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Abstract 

The Gűlen-inspired Schools are Turkish schools which are inspired by an contemporary Islamic 
scholar and educational figure of Turkey, Fethullah Gűlen. This educational figure is limitly 
known by Indonesian society, as the existence of the schools are better known as the schools of 
PASIAD, the NGO which manage them. PASIAD is abbreviated from Turkish Pasifik Ulkeleri 
Sosyal ve Iktisadi Dayanisma Dernegi, which means Pacific Countries Social and Economic 
Solidarity Association. PASIAD, together with some Indonesian private educational 
foundations, establish Turkish schools ranging from elementary to high schools by applying 
Indonesian national curricula, using bilingual Indonesian-English languages, supported by 
modern technology-based facilities, inviting teachers from Turkey and by including Indonesian 
teachers as well. The number of Turkish schools in Indonesia has reached 9 since 1995, namely 
Pribadi School in Depok; Semesta School in Semarang,  Pribadi School in Bandung,  Fatih 
Bilingual School in Banda Aceh, Kharisma Bangsa School in Ciputat, Banten, Sragen Bilingual 
Boarding School, Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual School in Banda Aceh; Kesatuan Bangsa in 
Yogyakarta; and  Banua School, in Banjar Masin, South Kalimantan. The objective of this paper 
is to explain Turkish schools as a model of multicultural-based school, by a field study to 
describe to what extent the thoughts initiated by the inspirator can be transmitted to the 
Indonesian educational model and to draw the perception of the stakeholders about Turkish 
schools; in addition, by using literature study on the thoughts of the inspirator, Fethullah Gűlen, 
regarding  muliticulturalism. Field study will be done by observation and deep interview 
techniques by using Turkish and Indonesian research informant. Preliminary finding of 
literature study on the inspirator figure shows that Fethullah Gűlen is known in the international 
world as a Turkish reformer figure who is very enthusiastic in promoting tolerance values and 
mutual understanding among cultures. His ideas are attractive to many people because they give 
guidance on how to combine Islamic values with contemporary demands. Moreover, his 
emphasis on interfaith dialogue has earned him an international audience from various religious 
backgrounds. Gülen’s ideas has spread rapidly throughout the world with schools, cultural and 
media activities, and dialogue projects. According to Fethullah Gűlen, the meeting among 
different world’s societies is becoming very quickly and easy in line with globalization, 
therefore, knowing, understanding and respecting differences among world’s society is an 
urgent need in order to create harmony; and the most proper media in planting multiculturalism 
is education. 

Keywords: multicultural, multiculturalism, globalization, multicultural based education, Gulen-
inspired School. 
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A.  Pendahuluan 

1.  Sekolah-sekolah Turki sebagai Fenomena Global 

Nama The Gűlen-inspired School mungkin masih asing bagi masyarakat 
Indonesia. Ini adalah suatu istilah di dunia internasional yang dipergunakan untuk 
memberi nama sekolah-sekolah Turki yang diinspirasi oleh seorang tokoh ulama, 
edukasi, penulis, dan cendikia Islam kontemporer Turki, Fethullah Gűlen. Nama tokoh 
inipun masih  terbatas dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena memang kehadiran 
sekolah-sekolah Turki ini tidak secara eksplisit dikaitkan dengan tokoh inspiratornya, 
melainkan dikenal dengan nama NGO (Non-Governent Organization) yang 
menggerakkannya, yaitu PASIAD. PASIAD adalah singkatan dari Pasifik Ülkeleri 
Sosyal ve İktisadı Dayanışma  Derneĝi, yaitu suatu asosiasi solidaritas sosial dan 
ekonomi untuk negara-negara di wilayah Asia Pasifik, yang didirikan di Istanbul, Turki. 
Sekolah-sekolah Turki di Indonesia ini, yang selanjutnya di Indonesia dikenal sebagai 
Sekolah Mitra Kerja Pasiad,1 sejak tahun 1995 sampai dengan 2012, telah mencapai 
jumlah 9 (sembilan) sekolah, yaitu: Sekolah Pribadi Depok dan Pribadi Bandung di 
Jawa Barat; Kharisma Bangsa di Ciputat, Banten; Semesta di Semarang dan Sragen 
Bilingual Boarding School di Sragen, Jawa Tengah, Fatih Bilingual School dan Teuku 
Nyak Arif  Bilingual School di Banda Aceh; Kesatuan Bangsa di Yogyakarta; dan yang 
termuda Sekolah Banua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Saya sering mendapat pertanyaan, apakah sekolah-sekolah Turki ini merupakan 
sekolah berbasis agama Islam, mengingat masyarakat Indonesia mengenal Turki sebagai 
bangsa yang mewarisi sejarah Imperium Usmani yang pernah menjadi ikon bagi 
peradaban Islam sekitar lima ratus tahun  lamanya (1453 – 1923), sehingga kebanyakan 
masyarakat Indonesia merepresentasikan Turki dengan Islam. Tidak mudah menjawab 
pertanyaan tersebut, karena itu saya biasanya membuat kesepahaman terlebih dahulu 
dengan si penanya tentang pengertian sekolah berbasis Islam ini. Jika yang dimaksud 
sekolah berbasis Islam adalah model sekolah pesantren, madrasah, atau model sekolah 
yang menggabungkan sistem sekolah umum dan Islam seperti Sekolah Islam Terpadu 
(SIT), maka jawabannya adalah bukan. Sekolah-sekolah Turki bukanlah sekolah 
berbasis Islam, karena tidak menekankan pada pengajaran agama Islam sebagai praktik 
ibadah. 

Lalu apakah sekolah-sekolah Turki merupakan sekolah internasional seperti 
yang didirikan oleh negara-negara asing (baik pemerintah maupun swasta), misalnya 
antara lain British International School di Bintaro dan German International School di 
Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten; Australian International School di 
Pejaten dan Jakarta International Korean School, di Jakarta Selatan; Gandhi Memorial 
International School di Kemayoran, Jakarta Pusat; Jakarta Japanese School di Kelapa 
Gading, Jakarta Timur; Lycee International Francaes, Nederlanse International School, 
Singapore International School, dan masih banyak lagi?  Jika memahami sekolah 
internasional dengan nama negara yang secara eksplisit dicantumkan seperti di atas, 
nampaklah sekolah-sekolah itu mengadopsi sistem pendidikan yang dikembangkan oleh 
negara tersebut, maka sekolah-sekolah Turki juga tidak dapat disamakan dengan 
sekolah internasional atau sekolah asing tersebut. Sekolah-sekolah Turki tidak bertujuan 

                                                 
1 Istilah ini saya kutip dari  website Pasiad Indonesia dengan alamat: www.pasiadindonesia.org 
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mengembangkan sistem pendidikan di negara Turki, sebagaimana hal itu merupakan 
tujuan sekolah asing pada umumnya, namun menerapkan kurikulum nasional Indonesia 
yang diberi muatan tambahan kurikulum internasional dengan penekananan pada 
pembelajaran bilingual (dua bahasa): Indonesia dan Inggris. Bahasa Inggris terutama 
digunakan dalam pengajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi, dan ilmu komputer, 
termasuk juga pengajaran bahasa Inggris, sebagai bahasa yang sangat penting di dalam 
era globalisasi ini. Adapun religi atau agama tidak diberikan dalam bentuk pengajaran 
praktik-praktik ibadah, melainkan dikemas dalam bentuk pengajaran tentang nilai-nilai 
moralitas yang bersifat umum dan universal. 

Menurut Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor Univeritas Islam Negeri (UIN) 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, selama ini Indonesia menerima dukungan dan bantuan 
akademik dari negara-negara Arab dalam mengembangkan Islamic science dan 
mendapatkan bantuan dari negara-negara Barat dalam mengembangkan positive 
science. Kini, sekolah-sekolah Turki hadir memberikan bantuan akademik dalam 
mengembangkan keduanya: Islamic dan positive science. 2 Sekolah-sekolah Turki 
menawarkan suatu model pendidikan yang menekankan hubungan antara science dan 
religion, sebagaimana yang ditegaskan oleh tokoh inspiratornya, Fethullah Gűlen, 
bahwa tanpa sains, agama dapat mengarah pada radikalisme —sebagaimana yang 
sekarang sering diekspos oleh media Barat— sedangkan tanpa agama, sains menjadi 
buta dan tanpa arah.3 Manusia harus memiliki science dan spiritual seumpama burung 
yang memiliki dua sayap, demikian menurut Fethullah Gülen (Gulen, 2004:197). 

Keberadaan sekolah-sekolah Turki sebagaimana yang dikembangkan oleh 
PASIAD ini, sebenarnya, bukan hanya ada di Indonesia, melainkan tersebar hampir di 
seluruh negara di lima benua: Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Di dunia 
internasional sekolah-sekolah yang jumlahnya tidak dapat disebutkan dengan pasti ini, 
namun diperkirakan berjumlah lebih dari 1000 sekolah telah menjadi fenomena global 
yang menarik untuk diamati.4 Seperti telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, 
sekolah-sekolah Turki di dunia internasional dikenal dengan nama The Gűlen-inspired 
School. Penamaan ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah Turki ini dikembangkan 
atas inspirasi pemikiran seorang tokoh pembaharu Turki kontemporer bernama 
Muhammad Fethullah Gűlen. Tokoh yang dikenal karena pemikirannya telah 
menginspirasi jutaan orang, baik di Turki maupun di dunia internasional untuk 
membangun sekolah-sekolah berkualitas tinggi di berbagai negara. 

Demikianlah pertanyaan di atas, tentang model apa yang dikembangkan oleh 
sekolah-sekolah Turki di Indonesia, telah mendorong saya untuk mengamati lebih 
mendalam tentang sekolah-sekolah Fethullah Gűlen (Gűlen-isnpired School). Namun 

                                                 
2 Komentar pada prosiding makalah yang disampaikan pada International Fethullah Gulen Conference 

dengan tema The significance for the Future: The Gülen Model of Educational, Jakarta, 19-21 Oktober 
2010. 

3 Ungkapan Fethullah Gűlen ini sejalan dengan yang pernah diungkapkan oleh Albert Einstein (1879 -
1955) “Science without religion is lame, religion without science is blind”. 

4Tidak atau belum ada yang dapat menyebutkan dengan pasti berapa jumlah sekolah-sekolah Fethulah 
Gűlen ini di hampir seluruh negara. Hal ini pun berkali-kali saya tanyakan kepada tokoh-tokoh 
penggerak PASIAD di Indonesia. Menurut Fethullah Gűlen hal ini terjadi karena memang lembaga-
lembaga yang mendirikan sekolah-sekolah ini bekerja secara mandiri di negara masing-masing tanpa 
ada ikatan formal.  Setiap kali ada publikasi tentang jumlah sekolah, pada saat itu mungkin saja sudah 
berdiri satu atau lebih sekolah baru di suatu tempat. Selain itu, memang sampai sekarang belum ada 
studi tentang jumlah sekolah-sekolah itu (Ergil, 2011:247) 
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demikian, studi ini tidak dimaksudkan untuk melakukan kajian mengenai apa dan 
bagaimana sekolah ini secara detail, melainkan berupaya memahami sekolah Fethullah 
Gülen sebagai model pendidikan yang berbasis multikultural di Indonesia. Adapun 
tujuan studi ini adalah (1) menganalisis pemikiran Fethullah Gűlen terkait dengan 
multikulturalisme dan (2) bagaimana konsepnya diimplementasikan pada sekolah-
sekolah Turki di Indonesia. 

2.  Kajian Literatur 

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama saya terkait fenomena hadirnya 
sekolah-sekolah Turki di Indonesia. Sebelumnya saya telah melakukan suatu penelitian 
dengan judul The Cultural Broker and Alms:The Key Concepts to Understanding 
Turkish Schools in Indonesia.5 Dari studi tersebut ditemukan bahwa dua kunci untuk 
memahami perkembangan sekolah-sekolah Turki di Indonesia, dan juga di hampir 160 
negara di seluruh dunia, adalah karena keberhasilan tokoh inspiratornya yakni Fethullah 
Gűlen, yang saya sebut dengan meminjam istilah dari Geertz, sebagai the cultural 
broker.6 Istilah ini digunakan untuk menyebut aktor perubahan yang dapat menggali 
potensi kultural masyarakatnya dan mentransformasikannya sebagai modal kapital 
dalam membangun masyarakat. Adapun konsep yang berhasil ditransformasikannya 
adalah konsep sedekah (alms)7. Fethullah Gűlen berhasil menyadarkan masyarakat di 
sekitarnya akan pentingnya menyisihkan sebagian harta yang dimiliki (bersedekah). 
Namun tidak berhenti sampai di situ, Ia kemudian juga menyiapkan murid-muridnya 
untuk menjadi model dalam hal bersedekah ini dan sekaligus menjadi kelompok yang 
amanah dalam menggunakan dana-dana sedekah yang terkumpul, terutama dalam 
proyek-proyek pembangunan sekolah-sekolah modern. Jiwa kedermawanan (bahasa  
Turki: őzgecilik) yang merupakan modal lokal bangsa Turki yang diteguhkan dengan 
ajaran Islam ini berhasil ditransformasikan menjadi kekuatan kapital dalam meng-
gerakkan proyek-proyek pembangunan sekolah-sekolah modern, yang awalnya hanya di 
negara Turki, namun secara cepat menjadi megaproyek transnasional. 

Tulisan kedua adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang sosiolog, dari 
universitas Houston, Texas, Amerika Serikat, bernama Helen Rose Ebaugh. Buku yang 
berjudul  The Gűlen Movement: A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in 
Moderate Islam, memuat secara detail analisis Ebaugh, dengan  teori mobilisasi 
sumberdaya (resources mobilization theory) dan teori komitmen organisasi  
(organizational commitment theory), mengenai gerakan Fethullah Gülen sebagai 
gerakan sosial sipil (civic social movement)  yang berangkat dari gagasan  Gülen. Pada 

                                                 
5 Makalah disampaikan pada The  International Conference on Indonesian Studies, di  Bali, 10 Februari 

2012.  
6 Awalnya istilah cultural broker digagas oleh Geertz dalam konteks penelitiannya di Mojokuto, Jawa 

Tengah, pada tahun 1960, untuk memperlihatkan adanya gejala di masyarakat yang memposisikan atau 
diposisikan seseorang sebagai kiyai yang dianggap memiliki dan menguasai pengetahuan, kemampuan, 
dan tata cara berhubungan dengan Tuhan, di sisi lain terdapat kehidupan masyarakat yang kompleks 
dan heterogen yang merasakan posisi mereka sangat jauh dari Tuhan, sehingga mereka menjadikan 
sang kiyai sebagai perantara (broker) hubungan mereka dengan Tuhan (Geerzt, Religion of Java,1960). 
Namun, konsep cultural broker selanjutnya menjadi jalan untuk memahami bekerja samanya 
sosialbudaya dalam kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan datang (Saifuddin, 198-199). 
Dalam perkembangan inilah saya menggunakan istilah cultural broker yang memiliki makna  lebih luas 
dari konsep awal yang digagas Geertz. 

7 Ajaran sedekah jika kita refleksikan ke dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia masih menjadi 
persoalan, di mana justru ajaran agama yang baik ini menjadi penyebab tumbuhnya kaum pengemis. 
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awalnya, Fethullah Gülen Hoca Effendi8 merupakan seorang imam dan penceramah 
mesjid; selanjutnya Ia menjadi seorang penggerak yang dapat berkontribusi dalam 
kehidupan global yang kompleks. Ebaugh juga menganalisis sumber pendanaan gerakan 
ini, yang berasal dari murid-murid dan simpatisan Fethullah Gűlen yang telah dibina 
sebagai “Hizmet”, suatu istilah bahasa Turki yang dalam bahasa Inggris berarti 
“service”, atau pelayan, yaitu orang-orang yang menyediakan harta, pikiran, dan 
waktunya sebagai pelayan bagi kemanusiaan dan bagi pengabdian sebagai hamba 
Tuhan. 

Tulisan ketiga merupakan suatu buku berjudul The Gülen Movement: Civic 
Service Without Borders (2011), hasil disertasi dari seorang sosiolog Turki, Muhammad 
Cetin, dengan menggunakan perspektif sebagai orang dalam (insider) dan orang luar 
(outsider). Menurut Cetin, Gerakan Fethullah Gűlen yang berupaya menyatukan 
prinsip-prinsip Islam dengan kemajuan teknologi, merupakan sikap protes dan kritis 
Fethullah Gűlen terhadap kondisi kebudayaan yang dikonstruksi oleh pemerintahan 
sekular.9 Namun, bukan dengan menjadi gerakan yang kontroversial atau radikal, 
kelompok ini justru bergerak di dalam sistem yang ada, artinya mereka berupaya 
mengadopsi sekularisme dan pembaratan yang ditekan oleh pemerintah, sehingga pada 
akhirnya mereka menjadi kelompok yang tidak berseberangan atau kelompok yang 
dipinggirkan. Bahkan kesepakatan untuk beradaptasi dengan sistem sekularisme di 
pemerintahan Turki ini juga diterapkan dalam menggerakkan institusi-institusi yang 
didirikan di negara-negara lainnya. Tidak heran jika, kita dapat menjumpai sekolah-
sekolah Turki di negara-negara di seluruh dunia. Tidak penting ideologi atau agama 
yang dominan di negara-negara itu, karena organisasi-organisasi yang didirikan oleh 
kelompok Fethullah Gűlen ini tidak membawa “bendera” agama.  

Tulisan keempat yang dijadikan pijakan dalam studi saya kali ini merupakan 
suatu penelitian lapangan seorang sosiolog Amerika, Margareth A. Johnson, berjudul: 
Glocalization of The Gülen Educational Model: Analysis of The Gülen-inspired School 
in Indonesia (2010), yang menganalisis sekolah-sekolah Turki di Indonesia dari 
perspektif glokalisasi. Glokalisasi ini merupakan hibrida (pencampuran) konsep global 
dan lokal, yaitu konsep yang mempertemukan aspek global dan lokal. Margarteh A. 
Johnson menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah Fethullah Gűlen di Indonesia, dan juga 
di negara lain merupakan suatu gerakan global yang berangkat dari suatu pengalaman 
lokal Turki dan dalam pengembangannya, sekolah-sekolah inipun mengadopsi sistem 
pendidikan lokal negara setempat, dalam konteks di Indonesia adalah kurikulum 
nasional Indonesia. Dengan perspektif glokalisasi inilah dapat dipahami ide dasar 
Fethullah Gülen dalam menyatukan tradisi dan modernisasi.   

Tulisan kelima merupakan kumpulan hasil wawancara dari seorang Sosiolog 
Turki, Prof.Dr. Doğu Ergil dengan Fethullah Gűlen, yang dirangkum di dalam suatu 
buku berjudul 100 Soruda Fethullah Gűlen ve Hareketi, yang diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Inggris dengan judul Fethullah Gülen & The Gülen Movement in 100 Question 
(2012). Buku ini memiliki kelebihan dari buku atau artikel yang biasanya hanya 
merupakan hasil analisis penulisnya, karena apa yang disampaikan/ditulis merupakan 
jawaban langsung dari sang tokoh ditambah analisis penulis buku, sehingga terasa 

                                                 
8 Hoca Effendi adalah sebutan yang berarti “guru yang mulia” atau “guru yang dihormati” 
9 Turki modern dibangun dengan ideologi sekularisme yang digerakkan oleh Musatafa Kemal Atatürk, 

selanjutnya dikenal sebagai ideologi Kemalisme.  
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bahwa kita sedang mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung, yakni 
Fethullah Gülen. Buku ini mengungkapkan pemikiran Fethullah Gűlen tentang manusia, 
budaya, sejarah, religi, modernitas, dan gagasan-gagasannya tentang membangun suatu 
kehidupan yang harmoni dan saling menghormati dengan melakukan gerakan edukasi. 

B.  Metodologi 

Pengamatan terhadap multikulturalisme membutuhkan ruang kualitatif dalam 
metodologi yang interpretif, karena suatu gejala yang tersembunyi dari ide multi-
kulturalisme dan menangkap kebenarannya tidak dapat dihitung berdasarkan angka-
angka statistik atau menggunakan metode kuesioner. Oleh karena itulah, studi ini 
dirancang dengan pendekatan kualitatif berdasarkan metode fenomenologi, yaitu suatu 
studi berdasarkan gejala fenomena yang berada di sekitar kita yang dianggap menarik 
untuk ditelusuri lebih lanjut guna mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan 
penelitian yang muncul dari daya kritis dan reflektif. 

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang menekankan pada pencarian makna berdasarkan data-data kualitatif 
yang  diperoleh melalui observasi depth-interview (wawancara mendalam) dengan 
diperkuat informasi sekunder  melalui studi literatur. Wawancara dilakukan kepada 
informan-informan yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah Turki di 
Indonesia, baik melalui wawancara langsung, maupun dengan media sms dan e-mail 
(surat elektronik) Meskipun suatu penelitian kualitatif tidak membutuhkan hipotesis, 
namun di dalam penelitian ini saya membangun suatu hipotesis yang akan dibuktikan 
bahwa sekolah-sekolah Fethullah Gűlen merupakan sekolah berbasis multikultural.   
Selain itu, penelitian literatur menjadi salah satu teknik pengumpulan data sekunder, 
terutama untuk melihat sejauh mana pengaruh pemikiran Fethullah Gűlen terkait tema 
multikulturalisme ini. 

C.  Mendiskusikan Konsep Multikultural & Pendidikan Multikultural 

1.  Representasi Konsep Multikultural 

Konsep multikultural diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara 
Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak 
sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi 
praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di 
lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap 
kelompok minoritas. Demokrasi dan liberalisasi yang dipromosikan Amerika dan 
negara-negara Eropa Barat pada gilirannya menyadarkan banyak kalangan adanya 
kenyataan paradoks yang terjadi selama ini, yaitu adanya dominasi satu kebudayaan 
mayoritas, dalam hal ini kebudayaan kulit putih dan praktik-praktik diskriminasi 
terhadap kebudayaan kulit berwarna lainnya, dominasi kaum laki-laki terhadap kaum 
perempuan, dan sebagainya. 

Istilah multikulultural sering dicampuradukkan dengan istilah plural atau 
majemuk, karena memang ketiga istilah tersebut menggambarkan keanekaragaman 
sosial dan budaya. Dua istilah pertama yang diserap dari bahasa Inggris, yakni 
multikultural dan plural, jika diberi imbuhan –isme, akan mengalami pergeseran arti. 
Pluralisme berarti pemahaman atau cara pandang keanekaragaman yang menekankan 
perbedaan setiap masyarakat satu sama lain namun kurang memperhatikan interaksinya, 
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sedangkan multikulturalisme adalah pemahaman dan cara pandang yang menekankan 
interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang 
memiliki hak-hak yang setara. Dari konsep multikulturalisme inilah kemudian muncul 
gagasan normatif mengenai kerukunan, toleransi, saling menghargai perbedaan dan hak-
hak masing-masing kebudayaan penyusun suatu bangsa (Saifuddin, 2006: 4). 

Menurut Bikhu Parekh, di dalam Rethinking Multiculturalism (2008), istilah 
multikulturalisme mengandung tiga komponen, yaitu: 1) konsep yang terkait dengan 
kebudayaan; 2) konsep yang merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan 3) konsep yang 
mengandung cara tertentu untuk merespon pluralitas. Konsep ketiga inilah yang 
memperlihatkan bahwa istilah multikulturalisme seharusnya dibedakan dengan istilah 
pluralisme.  Negara bangsa (nation state) pada umumnya memiliki paham pluralisme, 
dengan menekankan pada adanya perbedaan, baik vertikal maupun horizontal; namun 
belum tentu memiliki paham multikulturalisme, yang menekankan interaksi dan 
kesepahaman serta kesejajaran, di mana hal ini membutuhkan toleransi. Parekh 
mengusulkan, bahwa multikulturalisme sebaiknya tidak dipandang sebagai doktrin 
politik, melainkan sebagai perspektif atau cara pandang atau semacam ideologi dalam 
kehidupan manusia. Ia menambahkan bahwa multikulturalisme sebagai ideologi ini 
seharusnya juga diterjemahkan ke dalam kebijakan multukultural sebagai politik  
pengelolaan perbedaan kebudayaan, oleh karena hampir semua negara tersusun dari 
keanekaragaman (kemajemukan) kebudayaan. Apalagi dewasa ini pergerakan manusia 
dari satu tempat ke tempat yang lain semakin intensif dan menciptakan peluang 
pertemuan antarbangsa dan antarbudaya yang semakin meningkat pula.  

Menurut Bikhu Parekh, (ibid.:18-19), masyarakat pada umumnya telah lama 
menerima bahwa mereka memiliki suatu kebudayaan nasional tunggal di mana para 
warganya harus melebur. Contohnya Amerika Serikat, meskipun negara ini sering 
dipandang sebagai negara tempat imigran dari berbagai bangsa, namun warga Amerika 
meneguhkan pentingnya asimilasi bangsa-bangsa yang berbeda itu ke dalam identitas  
Amerika, yang dikenal dengan “amerikanisme”. Contoh lainnya adalah Australia yang 
secara resmi menyatakan sebagai negara multikultural, setelah menghadapi peningkatan 
kelompok imigran yang tidak mau berasimilasi. Prancis memaknai multikultural dengan 
kebijakan menanggalkan simbol-simbol agama dan budaya dalam ranah publik; di mana 
seluruh warga negara diharapkan hadir dengan simbol-simbol yang dianggap umum dan 
tidak memperlihatkan perbedaan agama, etnik, dan budaya. Kebijakan multi-
kulturalisme Prancis memperlihatkan ketidakpercayaan diri mereka akan adanya 
kemungkinan dialog yang harmonis dari warga yang berpenampilan berbeda. 

Demikianlah, di berbagai negara Eropa Barat dan juga Amerika, tempat 
dicetuskannya konsep ini menunjukkan berbagai kondisi yang berbeda-beda dan 
memperlihatkan bahwa konsep ini direpresentasikan secara berbeda-beda pula menurut 
cara pandang masing-masing negara atau  bangsa yang tidak dapat dilepaskan dari 
perspektif historis pembentukan negara bangsa (nation state) tersebut. Namun, saya 
sepakat dengan Parekh untuk tidak mempersoalkan apakah suatu negara atau bangsa  
termasuk ke dalam kategori negara multikulturalis atau bukan, karena pengkategorian 
ini membutuhkan suatu kesepakatan akan pemahaman konsep multikulturalisme ini, 
padahal telah dijelaskan di atas konsep ini masih mengandung multitafsir 
(multiinterpretasi). Oleh karena itulah, saya lebih tertarik untuk mencoba 
merepresentasikan multikulturalisme dengan berbagai modal lokal yang kita (bangsa 
Indonesia) miliki? Dengan demikian usaha kita selanjutnya adalah  mencari model 
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mulitikulturalisme yang dapat dibangun atas modal dasar  kemajemukan bangsa 
Indonesia dengan tidak lagi sekedar mengedepankan perspektif “distinctive” atau 
perbedaan, namun lebih mengutamakan suatu sikap bagaimana merespon perbedaan 
yang ada serta membiasakan masyarakat yang mulitikultural ini berinteraksi secara 
harmonis.  

2.  Pentingnya Multikulturalisme di Indonesia 

Keberagaman bangsa Indonesia merupakan suatu keberkahan sekaligus suatu hal 
yang dikhawatirkan berpotensi memecah belah. Pengalaman Indonesia menjadi satu 
bangsa yang satu di atas berbagai perbedaan (etnik, bahasa, agama, lingkungan 
geografi, dan sebagainya), merupakan suatu pengalaman kehidupan yang plural, namun 
belum mencapai suatu masyarakat yang multikultural. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama, konflik etnik dan konflik budaya, yang 
juga memperlihatkan bahwa kebersamaan bangsa Indonesia senantiasa mengalami 
banyak hambatan dan rintangan. Bahkan sedemikian banyaknya persoalan terkait 
dengan konflik-konflik atas nama perbedaan itu menyebabkan Indonesia dijuluki 
sebagai a violent country (Colombijn F & Linbald, 2002).  

Sementara itu fenomena globalisasi telah mempelihatkan kehancuran bangsa-
bangsa yang awalnya satu, seperti Yugoslavia (1990 - 2001) dan Uni Sovyet (1991). 
Globalisasi juga telah menampilkan paradoks yang nyata, yaitu di satu sisi munculnya 
kesadaran adanya homogenisasi akibat promosi budaya bangsa yang mampu 
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyebarkan kebudayaannya, baik dalam 
bentuk gagasan, tindakan, maupun materi; namun di sisi lain, juga memunculkan 
kesadaran pencarian identitas diri dari bangsa-bangsa di dunia. Berbagai prediksi 
digagas pakar-pakar globalisasi mengenai keberlangsungan negara kesatuan Indonesia 
yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Namun, kita patut bersyukur, karena hingga 
saat ini kita masih dalam kesatuan, meskipun peristiwa konflik etnis, konflik agama, 
konflik ekonomi, dan juga konflik politik mengkhawatirkan keberlangsungan integrasi 
bangsa ini. 

Sebagai suatu konsep yang datang dari Barat, konsep multikulturalisme ini pun 
sering dicurigai atau dikritisi sebagai suatu bentuk hegemoni ideologi Barat terhadap 
bangsa-bangsa di negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun demikian, kita perlu 
membedakan sikap curiga dengan sikap kritis. Sikap yang pertama merupakan bentuk 
respon terhadap sesuatu yang asing (dianggap asing) dengan sikap menutup diri, karena 
kekhawatiran sesuatu yang asing itu dapat membahayakan apa yang ada atau dimiliki 
sebelumnya; sedangkan sikap yang kedua juga merupakan bentuk respon namun 
dibarengi dengan sikap membuka diri untuk berdialog. Sikap yang kedua inilah yang 
dibutuhkan untuk menguak gagasan yang terkandung di dalam konsep multi-
kulturalisme ini. 

Dalam sejarah Indonesia, membangun suatu pemahaman multikultural, 
sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Sejarah 
Indonesia mencatat berbagai upaya anak bangsa menciptakan kebudayaan nasional yang 
dapat merekatkan bangsa yang plural ini. Upaya itu  mengalami momentum puncaknya 
pada peristiwa Sumpah Pemuda (1928). Peristiwa ini telah  menjadi salah satu sejarah 
yang menggambarkan bagaimana ketika itu pemuda Indonesia berinteraksi dan 
membuat kesepakatan-kesepakatan satu sama lain tanpa memandang perbedaaan, 
bahkan ingin menyatukan perbedaan itu dalam satu kesatuan. Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia yang dibentuk pada 17 Agustus 1945, kemudian menjadikan 
paradigma Bhineka Tunggal Ika yang digali dari falsafah hidup bangsa sebagai simbol 
bagaimana bangsa yang plural ini dibangun dari perbedaan-perbedaan yang ada. Namun 
sayang, dalam perjalanannya, dengan semboyan yang berarti berbeda-beda namun tetap 
satu ini, konsep kesatuan dan keseragamanlah yang nampaknya diutamakan negara 
dalam mengatasi/mengelola perbedaaan-perbedaan yang ada. Dampak yang dirasakan 
yaitu adanya hegemoni dan dominasi dari kebudayaan tertentu, serta pengabaian 
terhadap keberadaan kebudayaan lainnya. Sejak Gerakan Reformasi (1998) berhasil me-
lengser-kan kekuasaan Soeharto yang telah bertahan selama 32 tahun, semboyan 
Bhineka Tunggal Ika pun dipertanyakan. Kritik dan protes yang dilakukan oleh generasi 
muda, kini dilanjutkan dengan tantangan yang baru, yaitu bagaimana membangun suatu 
konsep yang dapat menyatukan bangsa Indonesia tanpa mengulangi kesalahan yang 
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Di sinilah gagasan tentang multukulturalisme 
dimunculkan. 

Selanjutnya salah satu wacana penting mengenai multikulturalisme adalah 
pendidikan multikultural, sebagai strategi jangka panjang, dalam  menanamkan sikap 
memahami keragaman budaya sebagai suatu kenyataan sosial, mengembangkan 
toleransi dan membiasakan suatu kehidupan yang harmonis dalam keberagaman yang 
ada. Sebagaimana konsep multikulturalisme masih terus diperdebatkan, konsep 
pendidikan multikulturalisme ini pun mengundang banyak pendapat yang kontroversial. 
Mereka yang kontra mengajukan argumentasi, bahwa multikulturalisme akan membawa 
pada sikap menonjolkan kebudayaan masing-masing dan tuntutan untuk diterima 
sebagai sesuatu yang berbeda akan menciptakan suatu kondisi yang sangat rentan 
mengarah kepada konflik dan disintegrasi. Namun, pendekatan yang mengedepankan 
keseragaman telah memberikan pengalaman pahit bagi kebersamaan Indonesia dan 
pendekatan ini pun tak lagi dapat dipertahankan sebagai upaya mencegah disintegrasi. 
Apalagi arus informasi dan kesempatan mendapat pendidikan telah menyadarkan 
banyak pemuda Indonesia akan kesalahan para pendahulu kita dalam membangun 
kesatuan di atas diskriminasi yang terus berlangsung. Oleh karena mereka yang kontra 
tidak dapat memberikan argumentasi yang “make sense”, malah menampakkan suatu 
upaya mempertahankan status quo, maka pendukung multikulturalisme semakin 
menunjukkan gelombang pasang. Berbagai konferensi dan seminar diadakan untuk 
mencari model multikulturalisme dan pendidikan multikulturalisme ini. 

3.  Memahami Konsep Pendidikan Berbasis Multikultural 

Di negara-negara Barat, gerakan multikulturalisme yang pada awalnya muncul 
sebagai tuntutan diberikannya persamaan hak-hak sipil warga, selanjutnya berimplikasi 
pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan 
reformasi kurikulum pendidikan yang mengedepankan persamaan dan toleransi, karena 
disadari bahwa kurikulum pendidikan selama ini sarat dengan diskriminasi (James A. 
Bank, 1989: 4-5). Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program 
pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan 
keragaman budaya (cultural diversity).  

Di Indonesia, konsep pendidikan multikultural juga sejalan dengan semangat 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003, yang salah satu 
diktumnya menyebutkan bahwa “pendidikan nasional diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 
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asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Diktum ini 
menunjukkan bahwa pendidikan nasional sangat terbuka dengan konsep pendidikan 
multikultural. Berbagai definsi tentang pendidikan multikultural, selanjutnya dikem-
bangkan oleh banyak pakar  dan pemerhati masalah pendidikan dan kebudayaan. 
Sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Kamanto S (2004), 
pendidikan mulikultural ini sudah dimasukkan ke dalam matapelajaran Sosiologi bagi 
siswa tingkat menengah atas. Adapun bagi siswa tingkat dasar dan menengah pertama 
diberikan materi Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang 
sangat sarat memaparkan bagaimana menjalankan kehidupan multikultural di Indonesia.  

Saya sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, Guru 
Besar Antropologi Universitas Indonesia (2006:9), bahwa apapun model multi-
kulturalisme yang akan ditanamkan kepada bangsa Indonesia yang majemuk ini,  
seharusnya dibangun dari premis bahwa masing-masing kebudayaan diakui tanpa ada 
diskriminasi dan setiap masyarakat budaya harus menjaga kebudayaannya sendiri, hidup 
berdampingan secara damai. Demikian pula pendidikan multikultural pun harus 
dibangun dari semangat pengakuan, penghargaan, dan keinginan memahami 
kebudayaan sendiri dan kebudayaan lain dalam rangka berupaya menciptakan 
kehidupan yang harmonis. Dengan memperhatikan semangat itulah, maka apa yang 
dimaksud dengan model pendidikan multikulturalisme tidaklah harus satu dan berlaku 
universal, melainkan model-model yang mungkin saja berbeda-beda, namun memiliki 
semangat falsafah yang sama. Pada bagian berikut ini saya akan menunjukkan salah 
satu alternatif model sekolah berbasis multikultural yang dinspirasi dari pemikiran 
multikulturalisme seorang tokoh pembaharu Islam kontemporer dari Turki, yaitu 
Sekolah Turki Mitra Pasiad yang dikenal di dunia internasional sebagai The Gűlen-
inspired School. 

D.  Fethullah Gűlen dan Pemikiran Multikulturalisme 

1.  Siapakah Fethullah Gűlen, Sang Inspirator? 

Fethullah adalah pengucapan Turki dari nama yang berasal dari bahasa Arab 
Fathullah, yang terdiri dari kata “fath” yang berarti kemenangan dan “Allah”; sebagai 
tambahan, kita mungkin mengenal nama “Fatih” yang berarti pemenang. Oleh karena 
pengucapannya yang tidak biasa kita dengar itulah nama Fethullah asing bagi orang 
Indonesia. Sedangkan Gűlen merupakan nama belakang atau nama keluarga.10 Fethullah 
Gűlen dilahirkan pada tahun 1938, di sebuah desa kecil bernama Koruçuk, di wilayah 
Erzurum Turki. Namun, dalam catatan resmi pemerintahan, tanggal lahirnya tertera 27 
April 1941. Ia hidup dalam asuhan orang tua yang sangat religius dan mementingkan 
pendidikan Islam (Ergil, 2011: 1). Ibunyalah yang memperkenalkan dan mengajar-
kannya Al-Qur’an hingga Ia telah menjadi seorang hafizd (penghafal AlQuran), pada 

                                                 
10 Sedikit membahas tentang tradisi penggunaan nama keluarga di negara Turki. Tradisi ini agak berbeda 

dengan tradisi penggunaan nama keluarga berdasarkan budaya Arab yang dikenal oleh orang Indonesia, 
yaitu dengan menggunakan bin atau bint. Tradisi penggunaan nama keluarga a-la Arab ini sudah 
digantikan dengan penggunaan nama keluarga a-la Turki yang dimunculkan oleh Mustafa Kemal, 
pendiri negara Turki Modern, sejak 1 Januari 1935 (Ali, 1994:90). Mustafa Kemal bahkan memberi 
contoh lebih awal dengan menambahkan namanya dengan nama keluarga “Atatürk”, yang berarti 
Bapak (kakek) Bangsa Turki, sehingga nama lengkapnya menjadi Mustafa Kemal Atatürk. Namun, 
karena Mustafa Kemal Atatürk tidak mempunyai keturunan, maka nama Atatürk tidak diwariskan atau 
tidak digunakan oleh siapanpun lagi di Turki.  
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usia 14 tahun. Sedangkan Sang Ayah merupakan guru spiritual utama dan pertama, 
karena ayah Fethullah Gűlen merupakan seorang ulama di kampungnya. Dari 
ayahnyalah Fethullah Gülen mendapat pengajaran bahasa Arab. Selain itu, Gűlen kecil 
juga mendapat bimbingan dan ajaran Islam tasawuf dari seorang guru sufi terkenal di 
Erzurum, yaitu Osman Bektas Hoca. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa 
Fethullah Gülen dibesarkan dalam bimbingan dan tempaan keluarga muslim yang 
sangat memperhatikan pendidikan Islam.  

Pada tahun 1959 (Albayrak, 2011:ix) setelah lulus dalam seleksi rekruitmen 
pegawai negeri dari Kementrian Agama Turki, Gülen pindah ke Edirne, suatu kota tua 
di wilayah perbatasan  daerah Balkan, untuk menjalankan tugas sebagai sebagai imam  
(pemimpin shalat) dan penceramah di mesjid Uc Sefere. Di Turki, jabatan “imam 
mesjid” merupakan suatu profesi pegawai negeri sipil, artinya seseorang menjadi imam 
di suatu mesjid merupakan tugas negara, setelah menempuh sejenis seleksi dan 
pendidikan ke-PNS-an dari negara. Setelah empat tahun menjalankan tugas negara 
sebagai imam mesjid. Ia mengikuti wajib militer, di kota Ankara dan Iskenderun, dan 
sekembalinya dari program wajib militer, Gűlen memulai melanjutkan karirnya, sampai 
dengan tahun 1966, ketika ia dipindahtugaskan ke Izmir, salah satu kota terbesar di 
Turki. Di Izmir inilah Ia mulai merintis pembangunan rumah belajar (dersane). Dengan 
cara mengumpulkan dana dari gajinya sebagai pegawai negeri sipil, dan juga dana dari 
murid-murid terdekatnya mulailah mereka menyewa apartemen yang dijadikan rumah 
tinggal murid-murid spiritualnya. Usahanya ini memperlihatkan semangat Fethullah 
Gülen, sebagai aktor yang inovatif, tidak dibatasi oleh arena ruang gerak dan rutinitas 
tugasnya sebagai imam mesjid.  

Fethullah Gűlen menjadikan sumber-sumber Islam (Al-Quran dan Hadist) 
sebagai sumber ceramah-ceramahnya. Namun, Ia tidak berhenti di situ; banyak waktu 
luang yang Ia habiskan untuk membaca pemikiran-pemikiran yang ber-seliweran dalam 
dunia kontemporer. Maka tidaklah mengherankan jika Fethullah Gülen tumbuh menjadi 
ulama yang sangat berpandangan luas. Pemikirannya tidak saja dipengaruhi oleh 
pemikiran ulama Islam namun juga oleh pemikiran filsuf  Barat. Ia juga tidak berhenti 
hanya dengan berceramah, namun ia bersemangat membentuk suatu komunitas yang 
benar-benar dapat merealisasikan konsep-konsep Islam. Fethullah Gűlen amat yakin 
bahwa Islam tidak berseberangan dengan modernitas. Bahkan Islam itulah modernitas. 
Buku yang dijadikan acuan adalah Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh seorang ulama 
kharismatik di Turki, bernama Said Nursi.11  

Seiring dengan berjalannya waktu, ceramah-ceramah agama Fethullah Gűlen, 
yang direkam dalam berbagai media (surat kabar, artikel majalah, buku, kaset, CD, 
DVD), menjadi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Ia juga menjadi penulis aktif 
dan buku-bukunya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ia juga terlibat langsung 
dalam dialog-dialog antaragama di Amerika Serikat, di mana ia sejak tahun 1998 
sampai dengan saat ini berada di sana untuk menjalani perawatan kesehatan. Meskipun 
dalam kondisi kesehatan yang tidak membebaskannya bergerak dari tempat ia 
beristirahat, namun keterbatasannya itu tidak menghalanginya untuk tetap mem-
promosikan pembentukan “ideal human and ideal society”. Ia terus mendorong dengan 
                                                 
11 Oleh karena pemikiran ulama Said Nursi menjadi salah satu referensi utama gerakan Fethullah Gulen, 

maka mereka pun sering disebut sebagai kelompok said Nursi atau Nurcu. Namun perlu diluruskan, 
karena sebenarnya kelompok yang terus mengembangkan pemikiran Said Nursi, bukanlah kelompok 
Fethullah Gulen saja.  
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doa, motivasi, dan inspirasi langsung terhadap perkembangan gerakan “Hizmet”12 yang 
sekarang telah membuktikan terealisasinya gagasan itu melalui pendirian sekolah-
sekolah modern di berbagai negara di dunia.  

Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain: Love and Tolerance, 
Essentials, of the Islamic Faith, Pearls of Wisdom, The Messenger of God: Muhammad, 
The Statue of Our Souls, Key Concept in The Practice Sufi 1, 2, 3, Questions and 
Answers about Islam, Religious Education of The Child, Towards The Last Paradise, 
Broken Plectrum, Reflection on The Qur’an. Fethullah Gülen juga aktif menulis artikel 
terkait beberapa isu agama, toleransi, perdebatan atau konflik antaragama dan internal 
agama, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran Fethullah Gülen dan  Gerakan 
Hizmet yang mendunia juga banyak dibahas di berbagai artikel surat kabar, majalah di 
Turki maupun di dunia Internasional, dan diberbagai konferensi yang diselenggarakan 
oleh kalangan akademisi di universitas-universita di dunia. Semua tulisan-tulisan 
tersebut dapat diakses secara mudah melalui website Fethullah Gülen dengan alamat 
www.fethullahgulen.org 

2.  Pemikiran Multikulturalisme Fethullah Gűlen 

Ketika mengikuti wajib militer Fethullah Gülen mulai mengenal pemikiran-
pemikiran Barat Klasik hingga modern. Sejak saat itu, setelah Ia menyelesaikan bacaan-
bacaan dari pemikir-pemikir Timur Klasik, seperti Rumi, Sadi, Hafiz, Yunus Emre, dan 
lain-lain, Ia mulai tertarik mendalami bacaan-bacaan Barat, mulai dari Shakespeare, 
Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, dan lain sebagainya. Selain itu ia juga membaca puisi-
puisi dan prosa yang ditulis oleh tokoh-tokoh Turki yang terkenal, seperti: Yunus Emre, 
Yahya Kemal, Necip Fasil, Mehmet Akif Ersoy, Namik kemal, dan lain sebagainya 
(Unal, 2002: 509). Bacaan-bacaan itulah yang telah membentuk pemikiran Fethullah 
Gülen. Namun Ia tidak cenderung terhadap satu pemikiran: Barat, Timur, atau Turki, 
melainkan berusaha meramunya menjadi satu perspektif baru. Suatu perspektif yang 
holistik dan disesuaikan dengan konteks perubahan zaman.  

Fethullah Gűlen nampaknya tidak sepakat dengan pandangan tradisi naturalis 
yang menganggap manusia sebagai suatu entitas yang tidak berubah, dan  tidak 
terpengaruh dalam esensi-esensinya oleh kebudayaan dan masyarakat. Pemikiran itu 
dianggapnya mengabaikan adanya peranan kreatifitas manusia.  Menurut Fethullah 
Gűlen manusia adalah satu entitas yang memiliki daya kreatif untuk memilih, 
membentuk dan meninggikan derajat kemanusiaan itu sendiri. Daya kreatif inilah yang 
harus dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan akan memberi pengetahuan tentang 
apakah manusia itu dan dengan tujuan apa ia ada di alam semseta di antara entitas 
lainnya di alam semesta. Tentang kebudayaan, Gülen memberikan perumpamaan, 
sebagaimana yang dikutip di dalam Ergil (ibid.: 9),  

“Cultures are like rivers running into an ocean called civilization. We can only in 
our own way, within in our culture, retain our existence, and at the same time, 
become part of the civilized world.” 

(kebudayaan-kebudayaan seperti sungai yang mengalir ke sebuah samudera yang 
disebut dengan peradaban. Kita hanya dapat berada di jalur kita, berada di antara 

                                                 
12 Menurut beberapa murid Fethullah Gulen, nama Gerakan Hizmet lebih disenangi oleh Fethullah Gulen, 

daripada penyebutan Gerakan Gulen, yang sering digunakan oleh beberapa peneliti dan penulis. Hal ini 
menunjukkan bahwa Fethullah Gulen tidak menyenangi penyebutan yang menunjukkan pengkultusan. 
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kebudayaan kita, mempertahankan eksistensi kita, dan pada saat yang sama 
menjadi bagian dari peradaban dunia). 

Demikianlah, Fethullah Gűlen tidak menyebutkan satu kebudayaan, melainkan 
kebudayaan-kebudayaan. Pernyataan ini menyiratkan gagasannya tentang relativisme 
kebudayaan, yaitu pengakuan akan adanya keberagaman budaya di dunia. Tidak 
berhenti pada pemahaman itu saja, Fethullah Gülen mempromosikan suasana hidup 
berdampingan dalam keberagaman itu. Namun, suasana harmoni itu hanya dapat 
diwujudkan jika masyarakat diedukasi untuk memiliki pengetahuan tentang budaya 
mereka sendiri dan melihat ada budaya lain yang berbeda dengan budayanya. 
Demikianlah, dari cara pandang itulah Fethullah Gűlen memberikan satu sikap 
bagaimana suatu masyarakat kebudayaan memandang kebudayaan lainnya.  

Menurut Gülen (2007), keyakinan, adat istidat, dan tradisi yang berbeda akan 
terus berlanjut. Setiap individu adalah seperti alam yang unik dan mereka adalah entitas 
yang merupakan bagian dari alam yang unik itu. Memiliki keinginan untuk menye-
ragamkan seluruh umat manusia adalah suatu keinginan yang mustahil. Kedamaian 
global dapat dibangun dari sikap menghormati perbedaan, mempertimbangkan 
perbedaan, dan sebagai bagian dari dunia global itu, seseorang harus memastikan bahwa 
setiap orang harus memperhatikan perbedaa-perbedaan ini. Jika hal ini tidak terjadi, 
maka konflik, perselisihan, perkelahian, bahkan perang berdarah pun tak dapat 
dihindari. Namun seseorang, mungkin juga di antaranya adalah kita sendiri harus 
mempersiapkan jalan untuk mengakhiri kondisi ini. Jalan terbaik yang diusulkan oleh 
Gülen adalah suatu dialog, di mana dialog ini dibangun dengan landasan kesadaran 
adanya perbedaan dengan suatu persepsi bahwa satu sama lain dapat saling memahami 
dan berupaya mencari kesepakatan. Melihat perspektif multikultural ini nampak sekali 
bahwa Fethullah Gülen salah satu tokoh yang dipengaruhi (atau pendukung) pemikiran 
relativisme budaya yang diusung oleh pemikir-pemikir postmodernisme. 

Dari pemahaman tentang kebudayaan yang menekankan adanya relativisme 
kebudayaan, dapatlah kita pahami mengapa Sekolah-sekolah Fethullah Gűlen tidak 
bertujuan memasukkan ideologi atau kebudayaan Turki ke negara-negara lain di mana 
sekolah-sekolah dibangun. Menurut Fethullah Gűlen (Ergil, 2011: 8), sebuah 
kebudayaan, seperti kebudayaan Turki misalnya, meskipun berwana dan kaya, tidak 
dapat mengekpresikan makna yang sama dengan kelompok masyarakat budaya lainya. 
Setiap  masyarakat kebudayaan itu tidak dapat menghasilkan emosi yang sama dalam 
melihat sesuatu, hal ini dikarenakan budaya itu tidak dibuat dari produk sama. 
Kebudayan juga tidak dapat dipilih, dibeli, dan dibawa pulang dalam bentuk yang sama 
seperti ketika dilihat pertama kali. Namun kebudayaan itu kemudisan dibentuk dari 
pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat itu dalam kesehariaannya.  

Dalam memahami bagaimana kebudayaan dan masyarakat terbentuk, Fethullah 
Gülen berada dalam posisi pemahaman dialektika, di mana kebudayaan dan masyarakat 
secara dialektikal saling membentuk dan dibentuk. Dalam suatu periode tertentu suatu 
kondisi masyarakat telah terstrukturasi, baik oleh sejarah, maupun karena peran aktor, 
sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Turki, di mana bangsa Turki sebagaimana 
ditulis Huntington (2005) sebagai bangsa yang terbelah, karena begitu kuatnya dikotomi 
Islam dan Barat. Dikotomi itu telah menstrukturasi masyarakat Turki, dan hal ini 
bahkan telah menyebabkan konflik berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kehadiran 
aktor pembaru yang menjadikan sejarah sebagai titik pijakan dan berupaya keras 
menemukan suatu altenatif solusi bagi perubahan yang lebih baik. Menurut Gülen 
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masyarakat yang sehat (good society) memiliki tiga atribut: kerukunan, kerja keras, dan 
produktivitas. Selain itu, ditambah dengan etika dan solidaritas yang dapat memelihara 
stabilitas sosial. Kesemuanya itu dapat diwujudkan dalam alam demokrasi. Alam 
demokrasi dapat terwujud melalui sikap yang mendukung saling percaya dan menolak 
segala bentuk degenarasi (kemunduran) sosial. Gulen memberikan diagnosanya 
terhadap permasalahan yang terjadi di negara-negara muslim,13 termasuk Turki, antara 
lain kepentingan pribadi (self interest), persaingan  politik (political competition), dan 
pemimpin  yang otoriter (authoritarian rules). Kondisi ini menyebabkan diorientasi dan 
kebingungan masyarakat, dalam kondisi seperti ini selanjutnya menimbulkan abusing 
(penyalahgunaan) religi (agama). Masyarakat yang bingung biasanya mencari 
penyelamat (savior) di antara mereka. Namun sering kali yang hadir adalah penyelamat 
palsu, yang menggiring masyarakat ke arah suatu bentuk totalitarianisme, seperti 
fasisme dan komunisme, atau seperti kelompok Al-Qaida yang selalu mengatasnamakan 
agama sebagai pembenaran dari sikap anarkis dan keras (violence) mereka. Violence 
inilah yang telah menghancurkan sikap saling percaya dan menghilangkan solidaritas. 
Oleh karena itulah Fethullah Gűlen sangat menentang kekerasan dalam menyalurkan 
aspirasi dan pandangan. Sebaliknya Ia sangat mempromosikan penciptaan masyarakat 
yang ideal yang memiliki tiga atribut di atas (Ergil, op.cit.:100-101). 

Menurut Fethullah Gűlen (Khan 2011: 3): 

“man has a responsibility to show compassion to all living being, as a requirement 
of being human. The more he display compassion, the more exalted he becomes, 
while the more he resort to wrongdoing, oppression and cruelty, the more he is 
disgraced and humiliated, becoming a shame to humanity”  

(manusia memiliki kemungkinan untuk menunjukkan perasaan kasih sayang 
kepada semua makhluk hidup, sebagai persyaratan menjadi manusia. Semakin 
seseorang menampilkan kasih sayang, ia akan menjadi lebih mulia; sedangkan jika 
manusia mengambil jalan yang salah, melakukan penindasan dan kekejamanan, 
semakin ia dipermalukan dan dihina, ia kemudian akan memalukan bagi 
kemanusiaan). 

Menurut Fethullah Gülen, Islam, seseuai dengan maknanya adalah agama yang 
mengedepankan kasih sayang dan tidak mentolerir kekerasan. 

3.  Gerakan Edukasi Transnasional  

Mengapa Gűlen mementingkan pendidikan? Menurut Fethullah Gülen, jika 
seseorang tidak mendapat pendidikan, maka orang itu tidak dapat mengenal dirinya 
sendiri dan juga tidak mengetahui mengapa ia berada di dunia. Seseorang pada 
hakekatnya adalah makhluk Tuhan yang memiliki tujuan diciptakan. Oleh karena itulah 
setiap orang harus belajar untuk mengetahui siapa dirinya dan apa yang harus Ia 
lakukan di dunia. Di sinilah pentingnya pendidikan untuk memberi pemahaman tentang 
hakekat kemanusiaan itu sendiri. Gűlen juga mementingkan internalisasi etika dan 
moral. Ia memandang etika sebagai suatu fenomena sosial yang dibangun melalui 
proses internalisasi individual. Prinsip-prinsip etika serta perilaku yang baik dapat 
dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itulah, Fethulah Gülen menempatkan pendi-
dikan sebagai sesuatu yang penting.  

                                                 
13 Yang dimaksud dengan negara muslim adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. 
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Gűlen melihat masyarakat di sekitarnya telah terperangkap dalam dikotomi 
pendidikan Islam yang dianggap tradisional dan menekankan spiritual serta pendidikan 
Barat yang dianggap modern dan mengedepankan rasionalitas. Menurut Gülen manusia 
bukanlah entitas yang terdiri dari dua bagian yang terpisah antara yang bersifat material 
dan spiritual. Sebaliknya untuk menjadi sosok yang baik, seseorang harus menyatukan 
materi dan spiritual itu di dalam dirinya (Ergil, op.cit., 2011: 4). Berdasarkan ide itulah 
Ia mulai memprakarsai suatu model pendidikan informal di masyarakat sekitarnya. 
Sebagai seorang imam mesjid dan pencermah agama, ia tidak sekedar menjalankan 
rutinitasnyaitu. Dari gajinya sebagai pegawai negeri sipil, Ia mengeluarkan sebagian 
besarnya untuk memberi beasiswa kepada beberapa pemuda mahasiswa untuk belajar di 
universitas-universitas. Ia hanya meminta pemuda-pemuda ini menyempatkan diri 
menghadiri ta’lim dan diskusi agama yang ia adakan. Melalui lingkaran kecil inilah Ia 
mentransmisikan gagasan-gagasannya untuk membangun genarasi-generasi baru yang 
bersemangat menyatukan pendidikan agama dan modern. 

Gerakan edukasi yang semula direalisasikan melalui pembentukan rumah belajar 
ini, kemudian meningkat menjadi pembangunan sekolah-sekolah swasta. Tidak ada 
yang melakukan resistensi terhadap keberadaan sekolah-sekolah Fethullah Gűlen di 
tengah masyarakat Turki yang heterogen serta berada dalam perbenturan sekularisme 
dan Islamisme, karena sekolah-sekolah ini membina anak-anak muda menemukan jati 
diri mereka sebagai pelajar, anak yang berbakti, dan cinta tanah air. Negara Turki yang 
sekuler pun tidak dapat melakukan intervensi terhadap sekolah-sekolah Turki, karena 
sekolah-sekolah ini secara transparan dan terbuka memperlihatkan penerapan sistem 
pendidikan sekuler Turki. Orang tua-orang tua murid pun lama kelamaan memilih 
menitipkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Fethullah Gűlen, karena mendapatkan 
perubahan yang drastis dari anak-anak mereka, yang semula sangat tidak terkontrol 
menjadi anak-ank yang patuh dan hormat kepada orang tua dan mengetahui hak dan 
kewajibannya, terutama kewajiban untuk menjadi anak yang bersemangat dalam 
pelajaran sekolah. Beberapa peneliti menyimpulkan, bahwa keberhasilan gerakan 
Fethullah Gűlen adalah karena mereka berjalan di dalam koridor sistem dan kebudayaan 
yang dibangun oleh negara maupun masyarakat setempat. Dengan kata lain, apa yang 
mereka lakukan tidaklah ekslusif melainkan inklusif (Cetin, 2011). 

Sejalan dengan kebebasan berkespresi (liberalisasi) yang dijalankan oleh 
Pemerintahan Turki pada masa Turgut Ozal (sekitar tahun 1980-an), pembangunan 
lembaga-lembaga pendidikan nonfromal meningkat menjadi lembaga-lembaga 
pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menegah atas. Saat 
ini, bahkan telah berdiri univeritas swasta yang dikenal dengan nama Universitas Fatih 
di Istanbul. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun dengan inspirasi pemikiran 
Gulen telah menjadi salah satu lembaga pendidikan swasta terbaik di negeri Turki.  

Tidak berhenti sampai di situ, Fethullah Gűlen berhasil mendorong murid-
muridnya untuk membangun sekolah-sekolah di luar Turki untuk memberikan wawasan 
tentang pentingnya hidup damai dalam keberagaman. Sekolah yang pertama kali dibuka 
di luar Turki adalah sekolah yang didirikan di Bulgaria, suatu negara yang baru 
melepaskan diri dari Uni Sovyet. Bahkan sekolah-sekolah inipun didirikan di Rusia. 
Pendirian sekolah Turki di Rusia telah menjadi peristiwa bersejarah yang menunjukkan 
kontribusi Fethullah Gülen dalam mendamaikan perang dingin Turki-Rusia, yang sudah 
terjadi sejak munculnya negara Republik Turki pada tahun 1923; apalagi Turki 
merupakan rekan Amerika dalam membangun bendungan pemikiran sosialis Uni 
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Sovyet. Sekolah ini juga didirikan di negara Amerika Serikat, Australia, Jerman, 
negara-negara Bermayoritas penduduk Kristen di Afrika, dan juga termasuk di negara-
negara mayoritas Islam, seperti Indonesia, Pakistan, Malaysia. Hal ini membuktikan 
keberhasilan Turki dalam membangun dialog antarbangsa, antarbudaya, dan antarreligi. 
Prof. Dr. Ergil (ibid., 19) menyatakan bahwa konsep dasar dari pemikiran Fethullah 
Gűlen  menyatukan tradisi dengan modernitas; menekankan spritual dan sains. 

E.  Model Pendidikan Berbasis Multikultural  

Berdasarkan temuan dari observasi awal terhadap sekolah-sekolah Turki di 
Indonesia, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa sekolah-sekolah Turki, menye-
lenggarakan suatu model sekolah berbasis multikultural. Sekolah-sekolah Turki tidak 
hanya menerima siswa yang beragama Islam, namun juga siswa penganut agama 
lainnya. Dalam satu kesempatan menghadiri rapat orang tua murid dengan kepala dan 
guru-guru di sekolah dasar negeri tempat anak saya bersekolah, kepala sekolah 
mengumumkan bahwa salah seorang murid SD negeri ini diterima seleksi masuk ke 
Sekolah Pribadi, Depok dengan program beasiswa unggulan. Ternyata anak tersebut 
adalah siswa yang beragama Kristen. Dari pengalaman ini, saya mengambil kesimpulan 
bahwa Sekolah Pribadi tidak mensyaratkan agama dalam perekrutan siswa, melainkan 
keunggulan di bidang akademik. 

Siswa non-muslim, sebagaimana siswa muslim mendapatkan pendidikan agama 
sesuai dengan agama yang mereka anut, serta mendapat perlakuan dan kesempatan yang 
sama dengan siswa lainnya.14 Misalnya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, 
seperti dijelaskan di atas, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Turki juga menye-
lenggarakan olimpiade terkait matapelajaran, yang berskala nasional dan internasional, 
sehingga siswa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan siswa lain dari berbagai 
daerah di Indonesia dan juga siswa dari seluruh dunia. Dalam ajang olimpiade inilah 
pertemuan siswa antardaerah dan antarbangsa di dunia menjadi pengalaman nyata bagi 
siswa bagaimana berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda dan bagaimana mereka 
sebagai individu berkompetisi, tidak sekedar untuk kebanggaan pribadi, kebanggaan 
sekolah, namun juga kebanggaan bagi bangsa dan negara di ajang olimpiade 
internasional. 

Membuktikan Sekolah Fethullah Gűlen (The Gulen-inspired School) sebagai 
sekolah berbasis multikultural tidak dapat dilakukan dengan pembuktiaan angka-angka. 
Apalagi  dari berbagai dialog saya dengan beberapa orang tua yang menyekolahkan 
anak-anak mereka di sekolah-sekolah Turki, memang awalnya mereka beranggapan 
sekolah-sekolah Turki juga menekankan pengajaran agama sebagaimana sekolah-
sekolah Islam Terpadu (SIT) yang sedang menjadi tren di dunia pendidikan di 
Indonesia. Dengan demikian, jika dari perkspektif kuantitatif maka akan tidak terpenuhi 
prasyarat keberagaman yang menjadi tolak ukur suatu komunitas multukultural, karena 
mayoritas siswa di sekolah-sekolah Turki adalah muslim. Oleh karena itulah saya tidak 
menjadikan ukuran jumlah keberagaman agama sebagai indikator sekolah-sekolah Turki 
ini sebagai sekolah berbasis multikultural. 

                                                 
14 Namun, menurut keterangan salah seorang pengajar di Sekolah Pribadi, karena jumlah penganut agama 

lain tidak terlalu signifikan, maka penyediaan guru untuk setiap agama belum dapat disediakan. 
Namun, perlu diluruskan bahwa pengajaran agama, bukanlah karakter sekolah Turki, melainkan bentuk 
implementasi kurikulum nasional yang mengharuskan pengajaran agama. 
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Saya juga tidak akan menjelaskan kurikulum sekolah-sekolah Turki, karena 
sebagaimana telah dijelaskan bahwa sekolah-sekolah Turki menggunakan kurikulum 
diknas. Telah disebutkan juga bahwa konsep kurikulum diknas memberikan ruang bagi 
penyelenggaraan pembelajaran berbasis multikultural. Setelah saya konfirmasikan 
dengan beberapa rekan Turki, salah satunya adalah direktur Fethullah Gülen Chair,15 
Jakarta, beliau mengatakan bahwa saya tidak akan menemukan matapelajaran yang 
secara ekspilisit mengajarkan multikulturalisme, karena konsep ini tidak diajarkan 
melainkan diperkenalkan di dalam interaksi dan komunikasi yang dijalin antara guru 
dan siswa, sesama guru, dan harapannya ditiru oleh siswa-siswa dalam pergaulan 
antarmereka.  

Di dalam Ergil (2011), secara tegas Fethullah Gülen menjelaskan bahwa 
sekolah-sekolah yang ia gagas menerapkan suatu sistem pendidikan sekuler. Kurikulum 
sekolah yang diinspirasi Fethullah Gülen tidak memprioritaskan kurikulum pendidikan 
di Turki maupun kurikulum yang berbasis Islam, sebagaimana yang sering diduga oleh 
banyak masyarakat Indonesia.16 Selain itu sekolah-sekolah Turki di berbagai negara-
negara menjalankan ssistem pendidikan yang disesuaikan dengan kurikulum negara 
setempat. Oleh karena itulah, dapat dipahami bagaimana sekolah-sekolah Fethullah 
Gűlen dapat diterima oleh masyarakat dengan berbagai macam budaya dan agama.  

Dalam salah satu wawancara dengan seorang guru Turki yang pernah 
ditempatkan di suatu negara di Afrika, saya mendapatkan penjelasan, bagaimana 
sekolah-sekolah Turki benar-benar menerapkan pemikiran Gülen tersebut, yakni tidak 
mengajarkan agama sebagai mana masyarakat mengenal sekolah-sekolah berbasis 
agama sangat serius mengajarkan agama.17  Sang guru menjelaskan bahwa setiap agama 
pasti memiliki nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu bersifat universal.  Guru itu 
kemudian mengajak orang tua dan tokoh agama setempat untuk membicarakan dan 
mencari titik temu agar nilai-nilai universal itu diperkenalkan secara netral tanpa 
bermaksud mengubah keyakinan penganut kepercayaan atau agama yang berbeda. 
Melalui dialog inilah saling percaya kemudian timbul dari orang-orang yang 
sebelumnya menyimpan kecurigaan terhadap aktivitas orang-orang Turki di negara 
mereka, dan satu persatu mulai menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah ini, karena 
kualitas pendidikan yang dijanjikan oleh sekolah-sekolah Turki. 

Sekolah-sekolah Turki tidak bertujuan mengajarkan agama atau menanamkan 
kesadaran untuk membentuk pemerintahan berdasarkan agama (Islam), namun 
bertujuan agar siswa memperoleh suatu pandangan etika dan moral yang didudukkan di 
dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal (universal human values). Tentu saja, apa 
yang disebut dengan universal human values ini tidak melanggar nilai-nilai dasar Islam 
(Ibid.), yang disampaikan sebagai unsur kebudayaan, bukan sebagai infrastruktur dari 
sebuah proyek politis. Adapun etika dan moral disampaikan dalam bentuk rehberlik 
(bimbingan). Dalam konteks Indonesia pelajaran agama diberikan karena, memang 
dalam kurikulum Indonesia, pelajaran agama adalah salah satu matapelajaran wajib. 
Namun, pemberian mata pelajaran agama ini bukanlah karakter umum sekolah-sekolah 
Fethullah Gülen. 

                                                 
15 Fethullah Gülen Chair, adalah suatu pusat studi dan riset mengenai pemikiran dan Gerakan Fethullah 

Gülen, yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. 
16 Saya sering sekali mendapat pertanyaan, apakah sekolah-sekolah Turki memiliki tujuan untuk 

menyebarkan ideologi tertentu.  
17 Wawancara dilakukan dengan salah seorang guru Turki, pada tanggal 25 Oktober 2012. 
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1.  Karakteristik The Gűlen-inspired School 

Berikut ini adalah karakter umum sekolah-sekolah Turki di Indonesia, dan juga 
di  negara-negara lainnya. 

a). Menerapkan kurikulum nasional plus. Telah disebutkan sebelumnya, sekolah Turki 
mengadopsi kurikulum pendidikan nasional Indonesia, namun ditambah dengan 
pengayaan, yaitu penggunaan bahasa Inggris pada matapelajaran matematika, sains 
(biologi, kimia, fisika), dan penekanan pengajar bahasa Inggris itu sendiri secara 
intensif. Adapun pelajaran lainnya, seperti bahasa Indonesia, Pendidkan Kewarga-
negaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lainnya, tetap diajarkan dalam bahasa 
Indonesia. Kurikulum Plus juga memperlihatkan penekanan terhadap aktivitas 
pembelajaran berbasis sains. Siswa diajak untuk mengenal sains tidak sekedar 
sebagai hafalan, namun juga dibiasakan untuk melakukan riset-riset sains. 
Sebenarnya konsep ini juga ada di seluruh sekolah Indonesia, namun karena terbatas 
pada ketidaktersediaan sarana dan prasarana laboratorium sains, maka tidak dapat 
direalisasikan dengan baik. Sementara itu sekolah-sekolah Turki menyediakan 
berbagai perlengkapan laboratorium sains, sehingga siswa dapat melakukan 
eksperimen secara nyata dan terbiasa berpikir saintis. Dalam rangka mengem-
bangkan minat dan semangat penemuan sains inilah Sekolah-sekolah Mitra Pasiad 
menyelenggarakan olimpiade sains tingkat nasional dan internasional 

b). Menekankan pendidikan yang Berkualitas Tinggi (High Quality of Education). 
Seperti telah dijelaskan, sekolah-sekolah Turki mengedepankan pembangunan 
sekolah-sekolah dengan perangkat penunjang pendidikan berkualitas tinggi, seperti 
pengadaan laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa, dan pembelajaran berbasis 
multimedia dan teknologi komputer. Penyediaan perangkat penunjang pembalajaran 
ini tentunya menuntut guru-guru yang senantiasa membangun metode pembelajaran 
yang mutakhir. 

Dalam suatu kunjungan ke sekolah-sekolah Turki di Pakistan,18 saya melihat 
bagaimana siswa-siswa SMA dibiasakan bekerja di dalam labortaorium yang sangat 
modern. Tentunya kebiasaan ini diharapkan dapat membangun karakter siswa dalam 
menciptakan temuan-temuan sains yang baru. Dalam rangka membangkitkan minat 
siswa terhadp sains inilah kemudian, sekolah-sekolah Turki menyelenggarakan 
olimpiade-olimpiade ilmiah dalam rangka mengkompetisikan hasil temuan mereka.  
Ketersediaan perangkat penunjang pengajaran inilah yang juga menjadi daya tarik orang 
tua murid untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Turki. Hal ini 
pulalah yang dapat dipahami mengapa admission fee sekolah Turki mencapai puluhan 
juta, harga yang tidak murah bagi kebanyakan orang tua Indonesia. 

c).  Guru-Guru yang Berdedikasi Tinggi. Salah satu kunci pendidikan adalah guru yang 
berdedikasi tinggi. Fethullah Gűlen adalah model dari seorang guru yang ideal. Ia 
senantiasa memberikan contoh, tidak sekedar mengajarkan. Ia juga senantiasa 
mendengarkan, tidak hanya mengajar. Jabatannya sebagai imam mesjid, yang pada 
dasarnya untuk mengelola kegiatan peribadatan di mesjid daerah di mana ia 

                                                 
18 Kunjungan yang saya lakukan dalam rangka menghadiri konferensi Internasional Pemikiran Fethullah 

Gulen dalam membangun Ideal Human dan Ideal Society, pada tanggal 16 –22 November 2012, atas 
undangan dari Forum Rumi, yang merupakan salah satu NGO Gerakan Fethullah Gulen di Pakistan. 
Namun, tentunya saya harus berterima kasih kepada Fethullah Gulen Chair dan Pasiad Indonesia, di 
Jakarta, karena atas rekomendasi kedua lembaga itulah saya diundang oleh Rumi Forum  
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ditugaskan oleh negara, diembannya dengan penuh pengabdian. Beliau juga seorang 
penceramah; sebagian besar waktunya digunakan untuk memberikan ceramah 
keagamaan. Ia percaya bahwa agama adalah salah satu sumber ajaran yang dapat 
meningkatkan kualitas manusia. Fethullah Gülen pada hakekatnya adalah seorang 
guru. Beliau tidak pernah sekedar mengajar, tetapi ialah yang paling terdahulu 
sebagai pengamal dari ajaran yang disampaikannya. Ia model seorang guru yang 
selalu haus akan ilmu pengetahuan. Karakter ini pun Ia tularkan kepada murid-
muridnya. Ia juga menghimbau guru-guru untuk tidak sekedar mengajar karena 
mengingankan imbalan dari profesinya, namun melakukan pendidikan karakter 
kepada siswa-siswanya. Kepada mereka yang sekedar mengajar karena profesi, 
Fethullah Gulen menyebutnya “seolah-olah pengembalaan orang buta oleh orang 
buta.” Maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan yang tidak memiliki arah yang 
pasti. 

Melalui keteladanan inilah Ia berhasil mencetak guru-guru yang berkarakter dan 
berdedikasi tinggi. Guru-guru yang tidak sekedar mencari penghasilan dengan 
menjadi pengajar, namun juga membangun karakter siswa-siswanya. Mereka 
mengajar dengan teladan, kesabaran, dan tentu saja ketinggian ilmu. Sebagai suatu 
ringkasan tentang guru-guru yang berdedikasi tinggi, berikut ini pernyataan Rektor 
UIN Jakarta, Prof Komaruddin Hidayat: “saya memiliki kesan kuat bahwa sekolah-
sekolah itu didesain dengan konsep yang jelas dengan guru-guru yang profesional, 
dedikatif, dan sangat menekankan pembentukan karakter.”  

d). Menggunakan Dwi Bahasa: Inggris dan nasional, dengan tambahan bahasa Turki. 
Pengajaran dilakukan dengan menggunakan dua bahasa: Inggris dan Indonesia. 
Bahasa Inggris digunakan untuk menyampaikan pelajaran matematika, fisika, 
biologi, kimia, dan ilmu komputer. Matapelajaran lain disampaikan dalam bahasa 
Indonesia. Selain itu bahasa Turki diajarkan, baik sebagai mata pelajaran wajib 
maupun pilihan.  

Penggunaan Bahasa Inggris merupakan suatu jawaban atas tantangan globalisasi 
yang secara nyata memperlihatkan bahasa ini menjadi yang paling banyak dijadikan 
lingua franca di dunia internasional. Hal ini memperlihatkan juga bagaimana 
Fethullah Gülen menyikapi globalisasi. Dalam rangka berdialog dengan masyarakat 
yang berbeda-beda bahasa diperlukan suatu bahasa pemersatu. Siswa-siswa ini 
diharapkan memilki kemampuan berbahasa Inggris agar siap dalam memasuki dunia 
global. Adapun penggunaan bahasa nasional setempat, adalah memberi ruang bagi 
pembangunan karakter masing-masing-masing bangsa. Anak-anak didik ditanamkan 
kesadaran untuk mengenal dirinya. Dengan mengenal dirinya, mereka akan  
menyadari apa yang menjadi perbedaan dirinya dengan bangsa lain. 

Selain itu, sejauh yang saya amati,19 pengajaran bahasa Turki di Indonesia, dan 
demikian juga di negara-negara lainnya, memperlihatkan kesungguhan yang tinggi. 
Meskipun minat para pelajar belum begitu besar untuk mempelajari bahasa Turki secara 
sungguh-sungguh, namun sekolah-sekolah Fethullah Gülen ini memfasilitasi pening-
katan minat belajar siswa-siswanya dengan mengadakan Olimpiade Bahasa Turki 

                                                 
19 Pengamatan ini saya lakukan dalam pergaulan saya berdiskusi dengan guru-guru Bahasa Turki dalam 

rangka meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Turki yang saya ampu di Fakultas Ilmu Pengetahuan 
Budaya UI. 
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antarsekolah Mitra Pasiad se-Indonesia, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat 
internasional.  

Di sekolah-sekolah Turki di Indonesia, siswa-siswa dituntut untuk menguasai 
bahasa Inggris sebagai persiapan menjadi generasi muda yang diharapkan menjadi 
bagian dari dunia global; namun, siswa-siswa tidak dibiarkan meninggalkan bahasa 
nasional mereka. Dengan demikian, penguatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 
yang seiring memperlihatkan pendidikan multikultural dalam perspektif globalisasi 
tanpa mengabaikan nasionalisme. Demikian juga pengenalan bahasa Turki sebagai 
matapelajaran pilihan,20 juga dapat dipahami dalam rangka memberikan pengenalan 
bahasa guru-guru Turki, karena pengenalan bahasa merupakan salah satu pintu masuk 
mengenal budaya lain. Saya melihat bagaimana para guru Turki selalu berupaya dengan 
sungguh-sungguh mempelajari bahasa Indonesia dan demikian juga mereka dengan 
sungguh-sungguh mengajarkan bahasa Turki mereka kepada para guru dan murid-murid 
Indonesia. Mereka berpendapat, bahwa satu bahasa satu kepala, dua bahasa dua kepala, 
dan seterusnya; yang berarti semakin seseorang menguasai berbagai bahasa semakin Ia 
mudah memahami orang lain atau kebudayaan lain. 

e). Boarding school. Sekolah-sekolah Turki, terutama tingkat menengah menyediakan 
asrama, baik di lokasi sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itulah, semua 
sekolah Turki mencatumkan istilah Boarding School. Ketersediaan asrama ini 
memungkinkan proses pendidikan tidak berhenti selepas waktu pembelajaran, 
namun terus berlanjut dalam rutinitas keseharian siswa. Dengan sistem boarding 
(asrama) ini pulalah kontinuitas pendidikan karakter terus berlangsung. Hal ini tidak 
terjadi pada sistem sekolah yang tidak menyediakan asrama; siswa biasanya kembali 
ke rumah masing-masing; dan sering kali menemukan hal yang kontradiktif antara 
apa yang diajarkan oleh guru di sekolah dengan yang dijumpai di rumah. Sering kali 
gap antara konsep ideal dengan realitas nyata membuat siswa-siswa yang memang 
masih berjiwa labil mengalami kebingungan 

Boarding School juga memberi kesempatan ruang dan waktu yang cukup antara 
guru-guru (terutama guru-guru Turki) untuk berinteraksi lebih dekat dan lepas dari 
formalitas kelas. Pada kesempatan inilah guru-guru Turki yang telah memiliki 
pembinaan “hizmet” menampilkan kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan apa 
yang mereka lakukan dalam keseharian. Guru adalah model pembelajaran itu 
sendiri. Mereka menjadi guru, sekaligus, teman, dan juga menjadi orang tua 
(saudara) yang secara terus menerus menempa dan membina siswa-siswa agar 
memiliki karakter yang diinginkan. Tugas guru-guru di asrama dibantu oleh 
belletmen (Johnson, 2010: 2005), yang dalam konteks Indonesia mungkin dikenal 
dengan istilah ketua kamar atau kakak asrama, yang bertugas mendampingi siswa-
siswa dalam keseharian di asrama. Belletmen ini jugalah yang dididik menjadi 
model karakter bagi adik-adik kelasnya. 

Di dalam kehidupan berasrama itu jugalah siswa-siswa yang datang dari berbagai 
kalangan etnis, budaya, dan tingkat sosial yang berbeda-beda hidup dalam 
kebersamaan. Hal ini tentunya menjadi salah satu media nyata dalam membiasakan 
hidup dalam keberagaman, yang kelak akan menjadi pengalaman berharga dalam 

                                                 
20 Menurut infromasi daro guru-guru Turki, pengajaran  bahasa Turki di setiap sekolah Turki berbeda-

beda, ada yang menjadikannya matapelajaran wajib dan ada juga yang menjadikannya matapelajaran 
pilihan. 
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kehidupan mereka. Kehidupan asrama menjadi salah satu bentuk laboratorium 
kehidupan sosial bagi siswa-siswa muda ini. Mereka membuat kesepekatan-
kesepakatan yang dapat menjembatani berbagai perbedaan, termasuk mengelola 
perbedaan kepentingan. Di sinilah boarding school menjadi salah satu media 
“learning by doing” (belajar dengan melakukan), salah satu metode pembelajaran 
yang dinilai sangat efektif, terutama dalam menanamkan karakter, dalam hal ini 
salah satunya adalah karakter multikultural. 

2.  Beberapa Pandangan Tokoh-tokoh Indonesia 

Keberhasilan sering kali dimintai bukti yang kongkret. Sekolah-sekolah yang 
menerapkan konsep pendidikan Gülen telah berhasil menelurkan prestasi baik nasional 
maupun internasional di bidang sains. Berbagai ajang olimpiade sains baik yang 
diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Gülen, baik tingkat nasional maupun inter-
nasional, dan juga yang diselenggarakan pihak lain, telah memberi ruang bagi siswa-
siswa untuk menunjukkan keunggulan dan prestasi mereka. Bukan sekedar kebanggaan 
bagi orang tua, sekolah, namun juga kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Hal ini sangat 
mungkin karena sekolah Fethullah Gulen dilengkapi dengan fasilitas yang sangat 
memadai.  

Prestasi dibidang sains tentunya diharapkan seimbang dengan “prestasi” spiritual 
ataupun moralitas. Namun tentunya, karena tidak atau  belum, (atau tidak mungkin) 
adanya suatu kompetisi untuk meraih medali dalam moralitas, keberhasilan pendidikan 
dari aspek ini jadi sulit diukur. Oleh karena itu tidaklah adil  untuk menilai keberhasilan 
sekolah tersebut dalam pendidikan moral. Penilaian tersebut dapat ditujukan kepada 
alumni-alumni sekolah yang kelak menjadi tokoh di masyarakat dan mampu 
memperlihatkan kebermanfaatannya. Oleh karena itu, waktu yang akan menjawab, 
sementara kita jangan berhenti dengan berdecak kagum, namun berupaya menggali 
semangat yang mereka miliki. Namun setidaknya, sebagai suatu bukti jangka pendek, 
dengan berbagai alternatif kegiatan sekolah yang mencakup segala bidang (sains, seni, 
dan bahasa), membuat siswa-siswa di sekolah ini tidak akan mempunyai waktu untuk 
terlibat dengan kasus-kasus tawuran seperti yang terjadi pada siswa-siswa beberapa 
sekolah negeri favorit di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan salah satu contoh bentuk 
manfaat dari pendidikan moral yang diterapkan di sekolah-sekolah Pasiad ini. 

Banyak tokoh penting yang memberikan apresiasi mereka terhadap keberadaan 
sekolah-sekolah Turki di Indonesia.21 Di antaranya adalah, Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur), yang menganjurkan kepada Bangsa Indonesia untuk belajar mengembangkan 
pendidikan yang menekankan akhlak dari sekolah-sekolah Fethullah Gülen. Mantan 
Menteri Pendidikan Nasional RI mengatakan kalau program pendidikan yang 
dilaksanakan Pasiad selama satu dekade terakhir telah memberikan sumbangan yang 
cukup berarti bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pembangunan 
sekolah bertaraf internasional di bidang pendidikan dasar dan menengah. Pasiad, 
menurutnya, telah memberikan contoh nyata dalam mengakselerasikan mutu, relevansi, 
dan daya saing pendidikan nasional, sehingga mampu mendorong sekolah dan 
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik. Prof. Dr. Usman 
Chatib Warsa, mantan Rektor UI, juga memberi apresiasi kepada kegiatan-kegiatan 
Pasiad dan memberi kesan bahwa mereka tengah melaksanakan perdamain dunia. 
Pendapat lain yang perlu saya kutip dalam tulisan ini adalah dari, Rektor UIN Sunan 
                                                 
21 Dikutip dari “Mengenal Lebih Dekat Pasiad Indonesia” (2006) 
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Kalijaga, Prof Amin Abdullah, yang mengatakan bahwa pergerakan Gülen yang  
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menciptakan generasi 
yang mampu bersaing dengan masyarakat Barat, sekaligus juga mengembangkan 
pendidikan karakter, dapat dijadikan sebagai model pendidikan di Indonesia.22 

3.  Kontribusi Sekolah-Sekolah Fethullah Gulen di Dunia Global 

Dengan hadirnya sekolah-sekolah Turki di hampir seluruh negara-negara di 
dunia dalam hitungan melebihi seribu sekolah menunjukkan satu kepercayaan bahwa 
gagasan untuk mempertemukan keberagaman dalam suatu muara samudera peradaban 
yang mulikultural, bukanlah sesuatu yang mustahil. Dalam beberapa contoh hal ini telah 
memberikan gambaran bahwa Pemikiran Fethullah Gűlen telah menjadi salah satu 
alternatif dalam mendamaikan konflik antara Islam dan Barat, tradisi dan modernisasi, 
serta spiritual dan material. 

Masa memasuki dasawarsa kedua, gerakan Fethullah Gülen ini mungkin hanya 
terasa di satu lapisan masyarakat tertentu bagi masyarakat Indonesia. Namun, 
kontribusinya dalam dunia global tidak diragukan lagi. Beberapa contoh berikut ini 
mempelihatkan kontribusi nyata sekolah-sekolah Fethullah Gülen di beberapa negara 
yang pernah atau sedang mengalami konflik bahkan perang. Sekolah-sekolah Turki 
yang berada di daerah konflik seperti Irak, Afganistan, Philipina, dan Bosnia 
Herzegovina, telah mendudukkan murid-murid, yang orang tuanya sedang berhadap-
hadapan di arena perang, pada kursi dengan meja yang sama. Sementara di Philipina, 
siswa-siswa muslim dan Kristen dapat duduk dalam ruang kelas yang sama. Berkat 
usahanya mempromosikan toleransi dan dialog antaragama, melalui berbagai media, 
ketokohan Gülen, bukan hanya dihormati oleh mayoritas Muslim di dunia, tapi juga 
dihormati oleh kalangan non-Muslim, termasuk komunitas Yahudi. Sosoknya bisa 
diterima di berbagai lapisan masyarakat dan agama karena pemikiran-pemikirannya 
yang moderat dan menjadi penyeimbang para pemikir Islam yang dianggap ekstrem dan 
radikal. Pada tahun 2008, dua majalah milik Amerika: Foreign Police dan Inggris: 
Prospect, menempatkan Fethullah Gulen sebagai tokoh intelektual yang paling 
berpengaruh di dunia global (Khan, 2011: vii). 

F.  Kesimpulan 

Indonesia yang multikultural memerlukan suatu model yang kongkret 
bagaimana keberagaman yang ada dan menjadi pondasi dalam pembentukan negara 
Kesatuan Republik Indonesia ini direspon dan dimaknai oleh masyarakatnya. Dunia 
Pendidikan adalah salah satu media yang dianggap paling efektif mengenalkan, 
menanamkan, dan menumbuhkan karakter multikultural. Menciptakan suatu model 
sekolah berbasis multikultural menjadi suatu tantangan bagi semua kalangan. Sekolah-
sekolah Turki di Indonesia dapat dijadikan salah satu alternatif model sekolah berbasis 
multikultural, karena dua alasan: pertama, karena sekolah ini diinspirasi oleh seorang 
tokoh yang memiliki faham multikulturalisme yang utuh, yakni Fethullah Gülen; kedua, 
karena bukan sekedar menginspirasi melalui pemikiran dan ide, Fethullah Gülen juga 
sangat  bersungguh-sungguh merealisasikan ide dan pemikiran itu dalam gerakan sipil 
yang nyata yang tidak hanya berskala lokal namun juga berskala global, yakni melalui 
pendidikan. Tentu saja model ini tidak mesti tunggal, kita dapat berkreasi meniru, bukan 
hanya terbatas pada modelnya, melainkan pada semangat Fethullah Gülen, Sang 
                                                 
22 Makalah yang berjudul “Fethullah Gülen and Character Education in Indonesia”(2010) 
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Inspirator, yang mampu melakukan transformasi budaya menjadi kekuatan perubahan 
bangsa ke arah yang lebih baik.  

Karakteristik manusia ideal,  seperti: kasih sayang pada sesama, beretos kerja 
tinggi, rendah hati, jauh dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, 
kerja tim yang kokoh, bercita-cita tinggi dan jauh ke depan, selalu optimis dan 
profesional, senatiasa berjiwa kompetitif yang sportif, santun, yang dicoba untuk 
diwujudkan dalam pola pendidikan yang dikelola oleh sekolah-sekolah Turki, yang 
menerapkan sistem pendidikan nasional, bilingual, pendidikan berkualitas tinggi, dan 
kehadiran guru-guru yang berdedikasi, serta sistem asrama (boarding school) patut 
diapresiasi dan dipelajari. Kehadiran sekolah-sekolah Turki ini juga merupakan suatu 
model besar alternatif nyata bagaimana membangun masyarakat multikultur yang ideal. 
Namun ini pun bukan model yang statis, melainkan sebaiknya selalu dipahami secara 
dinamis. Bukan pula satu-satunya model yang terbaik, namun salah satu model yang 
dapat juga menginspirasi bangsa Indonesia untuk berkreasi membentuk model-model 
yang baru. 
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