakan nama lain dari fenomena (Feibleman, 1940: 3). Kesadaran 
pengetahuan atas tanda berhubungan dengan kemampuan subjek dalam memahami 
gejala yang ada di sekitarnya, kemudian menarik kesimpulan atas gejala atau phaneron 
tersebut, sehingga diperoleh pemahaman logis yang lebih lengkap.  

2.4.3.  Landasan Aksiologis 

Landasan aksiologis tanda artinya setiap tanda mengandung konsekuensi nilai 
(kebenaran, keindahan, kebaikan, keadilan, kemanfaatan) sesuai dengan lingkup 
pemakaiannya. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai 
(value). Kata nilai (value) memiliki penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Kata 
nilai dalam pembicaraan sehari-hari biasanya mengacu pada nilai personal yang 
diidentifikasi, ditemukenali sebagai berikut: 
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a). Sesuatu yang mendasar yang dikejar secara konsisten oleh seseorang sepanjang 
hayat; sebuah alasan penting bagi tindakan seseorang. 

b). Sebuah kualitas (atau praktis) yang sangat berharga, kebaikan, makna atau suatu 
sifat pemenuhan atas hidup seseorang yang mengarahkan atau membimbingnya 
dalam hidup.  

c). Sebuah kualitas praktis yang bersifat parsial yang membentuk identitas seseorang 
sebagai evaluasi diri, penafsiran diri dan sebagai bagian pembentukan diri. 

d). Sebuah kriteria mendasar untuk seseorang memilih hal yang baik di antara tindakan 
yang paling mungkin.  

e). Sebuah standar fundamental yang menjadikan seseorang bersikap pada diri sendiri 
atau orang lain.  

f). Sebuah objek nilai merupakan suatu relasi yang tepat yang menjadikan hidup 
seseorang berharga dan identitas pribadi. Objek nilai mencakup karya seni, teori 
ilmiah, penyimpangan teknologi, objek yang disakralkan, kebudayaan, tradisi, 
institusi, dan lain-lain (Lacey, 1999: 23). 

Pada butir keenam ini aksiologi tanda menjadi sangat penting, karena suatu 
objek ditandai bernilai karena ada kaitannya dengan seni, ilmu, budaya, teknologi, 
agama, institusi, dan lainnya. kepercayaan dan keinginan manusia dalam kehidupan 
praktis, membentuk suatu bagian yang paling hakiki dari penjelasan tindakan manusia, 
artinya seseorang memperlihatkan sebuah tindakan karena ia menginginkan sebuah 
hasil yang pasti dan percaya bahwa tindakannya itu akan memberikan sumbangsih ke 
arah sesuatu yang lebih baik (Lacey, 1999: 24). 

Nilai merupakan suatu kualitas yang keberadaannya tergantung pada pengemban 
nilai. Pengemban  nilai seperti: gambar, pakaian, alat-alat dan lain sebagainya itulah 
yang dikenali sebagai objek yang mewakili tanda. Contoh: Lampu lalu lintas adalah 
tanda yang mengatur ketertiban lalu lintas di jalan yang memerlukan perlengkapan 
sebagai objek yang mewakili tanda berupa lampu warna-warni, tiang besi, kabel, dan 
lain sebagainya. Nilai di sini mengandung makna, karena manusia memberikan 
penilaian terhadap tanda yang mereka buat. Hartley menyatakan bahwa makna adalah 
maksud atau arti dari segala jenis penandaan apa pun sebagai produk budaya (Hartley, 
2010 : 176). Pemaknaan atas tanda berkembang dalam pemikiran manusia, sehingga 
membentuk berbagai kategori. Salah satu kategori yang paling dominan dalam filsafat 
nilai adalah kebaikan (good) & keburukan (bad). 

Kebaikan dan keburukan sama pentingnya dan keduanya sama-sama ada. 
Kebaikan dan keburukan merupakan unsur-unsur yang ada dalam kehidupan manusia, 
Bahm menegaskan :”I do not say that each life is equally good and bad, but only that 
good and bad are equally significant as constituents in every life” (Bahm, 1984: 53). 
Penilaian baik atau buruk atas suatu tanda dilakukan oleh manusia untuk menentukan 
standar nilai, sehingga memudahkan manusia dalam mengambil keputusan atas suatu 
tindakan. Contoh: Penebangan kayu secara besar-besaran yang dilakukan pengusaha 
hutan menimbulkan dampak berupa banjir. Menurut analisis aksiologis tanda, banjir 
adalah suatu tanda alami yang bisa ditelusuri faktor-faktor penyebabnya seperti: 
tingginya curah hujan di wilayah itu, daerah yang terletak di dataran rendah, dekat 
aliran sungai, berkurangnya pepohonan yang mampu menyerap dan menyimpan air. 
Faktor penyebab terakhir merupakan tanda bahwa penebangan kayu yang dilakukan 
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pengusaha hutan sudah melampaui batas, sehingga dapat disimpulkan sebagai perilaku 
yang buruk bagi kelestarian lingkungan.  

Landasan aksiologis tanda hadir dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena 
setiap tindakan manusia mengandung konsekuensi untuk dinilai, baik oleh dirinya 
sendiri maupun orang lain. 

2.5.  Analisis Filsafat Tanda atas Multikultural, Ideologi Kaptalis, dan 
Pragmatisme di Indonesia 

2.5.1.  Multikultural Di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Tanda 

Multikulturalisme berdasarkan analisis Filsafat Tanda memperlihatkan aspek 
fenomena atau phanera berupa: pluralitas budaya, semangat kebersamaan, fanatisme 
etnis, anarkhisme, stereotip, the others, dan komunitas yang dibayangkan. Fenomena 
tersebut dapat dilihat dari aspek ontologi tanda, epistemologi tanda, dan aksiologi tanda. 
Pluralitas budaya misalnya, dilihat dari aspek ontologi tanda merupakan realitas, dari 
aspek epistemologi tanda lebih merupakan gambaran struktural tentang entitas, dan dari 
aspek eksiologi tanda merupakan kualitas praktis yang mengarahkan hidup seseorang 
dan komunitasnya. 

Semangat kebersamaan dilihat dari aspek ontologi tanda merupakan identitas, 
dari aspek epistemologi tanda merupakan upaya untuk mencari kategori yang sesuai, 
dan dari aspek aksiologi tanda merupakan kualitas yang mengarahkan hidup berbangsa 
dan bernegara.Demikian pula fenomena lain seperti: fanatisme etnis, anarkhisme, 
stereotip, the others, dan komunitas yang dibayangkan memiliki ciri kategori tanda yang 
khas. 

2.5.2.  Ideologi Kapitalis Dalam Perspektif Filsafat Tanda 

Fenomena atau phanera yang menampak dalam ideologi kapitalis terlihat pada 
relasi keinginan dan realitas, sistem produksi komoditi, gaya hidup konsumtivistis, 
persaingan dan monopoli, banjir informasi, mitos, iklan.Relasi keinginan dan realitas 
misalnya dilihat dari aspek ontologi tanda merupakan bentuk kausalitas, karena hal 
tersebut muncul lantaran ada kaitannya dengan sebab-akibat berupa hadirnya keinginan 
(wants) dalam benak atau kesadaran manusia yang setiap saat dilolohi dengan realitas 
berupa membanjirnya produk teknologi. Relasi keinginan dan realitas dilihat dari aspek 
epistemologi tanda terdapat pada upaya mencari kategori yang dianggap sesuai, karena 
keinginan dan realitas sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda namun 
diupayakan oleh produsen untuk ditempatkan dalam satu wilayah kesadaran manusia. 
Untuk itu diperlukan berbagai strategi yang dapat memikat konsumen melalui kemasan 
dan iklan yang menarik perhatian. Relasi keinginan dan realitas dilihat dari aspek 
aksiologi tanda menampakkan kualitas praktis yang mengarahkan hidup seseorang, 
karena keinginan terletak pada situasi emosional yang dapat dikendalikan, baik oleh diri 
sendiri maupun pihak lain. 

2.5.3.  Filsafat Pragmatisme dalam Perspektif Filsafat Tanda 

Fenomena pragmatisme terletak pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang 
diperoleh. Fenomena kepuasan (satisfaction) dilihat dari aspek ontologi tanda 
merupakan kausalitas, karena seseorang mengalami rasa puas atau tidak, mesti ada 
faktor penyebabnya. Kepuasan dilihat dari aspek epistemologi tanda berarti menemukan 
kategori yang sesuai dengan keinginan, karena kepuasan bisa diidentikkan dengan 
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tercapainya keinginan seseorang. Kepuasan dilihat dari aspek aksiologi tanda 
menampakkan kualitas praktis yang mengarahkan seseorang atau komunitas dalam 
hidup, artinya kepuasan dianggap bernilai sejauh hal itu terwujud dalam kehidupan 
sehari-hari. Namun disadari bahwa sulit untuk memberikan batasan yang tegas atas 
kepuasan pada diri seseorang, karena kepuasan itu cenderung subjektif. 

3.  Kesimpulan 

Pertama; multikultural di Indonesia menempatkan rasa kebangsaan pada posisi 
yang dilematis, yakni menjaga semangat kebersamaan di satu pihak yang dihadapkan 
dengan berkembangnya rasa kesukuan atau semangat etnis di pihak lain. 

Kedua; rasa kebangsaan sebagai sebuah ikatan historis yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama mengandaikan adanya ruang publik yang 
mampu menampung berbagai aspirasi masyarakat, sehingga menjadikan kehidupan 
lebih berharga. 

Ketiga; rasa kesukuan sebagai ikatan emosional cenderung muncul secara 
naluriah manakala kepentingan kelompok diabaikan atau merasa dikalahkan oleh pihak 
lain. Hal ini pula yang memicu konflik etnis di berbagai belahan tanah air. 

Keempat; kehadiran kapitalisme dan pragmatisme dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia merambah di hampir seluruh struktur kehidupan masyarakat di Indonesia 
menggantikan gaya hidup semula yang guyup dan bersahaja. 

Kelima; Filsafat Tanda menyoroti fenomena multikultural, ideologi kapitalisme, 
dan pargmatisme sebagai bentuk gejala yang hadir dalam ruang publik masyarakat 
Indonesia dengan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. 
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