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Abstract 

One of the challenges of multiculturalism is the inequality among mankind. This issue has been 
a concern of philosophers since ancient. Jean Jacque Rousseau was one of the philosophers who 
put forward the idea of inequality among mankind. The thinking was poured in one of his 
works, entitled "A Discourse Upon the Origin and the Foundation of the Inequality Among 
Mankind". Rousseau's work discusses the issue of inequality in human civilization 
philosophically. The aim of this paper is about to reveal Rousseau's notion of inequality among 
mankind, and investigate its relation to multiculturalism. In addition, this paper also aims to 
reveal the relationship between inequality in civilizations with multiculturalism. Further 
investigation conducted to observe the effect of inequality among mankinds on the path of 
dialogue multicultural. The investigation was conducted using philosophical hermeneutics 
method and methodical use of heuristics, that is, finding new ideas that are coherent with the 
ideas put forward by Rousseau inequality. The results of this investigation isthe concept of 
multiculturalism based on the inequality among mankind. 
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A.  Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara multi etnis. Hal itu berarti bahwa terdapat 
banyak etnis dalam negara Indonesia. Jumlah yang pasti dari etnis di Indonesia belum 
diketahui. Survey terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik memperkirakan 
setidaknya ada 1.128 etnis di Indonesia. Hal ini berangkat dari pemahaman tentang etnis 
sebagai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai 
kedudukan tertentu karena kesamaan keturunan, adat, agama, dan bahasa. 

Setiap etnis memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda dari 
setiap etnis itulah yang membangun karakter masyarakat di suatu negara. Oleh 
karenanya masyarakat pada sebuah negara memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi 
pada tataran antar negara karakter yang berbeda itu mencirikan karakter dari suatu 
negara. Demikian juga halnya di Indonesia, karakter masyarakat di Indonesia antara lain 
ditandai dengan hubungan dan budaya dari etnis dominan mempengaruhi masyarakat 
yang lain. 
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Keragaman etnis membuat Indonesia menjadi negara yang unik, tetapi juga 
sekaligus menjadi bahan perhatian. Hal itu disebabkan karena keanekaragaman etnis 
dapat menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Sumber terjadinya konflik antar etnis 
antara lain ketimpangan dalam bidang sosial-ekonomi, perbedaan agama, adanya 
stigmatis antara kelompok pendatang dengan masyarakat asli, serta kebijakan 
pemerintah yang sering kali hanya menguntungkan salah satu kelompok saja. Hal itu 
dapat terjadi karena setiap etnis memiliki tata peraturan yang berbeda, misalnya di 
kalimantan barat dan kalimantan timur, ketua suku dari etnisnya menentukan 
pembagian kekuasaan serta hubungan dengan suku-suku lain. Oleh karena itu di kedua 
wilayah tersebut kekuasaan memegang peranan penting. 

Keragaman etnis di Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor 
pemicu terjadinya konflik antar etnis di Indonesia yang dikaitkan dengan persoalan 
ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi. Persoalan lebih lanjut ialah apakah 
ketimpangan ekonomi atau ketimpangan sosial yang menyebabkan konflik antar etnis? 
ataukah sesungguhnya ketimpangan itu telah terdapat di dalam etnis itu sendiri. Konsep 
ketimpangan selama ini hanya dipahami dalam kerangka sosial-politik dan sosial-
ekonomi. Padahal beberapa abad yang lalu telah ada seorang filsuf yang mengajukan 
gagasan bahwa sesungguhnya ketimpangan itu juga terdapat dalam kondisi alamiah 
manusia itu sendiri. Jeans Jacque Rousseau adalah salah seorang tokoh/filsuf yang 
mengemukakan gagasan tersebut.  

Gagasan Rousseau tersebut dikemukakan dalam karyanya yang berjudul A 
Discourse Upon the Origin and the Foundation of the Inequality Among Mankind 
(Diskursus Seputar Sumber dan Landasan Ketimpangan Antar Umat Manusia). Oleh 
karena itu penelitian ini hendak menelusuri lebih jauh tentang bagaimana gagasan 
tentang adanya ketimpangan antar manusia tersebut. Gagasan ketimpangan antar 
manusia tersebut lalu akan ditarik pada konteks keragaman etnis dan budaya di 
Indonesia. Hal ini menjadi penting karena kerawanan terjadinya konflik antar etnis yang 
tidak jarang berakhir dengan tragedi kemanusiaan. 

Pandangan manusia tentang perbedaan menentukan bagaimana persepsinya 
terhadap perbedaan yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana ia menyikapinya. 
Apabila perbedaan dipandang secara horizontal maka ia memposisikan berbagai unsur 
yang berbeda itu ke dalam sebuah garis lurus yang sejajar. Tetapi di sisi lain perbedaan 
itu dapat juga dipandang secara vertikal artinya ada hirarki atau struktur yang berlaku 
dalam sebuah perbedaan. Maka, hal itu yang menjadi dasar pandangan bahwa terjadi 
ketimpangan antar struktur. 

Dasar pandangan ini membentuk pola pikir yang kemudian mempengaruhi pola 
perilaku masyarakat pendukung suatu etnis. Pandangan yang melihat perbedaan secara 
hirarkis akan mengakui adanya etnis yang dominan dibanding etnis yang lain. Dominasi 
antar etnis ini dipengaruhi beberapa aspek yang berbeda, diantaranya, jumlah populasi 
etnis, keterampilan manusia pendukung, etos kerja yang menjadi basis nilai, 
kemampuan mencipta/mengkreasikan. Dengan demikian berarti terdapat sebuah kriteria 
yang menentukan orde dari berbagai etnis untuk menentukan kategori etnis yang 
dominan dan etnis yang berada pada sub orde. 

Kategori itu yang penting untuk ditemukan dalam pandangan Rousseau yang 
menganggap bahwa telah terjadi ketimpangan antar umat manusia di dunia.Manusia 
mampu mengkreasikan berbagai hal termasuk membentuk etnis pendukung kebudayaan 
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tertentu. Dengan kata lain ketimpangan antar umat manusia menurut Rousseau dapat 
dijabarkan atau ditarik pada konteks dengan cakupan yang lebih sempit yaitu pada 
tingkatan etnis. Dengan demikian dapat ditemukan ketimpangan antar etnis di 
Indonesia. Penemuan ini tidak menjadi penting manakala tidak memberika kerangka 
acuan tingkah laku. Penelitian ini tidak bermaksud menciptakan konflik antar etnis, 
tetapi lebih pada bagaimana menyikapi ketimpangan antar etnis dengan tidak 
menimbulkan konflik antar etnis tersebut. 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kerangka acuan dalam pengambilan 
kebijakan dan pembentukan perilaku dalam menyikapi perbedaan etnis dan serta 
keragamannya yang ada di Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut 
pandang yang ditawarkan dalam penelitian ini tergolong berbeda dan baru karena 
selama ini keragaman etnis umumnya dipandang sebagai perbedaan horizontal dan 
bahkan cenderung menyembunyikan adanya hirarkis dan struktur dalam perbedaan 
tersebut. Sebagai contoh saja misalnya, tidak dikehendakinya penggunaan dominasi 
antara etnis yang satu dengan etnis yang lain, tetapi kenyataan itu tidak dapat 
dipungkiri. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini mampu memberi arahan sikap 
yang bijaksana dengan perbedaan yang bersifat hirarkis tersebut tetapi tidak lagi 
mengakibatkan konflik antar etnis. 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi sumber ketimpangan antar manusia dalam perspektif J.J 

Rousseau?  
2. Apa yang menjadi fundamen/dasar pemikiran ketimpangan antar manusia dalam 

perspektif J.J Rousseau?  
3. Bagaimana persoalan ketimpangan ini ditelaah dalam gagasan multikulturalisme? 

B.  Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang 
memfokuskan peneliti dalam mengumpulkan bahan dan materi penelitian yang berupa 
data dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan atau materi 
yang akan diolah. Berdasarkan sumber data, data penelitian ini dibedakan menjadi dua, 
yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis data yang diperoleh maka 
penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian kualitatif (Kaelan, 2002: 18). 
Penelitian ini menggunakan metode yang khas dalam bidang filsafat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutika kefilsafatan. Untuk 
memperjelas tentang bahan penilitian, langkah-langkah dalam penelitian, serta metode 
analisis data, maka dirinci ke dalam beberapa hal sebagai berikut: 

1.  Bahan atau Materi Penelitian 

Data diperoleh dari berbagai literatur berupa naskah, buku, artikel, berita, dan 
berbagai sumber bacaan yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk: 

a). Data Primer 

Data primer dalam penelitian  ini adalah beberapabuku karya Stanley Cavell dari 
karya-karyanya sebagai berikut: 
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1). Buku karya Jean Jacques Rousseauyang berjudul A Discourse Upon the Origin 
andthe Foundation of the InequalityAmong Mankind 

2). Buku yang berjudul Multiculturalism and theFoundations of Meaningful Life: 
Reconciling Autonomy, Identity,and Community karya Andrew M. Robinson yang 
membahas tentang multikulturalisme yang dalam penulisan ini menjadi sudut 
pandang dalam menelaah konsep Rousseau. 

b). Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa bacaan (literatur) lainnya 
dari berbagai sumber yang berkaitan dengan perkembangan budaya serta fase-fase 
perkembangan kehidupan manusia sehingga membentuk budaya dan ketimpangan antar 
manusia itu sendiri dalam budaya yang dilihat dari kaca mata Rousseau yang kemudian 
hendak ditelaah dari perspektif multikulturalisme. 

2.  Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yang dapat dijelaskan dalam 
rincian sebagai berikut: 

a). Perumusan Masalah  
Merumuskan masalah penelitian berdasarkan Pemikiran Rousseau yang hendak 
diteliti dalam kerangka pemahaman multikultural kemudian dirumuskan dari 
berbagai latar belakang penelitian. 

b). Tahap Konseptual atau Merancang Konsep Penelitian 
Masalah yang telah dirumuskan disistematisasi lebih lanjut untuk menemukan 
konsepsi mengenai jawaban atas masalah yang tepat dan relevan dengan tujuan 
penelitian. 

c). Pengumpulan Data Primer dan Sekunder 
Mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian dan melakukan 
studi pustaka atau penelitian pustaka. 

d). Pengolahan (Klasifikasi) Data  
Mengolah dan mengelompokkan hasil pengumpulan data berdasarkan jenis data yang 
diperoleh. 

e). Analisis dan Penulisan 
Setelah data yang diperoleh dari proses pengumpulan data telah diklasifikasi 
berdasarkan jenisnya, maka dilakukan analisis lebih lanjut pada data yang akan 
dijelaskan pada subbab berikutnya. 

3.  Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bidang filsafat. Dengan demikian 
data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perangkat metode kefilsafatan 
sebagai berikut: 

a). Metode Historis 
Data yang diperoleh kemudian diselidiki dengan melihat apakah memiliki 
kesenambungan historis atau tidak, maksudnya ialah melihat perkembangan 
pemikiran yang terjadi secara runtut dalam memahami pemikiran Rousseau. 

b). Metode Deskripsi  
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Menguraikan dan menjelaskan secara sistematis data yang diperoleh dalam kaitannya 
dengan tema penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang 
jelas tentang topik penelitian.  

c). Metode Interpretasi 
Sumber data yang relevan dipahami dengan penafsiran yang radikal dalam me-
nangkap arti dan nuansa yang dimaksud dari nilai-nilai kebenaran dan pengetahuan 
dalam pemikiran Rousseau.  

d). Metode Hermeneutika 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis sedemikian hingga untuk dapat menangkap, 
menjelaskan, dan sekaligus mengungkap gagasan Rousseau tentang ketimpangan. 

e). Metode Heuristika 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menjadikan pokok pemikiran sentral dalam 
pemikiran Rousseau sebagai acuan dalam melakukan interpretasi terhadap konsep 
ketimpangan. Hal ini dilakukan dalam rangka menemukan pemahaman baru tentang 
konsep ketimpangan berkaitan dengan konsep kehidupan multikultural.  

C.  Konsep Ketimpangan Antar Umat Manusia Menurut Rousseau 

Rousseau membedakan dua jenis ketimpangan antarmanusia, Pertama, yang ia 
sebut ketimpangan alami atau fisik, karena ketimpangan itu terjadi disebabkan oleh 
kondisi alamiah, terdapat dalam perbedaan usia, kesehatan, kekuatan jasmani, dan 
kualitas pikiran, atau jiwa. Kedua, ia mengistilahkannya dengan ketimpangan moral, 
atau politik, karena ditentukan oleh jenis konvensi, dan terdapat dalam, atau setidaknya 
diakui, dengan persetujuan bersama umat manusia. Jenis ketimpangan ini terdapat 
dalam hak istimewa yang berbeda, yang dinikmati oleh beberapa orang, dan yang 
merugikan orang lain, seperti yang menjadi lebih kaya, lebih dihormati, lebih kuat, dan 
bahkan menuntut ketaatan dari mereka. 

Rousseau berpendapat bahwa ketimpangan moral merupakan wabah bagi 
masyarakat sipil yang berhubungan dengan kekuasaan dan kesejahteraan, dan menyebab 
kan perbedaan di dalamnya. Jenis ketimpangan ini dibangun atas konvensi. Rousseau 
sepertinya berpandangan sinis terhadap masyarakat sipil, di mana manusia telah 
menyimpang dari isolasi "keadaan alaminya” dan konsekuensi kebebasan untuk 
memenuhi kebutuhan individu dan keinginannya sendiri. Rousseau menganggap 
masyarakat sipil adalah trik yang dilakukan oleh penguasa kepada yang lemah untuk 
mempertahankan kekuasaan mereka atau kekayaannya. Tetapi ini adalah kesimpulan 
akhir Rousseau, ia memulai pembahasan dengan analisis tentang keadaan alami 
manusia yang belum menggunakan bahasa atau pemikiran abstrak. 

Rousseau (1755: 4) menyatakan bahwa adalah hal yang absurd untuk memper-
tanyakan penyebab ketimpangan alami? Karena definisi ketimpangan alami telah 
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi akan lebih tidak masuk akal untuk 
menyelidikinya, jika tidak mungkin ada hubungan penting antara kedua jenis 
ketimpangan, karena akan ada pertanyaan, dengan kata lain, jika mereka yang 
memerintah adalah manusia yang selalu lebih baik daripada yang taat, dan jika kekuatan 
tubuh atau pikiran, kebijaksanaan atau kebajikan selalu dapat ditemukan pada individu, 
dalam proporsi yang sama dengan kekuasaan, atau kekayaan. Pertanyaannya, budak 
mungkin mendiskusikan tentang yang baik di telinga tuannya, tetapi apakah mereka 
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menjadi bebas dan beralasan dalam pencarian kebenaran. Sebagaimana orang pertama 
yang telah memagari sebidang tanah, ia mengatakan "ini adalah milikku," dan 
menemukan orang-orang yang cukup naif untuk percaya padanya, orang itu adalah 
pendiri masyarakat sipil yang sesungguhnya. Dari banyak kejahatan, perang, dan 
pembunuhan, dari berapa banyak ketakutan dan kemalangan, tidak mungkin seorang 
manusia telah menyelamatkan umat manusia, dengan menjadikannya taruhannya, dan 
menangis kepada rekan-rekannya. Hati-hati dengan penipu tersebut, karena dengannya 
manusia akan terpinggirkan jika manusia pernah lupa bahwa buah dari bumi adalah 
milik semua manusia, dan bumi itu sendiri tersedia bagi siapa pun (Rousseau, 1755). 
Hal ini menunjukkan, dalam kemajuanhal, saat itu, ketika hak mengambil tempat 
kekerasan, alam menjadi tunduk pada hukum, untuk menampilkan bahwa rantai 
peristiwa mengejutkan, sebagai konsekuensi dari penyerahan yang kuat untuk melayani 
yang lemah, dan orang-orang membeli kemudahan imajiner, dengan mengorbankan 
kebahagiaan nyata. 

Dua prinsip dasar manusia alamiah menurut Rousseau adalah kealamiahannya, 
cinta diri (amour de soi meme) yang tidak destruktif, dan belas kasih/kasih sayang bagi 
penderitaan orang lain. Kasih saying dan cinta-diri, bertindak bersama-sama, 
memberikan kontribusi untuk melestarikan manusia dari masa ke masa. Manusia 
alamiah Rousseau secara signifikan berbeda dari Hobbes, dan merupakan respon 
terhadapnya. Rousseau eksplisit menunjukkan hal ini pada berbagai karyanya. Rousseau 
mendiskreditkan Hobbes untuk pandangannya yang terlalu sinis terhadap manusia. 
Tidak seperti manusia natural Hobbes, Rousseau tidak termotivasi oleh rasa takut akan 
kematian karena ia tidak bisa membayangkan itu, sehingga takut mati sudah 
menunjukkan pergerakan keluar dari keadaan alamiah (Solomon, 1992: 59-61). 
Manusia alamiah Rousseau adalah lebih atau kurang seperti binatang lainnya, dengan 
“pemeliharaan diri menjadi pemimpin dan keprihatinan” dan “hanya benda-benda yang 
ia akui di alam semesta” menjadi “makanan, perempuan dan istirahat, Pria alamiah, 
tidak seperti Hobbes, tidak dalam keadaan ketakutan konstan dan kecemasan. Manusia 
alamiah Rousseau memiliki beberapa kualitas yang memungkinkan dia untuk 
membedakan dirinya dari binatang selama jangka waktu yang panjang.Yang paling 
penting adalah kemampuan manusia untuk memilih, yang Rousseau sebut sebagai “agen 
bebas” (f. libre-arbitre).Tetapi sebutan Rousseau tentang kehendak bebas manusia 
dirusak oleh keyakinannya bahwa manusia adalah “makhluk yang selalu bertindak 
sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu dan tak berubah”, dan bertentangan dengan 
premis dasar Wacananya sendiri: bahwa secara logis dapat disimpulkan bahwa apapun 
tindakan manusia yang dilakukannyaharus terjadi dalam arah perkembangannya. 

Para filsuf, yang telah meneliti dasar masyarakat, setiap satu dari mereka, 
merasakan perlunya menelusuri kembali keadaan alami, tetapi tidak satu pun dari 
merekapernah sampai ke sana. Beberapa dari mereka belum sampai pada atribut 
manusia tentang keadaan dari ide-ide keadilan dan ketidakadilan, tanpa mengganggu 
pemikiran mereka untuk membuktikan, bahwa ia benar-benar harus memiliki ide-ide 
tersebut, atau bahkan ide-ide seperti itu berguna baginya: yang lain telah berbicara dari 
hak alami dari setiap orang untuk menjaga apa yang menjadi miliknya, tanpa 
memberitahukan apa maksud dengan kata, milik orang lain, tanpa upacara lanjut 
menganggap kepada otoritas terkuat atas yang terlemah, segera menyerang pemerintah, 
anpa memikirkan waktu yang diperlukan bagi manusia untuk membentuk gagasan 
apapun mengenai hal-hal yang ditandakan oleh otoritas kata-kata dan pemerintah. 
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Semua dari mereka, didenda, terus berkomentar pada keinginan, aviditas, penindasan, 
keinginan dan kebanggaan, telah dipindahkan ke keadaan alam ide mengambilhati 
masyarakat. Dalam berbicara biadab mereka menggambarkan warga. Nay, beberapa 
penulis sendiri tampaknya memiliki begitu banyak keraguan, bahwa keadaan alami 
lakukan sebenarnya keluar, meskipun jelas tampak oleh Sejarah Suci, bahwa bahkan 
manusia pertama, segera dilengkapi karena ia oleh Tuhan sendiri dengan baik instruksi 
dan ajaran, tidak pernah tinggal dinegara, dan bahwa, jika merujuk kepada kitab-kitab 
Musa yang mana setiap filsuf Kristen harus memberikan kepada mereka, harus 
menyangkal bahwa, bahkan sebelum banjir, seperti negara yang pernah ada di antara 
manusia, kecuali mereka jatuh ke dalamnya oleh beberapa peristiwa yang luar biasa: 
sebuah Paradoks yang sangat sulit untuk dipertahankan, dan sama sekali tidak mungkin 
untuk dibuktikan. 

Rousseau memulai argumennya dengan menyisihkan fakta-fakta, karena 
dianggapnya tidak berpengaruh terhadap persoalan ketimpangan. Argumennya tidak 
harus diterima sebagai sejarah kebenaran, tetapi hanya sebagai hipotesis dan penalaran 
kondisional, lebih tepat untuk menggambarkan sifat hal, selain untuk menunjukkan asal-
usul mereka yang sebenarnya, seperti sistem-sistem, alami sehari-hari membentuk 
formasi dunia. Agama memerintahkan manusia untuk percaya, bahwa manusia, telah 
ditarik oleh Tuhan sendiri keluar dari keadaan alamiah, yang tidak setara, karena 
kesenangannya mereka harus begitu, tetapi agama tidak melarang untuk menarik 
dugaan semata-mata dari sifat alami manusia, mempertimbangkan dalam dirinya 
sendiri, dan dari makhluk yang mengelilingi dirinya, mengenai nasib umat manusia, 
seandainya mereka dibiarkan sendiri. Rousseau memposisikan dirinya dalam keadaan 
waktu dan tempat untuk memikirkan dirinya berada di Lyceum Athena, mengulangi 
pelajaran dari gurunyadi zaman itu, yaitu  Plato dan Xenocrates yang terkenal di bidang 
filsafat sebagai juru hukumnya, dan di hadapan seluruh manusia sebagai audiensnya. 

Rousseau berpandangan bahwa kualitas kasih sayang juga memotivasi manusia 
untuk berinteraksi. Akhirnya, manusia memiliki kualitas “kesempurnaan” yang 
memungkinkan dia untuk memperbaiki kondisi fisik/situasi lingkungan sendiri dan 
mengembangkan taktik bertahan hidup yang semakin canggih. Peningkatan pengaturan 
dan konvensi hubungan manusia dengan manusia lain mengubah kemampuan dasarnya 
untuk alasan dan refleksi, diri alamiahnya atau cinta-diri yang naif menjadi merusak 
ketergantungan pada persepsi dan mendukung orang lain. kealamiahan, cinta diri non-
destruktif secara bertahap mengalami kemajuan,namun secara kualitatif dalam keadaan 
amour propre, cinta diri sekarang didorong oleh kebanggaan dan cemburu, bukan hanya 
unsur pertahanan diri. Akses padaamour propre memiliki empat konsekuensi: (1) 
kompetisi, (2) membandingkan diri dengan orang lain, (3) kebencian, dan (4) mendesak 
untuk kekuasaan. Ini semua menyebabkan sikap sinis Rousseau terhadap masyarakat 
sipil.Tetapi amour de soi meme juga menunjukkan langkah yang signifikan keluar dari 
keadaan alamiah. 

Manusia menurut Rousseau adalah manusia “buas”. Dia adalah seorang 
penyendiri dan mandiri. Setiap pertempuran atau pertarungan itu hanya untuk 
melindungi dirinya sendiri.Manusia alami dalam kondisi prima, cepat, dan kuat, mampu 
merawat dirinya sendiri. Dia membunuh hanya untuk pertahanan diri sendiri. Ketika 
manusia alami mendirikan properti sebagai miliknya, ini adalah “awal dari kejahatan” 
menurut Rousseau, meskipunia mengakui kesucian lembaga properti dan pemerintah 
yang harus dibuat untuk melindunginya. Manusia alami harus “menarik taruhannya” 
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untuk mencegah kejahatan ini menyebar. Properti ini mendirikan divisi di dunia alami. 
Pertama adalah hubungan tuan-budak. Properti juga menyebabkan terciptanya keluarga. 
Manusia alami tidak lagi sendirian. Divisi-divisi selanjutnya hampir semua berasal dari 
divisi tanah. 

D.  Kritik Multikulturalisme Terhadap Problem Ketimpangan Antar 
Umat Manusia 

Multikulturalisme berkaitan erat dengan “politik identitas”,“politik perbedaan”, 
dan “politik pengakuan”, semua yang berbagi komitmen untuk mengevaluasi kembali 
sikap tidak menghargai identitas dan mengubah pola dominan representasi dan 
komunikasi yang memarginalkan kelompok-kelompok tertentu (Taylor, 1992). 
Multikulturalisme juga merupakan masalah kepentingan ekonomi dan kekuasaan 
politik, menuntut solusi untuk kerugian ekonomi dan politik yang diderita orang sebagai 
akibat dari status minoritas mereka. 

Multikulturalis memperjuangkan bahwa “budaya” dan “kelompok budaya” 
harus diakui dan diakomodasi. Klaim multikultural meliputi berbagai klaim yang 
melibatkan agama, bahasa, etnis, kebangsaan, dan ras. Budaya adalah sebuah konsep 
yang terkenal cukup luas, dan semua kategori telah dimasukkan atau disamakan dengan 
konsep budaya (Song, 2008). Bahasa dan agama adalah jantung banyak klaim untuk 
akomodasi budaya oleh imigran. Klaim kunci yang dibuat oleh negara-negara minoritas 
adalah hak untuk pemerintahan sendiri. Ras memiliki peran yang lebih terbatas dalam 
wacana multikultural. Antirasisme dan multikulturalisme adalah ide-ide yang berbeda 
tetapi terkait. Bentuk sorotannya “korban dan perlawanan”, sedangkan sorotan kedua 
“kehidupan budaya, ekspresi budaya, prestasi, dan sejenisnya" (Blum, 1992: 14). Klaim 
pengakuan dalam konteks pendidikan multikultural merupakan tuntutan tidak hanya 
untuk pengakuan aspek budaya aktual suatu kelompok (misalnya seni dan sastra 
masyarakat terpinggirkan), tetapi juga untuk sejarah subordinasi kelompok dan 
pengalaman yang bersamaan (Gooding-Williams, 1998). 

Dengan demikian tentu dapat ditelaah bagaimana bentuk kritik multikul-
turalisme terhadap konsep ketimpangan yang dikemukakan oleh Rousseau pada 
pembahasan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 
multikultural sebagai bentuk perjuangan melawan perbedaan dan diskriminasi. 
Rousseau memandang bahwa perbedaan pada umat manusia itu merupakan sebuah 
ketimpangan yang dapat menyebabkan terjadinya tindakang sewenang-wenang. Oleh 
karenanya Rousseau menyarankan pada dua aspek utama yaitu cinta-diri dan belas 
kasih. Apakah hal tersebut masih memungkinkan pada konteks zaman sekarang ini? 
Bagaimana gerakan multikulturalisme menanggapinya. Tercatat paling tidak ada tiga 
argumen yang yang mendukung multikulturalisme. Kritik itu antara lain argumen 
kommunitarian, argumen egaliterian liberal, dan argumen postkolonial. 

Salah satu kritik multikulturalisme muncul dari argumen komunitarian terhadap 
liberalisme. Liberal adalah etika individualis, mereka bersikeras bahwa individu harus 
bebas memilih dan mengejar konsepsi mereka sendiri tentang kehidupan yang baik. 
Mereka memberikan keutamaan hak-hak individu dan kebebasan atas kehidupan 
masyarakat dan barang kolektif. Sasaran kritik komunitarian liberal bukanlah etika 
liberal seperti ontologi sosial liberal. Komunitarian menolak gagasan bahwa individu 
ada sebelum masyarakat, dan bahwa nilai barang sosial dapat dikurangi dengan 
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kontribusi mereka kepada kesejahteraan individu. Identitas budaya yang beragam dan 
bahasa adalah barang sosialtak teruraikan, yang harus dianggap menjadi nilai yang 
sama. Pengakuan dari nilai yang sama dari beragam budaya menggantikan rezim liberal 
tradisional, dimana kebebasan identik dengan kesempatan bagi semua warga negara 
dengan skema hak khusus untuk kelompok minoritas budaya. 

Argumen yang lain sebagai kritik multikulturalisme adalah argumen dari 
poskolonialis. Hal ini terutama berlaku pada teori menulis dari perspektif postkolonial. 
Kasus kedaulatan etnis terletak tidak hanya pada tempat nilai budaya etnis dan 
keanggotaan, tetapi juga pada apa yang diperlakukan terhadap masyarakat asli untuk 
ketidakadilan sejarah yang dilakukan terhadap mereka. Perhitungan dengan sejarah 
sangat penting. Pendukung kedaulatan masyarakat adat menekankan pentingnya 
memahami klaim adat terhadap latar belakang historis dari penolakan status yang sama 
dari kelompok-kelompok pribumi, perampasan tanah mereka, dan penghancuran praktik 
budaya mereka (Ivison, 2006). Latar belakang ini menimbulkan pertanyaan legitimasi 
kekuasaan negara atas masyarakat asli dan menyediakan kasus prima facie untuk hak-
hak khusus dan perlindungan bagi kelompok pribumi, termasuk hak pemerintahan 
sendiri. Sebuah perspektif postkolonial juga berusaha untuk mengembangkan model 
dialog konstitusional dan politik yang mengakui budaya yang berbeda berbicara dan 
bertindak.  

Masyarakat multikultural terdiri dari pandangan agama dan moral yang 
beragam, dan jika masyarakat liberal yang mengambil keragaman serius, mereka harus 
mengakui bahwa liberalisme hanyalah salah satu dari pandangan substantif banyak 
didasarkan pada pandangan tertentu tentang manusia dan masyarakat. Liberalisme tidak 
bebas dari budaya, tetapi mengungkapkan budaya khas sendiri. Pengamatan ini berlaku 
tidak hanya melintasi batas-batas teritorial antara negara-negara liberal dan nonliberal, 
tetapi juga di dalam negara liberal dan hubungan dengan minoritas nonliberal. Seperti 
Bhikhu Parekh (2000) berpendapat, teori liberal tidak bisa memberikan kerangka kerja 
tentang pengaturan hubungan antara komunitas budaya yang berbeda. Dia berpendapat 
sebaliknya untuk model yang lebih terbuka dialog antarbudaya di mana nilai-nilai suatu 
masyarakat liberal konstitusional dan hukum berfungsi sebagai titik awal bagi dialog 
lintas-budaya sementara juga yang terbuka untuk berkompetisi. 

Kritik yang lain dari multikulturalisme terhadap ketimpangan antar umat 
manusia adalah argumen Egalitarian. Egalitarian berpendapat bahwa individu harus 
bertanggung jawab atas kesenjangan yang dihasilkan dari pilihan mereka sendiri, tetapi 
tidak untuk ketidaksetaraan yang berasal dari keadaan tak dapat memilih. Ketidak-
samaan yang terakhir adalah tanggung jawab bersama warga untuk memperbaiki. 
Kymlicka menunjukkan bahwa ketidaksetaraan yang berasal dari keanggotaan dalam 
budaya minoritas adalah bukan pilihan (seperti ketidaksetaraan yang berasal dari bakat 
asli seseorang dan posisi awal dalam kehidupan sosial adalah bukan pilihan). Sejauh 
kesenjangan akses terhadap keanggotaan budaya berasal dari keberuntungan dan bukan 
dari pilihan sendiri, anggota kelompok minoritas cukup dapat menuntut bahwa anggota 
dari pangsa budaya mayoritas dalam memikul biaya akomodasi. Minoritas kelompok 
hak dibenarkan, seperti Kymlicka berpendapat, “dalam teori egaliter liberal yang 
menekankan pentingnya meluruskan ketimpangan yang bukan pilihan” (Kymlicka, 
1995: 109). 
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Orang mungkin mempertanyakan apakah kelompok minoritas budaya benar-
benar “kurang beruntung” atau mengalami ketimpangan yang serius. Mengapa tidak 
hanya menegakkan hukum antidiskriminasi, berhenti singkat dari setiap akomodasi 
positif bagi kelompok minoritas? Kymlicka dan teoretikus multikulturalisme liberal 
lainnya berpendapat bahwa undang-undang antidiskriminasi gagal mengobati anggota 
kelompok minoritas sebagai sama, ini karena negara tidak bisa bersikap netral terhadap 
budaya. Dalam masyarakat beragam budaya, kita dapat dengan mudah menemukan pola 
dukungan negara bagi beberapa kelompok budaya atas orang lain. Sementara negara 
mungkin melarang diskriminasi ras dan menghindari pembentukan resmi agama, 
mereka tidak dapat menghindari membangun satu bahasa untuk sekolah umum dan jasa 
negara lainnya (bahasa menjadi penanda paradigma budaya) (Kymlicka, 1995: 111). 

Demikianlah kritik yang diajukan oleh kaum multikulturalis terhadap konsep 
ketimpangan antarumat manusia. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa 
pada tataran tertentu tampak semakin nyata adanya kesamaan pemikiran antara 
Rousseau dan kaum multikulturalis. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Rousseau 
bisa jadi merupakan pelopor yang mengilhami di kemudian hari lahirnya gerakan 
multikulturalisme. Dengan begitu Rousseau memberi konstribusi yang cukup besar bagi 
negara-negara di dunia terutama yang memiliki keanekaragaman etnis yang terdapat di 
dalamnya untuk senantiasa memunculkan diskursus dalam rangka menuju dialog 
kebudayaan yang dapat memelihara ketertiban dunia, berdasarkan salah satu sifat 
alamiah manusia yang berupa adanya ketimpangan itu sendiri. 

E.  Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Ketimpangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, hal itu ditunjukkan 
oleh Rousseau dengan mengungkapkan ketimpangan alamiah. Multikulturalisme 
pun mengakui adanya ketimpangan dalam kehidupan manusia, akan tetapi 
perbedaan dalam cara pandang terhadap ketimpangan itu yang perlu diperhatikan. 

2. Keduanya, baik Rousseau maupun kaum multikultural, sesungguhnya memiliki 
kesamaan sikap dalam menghadapi ketimpangan yaitu dengan membangkitkan 
kepedulian terhadap kaum yang lemah dan menghindari sikap kesewenangan dari 
kaum yang berkuasa.  

3. Pada negara multi etnis, seperti Indonesia, perlu untuk merumuskan kebijakan yang 
mengacu pada pandangan Rousseau dan Multikulturalisme dalam rangka memper-
hatikan terjadinya ketimpangan antar etnis yang dapat menjadi pemicu terjadinya 
konflik yang tidak  jarang berakhir dengan tragedi kemanusiaan. 
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