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Abstract 

Religious conflicts, both internal and inter-religion-religion, happen in tragedies with different 
patterns according to the conception of people understanding, such as assault, destruction and 
murder of Muslims in Poso, Ahmadiyah people in Cikeusik and Christians in Temangung. In 
fact, the concept of bhineka tunggal ika (unity in diversity) in Indonesian society free of religion 
and belief that are fully guaranteed by the constitution. Religious conflicts that occur in bhineka 
tunggal ika space are a serious problem in this paper as the text critically deconstructed and 
reconstructed. Research question, why religious people still reproduce conception of religious 
conflict? And, why bhineka tunggal ika still leave space to attack on religious people? With the 
theoretical framework of multiculturalism by Bhikhu Parekh, multicultural reality of Indonesian 
society understood as the reality of differences in religious belief and religious identity in bineka 
tunggal ika is getting stronger, tolerant and open. With critical hermeneutic research method by 
Apel and Habermas, reinterpretation of religious texts can free from conflicts of technical-
practical interest and find an emancipatory potential, i.e. the actor's intention that has been 
forgotten or suppressed. The method is also a critique of ideology is understood to deconstruct 
the ideology of the status quo veil that hides behind the social structure and the stability of 
social phenomena. Research purposes, to deconstruct the hidden ideology in the concept of 
religious communities that reproduce religious conflict, and to reconstruct bhineka tunggal ika 
that reproduces emancipatory religious freedom. The research results were found, first that the 
hidden ideology in conception of Indonesian society that reproduces the religious conflict is 
dominance of different and empowered by state hegemony of the minority, so the difference of 
religion and belief are often ended with the tragic conflict. Second, bhineka tunggal ika be 
reconstructed as a space of freedom of religion and belief are emancipatory. Space 
emancipatory freedom was mainly for people who are forgotten and repressed. Emancipatory 
freedom is ethical responsibility freedom on different. That traces domination, hegemony and 
freedom of religious conflict in Indonesia. 
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A. Pendahuluan 

Konflik agama di Indonesia merupakan noda hak asasi manusia yang telah 
memotong kebebasan warga negara beragama dan berkepercayaan. Padahal, dalam 
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konstitusi UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 
(UU PKS) serta doktrin agama dan kepercayaan, ditegaskan benar-benar bahwa 
“melaknat tindakan anarkis yang mereproduksi tragedi eksistensial manusia dalam 
konflik agama.” Konflik dalam tulisan ini dimaknai untuk menandai bagaimana struktur 
sosial mengalami perubahan, bukan hanya menjelaskan bagaimana suatu tatanan sosial 
terpelihara meski terdapat banyak ketidakadilan (Kuper, 2000: 155-156). Selain itu, 
konflik, bukan hanya yang didefinisikan dalam UU PKS, sebagai “perseteruan dan/atau 
benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang 
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan 
ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan 
menghambat pembangunan nasional” (UU PKS Pasal 1). Konflik bersumber pada 
perbedaan konsepsi masyarakat terhadap agama dan kepercayaan, sehingga secara 
empiris konflik bersumber pada perseteruan antar-umat beragama dan/atau internal-
umat beragama, antar-suku, dan antar-daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 
UU PKS. Sebab itu, konflik agama yang dimaksud adalah perbedaan konsepsi 
masyarakat terhadap agama dan kepercayaan dalam perubahan struktur sosial yang 
mengakibatkan tragedi eksistensial kemanusiaan dalam bentuk ketidakadilan dan 
disintegrasi sosial.  

Jejak sumber konflik di Indonesia yang dominan sejak tahun 1950-an hingga 
sekarang adalah agama, suku dan kedaerahan. Menurut William R. Liddle, dalam 
berbagai tahap perkembangan politik Indonesia salah satu dari tiga sumber konflik itu 
muncul bergantian atau bersamaan. Sebetulnya sejak Partai Komunis Indonesia tiada 
pada tahun 1966, konflik agama relatif tidak berkembang. Etnisitas pun tidak kembali 
menjadi sumber konflik sekarang. Begitu juga, kedaerahan tidak kembali menjadi 
alasan konflik, sebab ada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang memenuhi kepentingan 
daerah (Liddle, 2002: 3). Namun kini, meskipun sudah ada UU PKS, tetapi konflik 
agama masih terus terjadi. 

Konflik agama merupakan sebuah teks dalam tulisan ini. Yakni, teks tentang 
konflik yang terjadi di dalam tragedi Poso, tragedi Cikeusik dan tragedi Temanggung. 
Tragedi Poso di Sulawesi Tengah yang terkeji terjadi sejak akhir tahun 1998 hingga Juli 
2001. Kekejian dari tragedi Poso yang telah mengorbankan 554 jiwa manusia terbunuh, 
perusakan dan pembakaran ratusan ribu rumah masyarakat, rumah ibadah, bangunan 
sekolah, kantor, dan pertokoan (Kontras, 2001). Sumber tragedi adalah konsepsi 
masyarakat yang berbeda terhadap agama di kalangan komunitas Islam dan komunitas 
Kristen (Elsam, 1998). Dalam tragedi itu dijelaskan bahwa berawal dari kejadian 
pembacokan Ahmad Yahya oleh Roy Tuntuh Bisalembah di dalam masjid Pesantren 
“Darussalam” pada akhir tahun 1998. Kedua, dari pembacokan itu terjadilah 
pembunuhan dan pengusiran terhadap suku-suku pendatang, seperti Bugis, Jawa, dan 
Gorontalo. Ketiga, terjadi pemaksaan menganut agama Kristen kepada masyarakat 
Islam di daerah pedalaman kabupaten, terutama di daerah Tentena Dusun III Salena, 
Sangira, Toinase, Boe, dan Meko. Selanjutnya, terjadi hingga tahun 2001 dan tragedi 
kembali bergelora pada tahun 2004. Namun, negara melalui otoritas pemerintah 
menjelaskannya berbeda, yakni tregedi Poso terjadi diakibatkan oleh unsur 
ketidakadilan sosial secara struktural dalam proses transmigrasi. 

Sebelum tragedi Cikeusik, tindakan kekerasan, perusakan dan pembakaran telah 
dilakukan terhadap komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di beberapa wilayah 
Indonesia.  Tindakan kekerasan yang sadis dan keji dilakukan terhadap mereka dalam 
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tragedi Cikeusik di Pandeglang, Banten pada tanggal 6 Februari 2011. Sumber tragedi 
adalah konsep masyarakat terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Cikeusik. 
Tragedinya diawali dengan penyerangan sekelompok masyarakat dari luar Cikeusik ke 
dalam komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Cikeusik. Dalam proses penyerangan 
itu, awalnya DS (warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia) memukul penyerang tersebut 
lebih dahulu, dan massa sempat mengeroyok DS. Kedua, salah seorang penyerang 
memukul DS menggunakan batu. Ketiga, meski massa berhasil dihalau mundur oleh 
warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang masih bertahan di tempat kejadian dengan 
menggunakan bambu, dan aksi lempar batu ke arah massa, namun massa tetap 
merangsek masuk, melempar batu balik dan mengeluarkan golok. Selanjutnya, akibat 
dari penyerangan tersebut, korban tiga jiwa manusia warga Jamaah Ahmadiyah 
Indonesia meninggal seketika dan lima orang lainnya mengalami luka berat, serta dua 
unit mobil Innova dan Suzuki APV hangus terbakar (KontraS, 2011). Namun, sikap 
negara melalui pemerintah terhadap tragedi ini, mengarahkan warga Jamaah Ahmadiyah 
Indonesia supaya mengubah keyakinannya menjadi agama lain, selain Islam. 

Dua hari setelah tragedi keji dan sadis itu, pada tanggal 8 Februari 2011 tragedi 
pembakaran dan perusakan terjadi kembali di Gereja Pantekosta Kristen Katolik di 
Temanggung, Jawa Tengah. Tragedi Temanggung bersumber pada konsepsi masyarakat 
terhadap agama Kristen. Tragedi ini diawali dari ketidakpuasan massa atas tuntutan lima 
tahun untuk Antonius Richmond Bawengan sebagai terdakwa dalam kasus penistaan 
agama di Pengadilan Negeri, Temanggung. Kedua, massa mengamuk dan merusak 
Gereja Pantekosta sebagai rumah ibadah. Akibatnya, ada sembilan korban luka-luka dan 
pagar serta kendaraan terbakar (Viva News, 2011). Dari tragedi ini, Presiden sebagai 
kepala negara menginstruksikan bahwa Presiden mengecam keras tindakan anarkis yang 
dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak fasilitas peribadatan dan fasilitas lain 
di Temanggung, dan memerintahkan kepada Polda Jateng untuk mencari pelaku 
tindakan anarkis tersebut serta segera ditindaklanjuti dengan proses hukum.  

Teks konflik agama itu berada dalam konteks konsep “bhineka tunggal ika” 
sebagai identitas bangsa Indonesia. Kalimat bhineka tunggal ika diambil dari filsafat 
Nusantara sebagai motto pemersatu Nusantara pada zaman Kerajaan Majapahit. Motto 
itu diikrarkan oleh Patih Gajah Mada pada Sumpah Palapa yang dijelaskan di dalam 
Kakawin Sutasoma pupuh 139 bait 5 karya Mpu Tantular, yakni: 

Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,  
bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn,  
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,  
bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa. 

Terjemahan:  

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda, 
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali,  
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, 
Berbeda-bedalah itu, tetapi satu jualah. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. 
(Tantular, 2009: 504-505) 

Bhineka tunggal ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya “berbeda-beda 
tetapi tetap satu”. Berbeda-beda agama tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda 
etnis tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku tetapi tetap satu bangsa 
Indonesia. Berbeda-beda daerah tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda 
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budaya tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Dalam Kakawin Sutasoma itu dijelaskan 
urgensi ajaran toleransi agama, terutama antar Hindu-Siwa dan Budha. Secara historis 
Muhammad Yamin, pemuda yang mengusulkan motto itu pada Kongres Sumpah 
Pemuda II 28 Oktober 1928, juga bertujuan untuk menegaskan “toleransi agama dan 
kepercayaan yang ada di Indonesia” (Setyani, 2009: 3). Sebab itu, bhineka tunggal ika 
menjadi konsep pembentuk jati diri bangsa Indonesia sebagai identitas, yang sejak 
dahulu sampai kini sudah ada kesadaran hidup bersama di dalam diversitas. 

Dalam relasi konseptual dan praksisnya bhineka tunggal ika dan konflik agama 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi problem yang serius. Masalahnya ada 
kontradiksi dan kontraproduktif dalam ruang bhineka tunggal ika yang seringkali 
mereproduksi konflik agama dalam bentuk tragedi kemanusiaan yang keji dan sadis. 
Permasalahan itu dirumuskan dalam dua pertanyaan. Pertama, mengapa konsepsi 
masyarakat beragama masih mereproduksi konflik agama? Kedua, mengapa bhineka 
tunggal ika masih memberikan ruang penyerangan pada umat beragama? 

Atas dasar masalah itu, tulisan ini mengungkap konflik agama di ruang bhineka 
tunggal ika dengan metode hermeneutika kritis menurut Karl-Otto Apel dan Jürgen 
Habermas. Hermeneutika kritis, menurut Apel dan Habermas, merupakan kombinasi 
pendekatan metodis dan obyektif, kritisisme Madzhab Frankfurt dan kritik Marx, dan 
sebagai pengetahuan praktis untuk mengubah realitas.1 Kritis adalah reinterpretasi atas 
pandangan universalitas, sebagai potensi atau tendensi di masa kini, melalui prinsip 
Rasio sebagai tuntutan bagi komunikasi tanpa tekanan dan pembatasan diri (Bleicher, 
1980: 3-4). Hermeneutika kritis Habermas merupakan ilmu sosial yang dialektis, yang 
berusaha menengahi antara objektivitas proses-proses historis dan motif-motif tindakan-
nya. Usaha itu menandakan tujuan dari hermeneutika kritis, untuk membebaskan 
potensi emansipatoris, yaitu intensi-intensi aktor yang telah “dilupakan” atau ditekan. 
Sebab itu, Habermas juga menggunakan psikoanalisis sebagai model bagi ilmu sosial 
dialektis-hermeneutik dengan intensi emansipatoris (Bleicher, 1980: 152).  

Perdebatan sumber konflik agama, menurut Habermas dapat difokuskan pada 
permasalahan, bagaimana menyediakan standar kritik ideologi yang digunakan untuk 
melegitimasi prosedurnya. Kritik ideologi2 itu vis-à-vis universalitas masalah 
hermeneutika. Karenanya, metode ini berusaha untuk membedakan batasan-batasan 
kesadaran hermeneutik dan untuk menjelaskan kerangka teoretis programatis sebuah 
kritik ideologi, sehingga dapat terus hidup dan sah (Bleicher, 1980: 157-158). 
Berdasarkan epistemologi emansipatoris, metode ini berusaha membangun suatu 
kerangka dialog antar-agama yang bebas dari kepentingan praktis. Kritik ideologi 
dipahami untuk membongkar selubung ideologi (status quo) yang bersembunyi di balik 
tatanan sosial dan keajegan dalam gejala sosial. Akhirnya, tulisan ini bertujuan untuk 

                                                 
1 The confrontation of “truth” and “method” should not have led Gadamer to an abstract opposition 

between hermeneutic experience and methodical knowlwdge as a whole. It is basic hermeneutic 
sciences; and even if it were a question of completely removing the humanities from the sphere of 
science, the sciences of action would not be able to avoid joining empirical-analytica methods and 
hermeneutic ones (Habermas, 1988: 167). 

2 Ideology, in the context of a capitalist system, provides an illusory account of a form of social existence 
that is characterized, in fact, by the domination of one section over another. Acting under the influence 
of “false consciousness”, members of the subjugated class may subordinate their interests to the 
continuance of an unjust social system that can hide its contradictions behind the veil of pseudo-
scientific explanations and emitive appeals to some mythic or “cultural ideal” (Freud) (Bleicher, 1980: 
160). 
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melakukan dekonstruksi ideologi yang tersembunyi dalam konsepsi masyarakat yang 
mereproduksi konflik agama, dan rekonstruksi konsep bhineka tunggal ika yang mampu 
memberikan ruang kebebasan beragama yang emansipatoris. 

B.  Islam dan Multikulturalisme 

Konflik agama di Indonesia dapat dijelaskan dan dipahami kembali dalam 
historisitas dan doktrinitas Islam yang dihadirkan di bumi Indonesia. Secara historis 
Islam awal di Nusantara, antara lain digerakkan oleh Walisongo, dengan beragam 
pendekatan: budaya, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Metode awal yang dilakukan 
Walisongo dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Metode 
itu digunakan untuk menangani langsung problem masyarakat secara kontekstual, 
partisipatif, sesuai kondisi sosial dan situasi daerahnya masing-masing. Sebabnya, Islam 
dikenal dan dianut oleh berbagai lapisan masyarakat, etnis dan suku di Nusantara. 
Seiring dengan perubahan sosial budaya yang semakin pesat dan dinamis, Walisongo 
dan para pendidik Islam mulai menetap di suatu tempat untuk melakukan pendidikan 
dan kaderisasi di tempat mereka masing-masing. Akhirnya, mereka memilih institusi 
pendidikan sebagai media pendidikan Islam, yang dikenal dengan nama “pesantren”, 
dan diri mereka dikenal dengan sebutan ”kiai” (Djauhari, 2008: a). 

Islam Nusantara yang diproduksi di pesantren merupakan sebuah proses 
akulturasi damai antara doktrin Islam yang dibawa Walisongo dan pedagang yang 
bernuansa mistis, dengan budaya bangsa Indonesia yang bersumber dari agama Hindu 
dan Buddha. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren yang berdiri di 
pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan merupakan satu-satunya sistem pendidikan 
yang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi bagi para putera pembesar kerajaan dan 
tokoh masyarakat. Misalnya, pada masa kekuasaan Raja Sultan Agung Mataram, 
pesantren bahkan sudah mampu menerapkan sistem pendidikan berjenjang, dari 
pendidikan terendah, menengah, tinggi dan takhassus. Pada masa lalu, meskipun tidak 
ada peraturan wajib belajar, anak yang berusia tujuh tahun ke atas, baik laki-laki 
maupun perempuan, dibudayakan untuk belajar di pesantren (2008: b). 

Dari realitas pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lain, Islam Indonesia 
dari awal hingga kini memiliki ragam penafsiran secara doktrin teologis. Penafsiran 
doktrin yang perlu dikembangkan dalam konteks ini adalah pemahaman teologis dalam 
al-Qur’an surat al-A’raf ayat 172 yang mengajarkan bahwa “manusia semua disatukan 
dalam keluarga keturunan anak Adam.” Maksudnya, dalam doktrin Islam jelas 
ditegaskan bahwa Tuhan telah memberi kehormatan dan martabat kepada keturunan 
anak Adam. Tuhan memberi kepada kita semua kekayaan fisik, intelektual, moral, 
spiritual. Dari semua potensi itu, keturunan anak Adam diciptakan dari segi spiritual 
yang sama dan dikembangkan oleh setiap pribadi untuk masing-masing kehidupannya 
yang khas, termasuk berkembang berdasarkan petunjuk agama masing-masing. Ayat 
dalam surah al-A’raf itu seringkali disebut “ayat perjanjian primordial” antara manusia 
dengan Tuhan. sebab itu, dasar spiritualitas manusia yang utama adalah “Kita mengakui 
bahwa Allah adalah Pencipta, Tuhan semesta alam, dan kita juga mengakui adanya 
kewajiban kita kepada-Nya, yang terbawa oleh kodrat kita yang fitrah.” Kewajiban itu 
bukan hanya segi-segi transendental, tetapi lebih-lebih kewajiban sosial terhadap 
sesama manusia. Itulah kerja-kerja kemanusiaan dari substansi agama, iman dan amal 
baik (Munawar-Rachman, 2011: 5). 
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Dalam doktrin Islam, kerja-kerja kemanusiaan diposisikan di dalam nilai-nilai 
toleransi dan kesetaraan yang semakin penting untuk disosialisasikan. Toleransi 
diproduksi dalam konsep silaturahim, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 64, 
dijelaskan dalam mencari kalimat-un sawa’ (titik temu), yakni “pentingnya tali kasih 
sayang antar-umat agama” menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan tanpa ada stigma 
atau hambatan teologis. Kesetaraan dipahami dari anjuran teologis, “jika umat Islam 
diwajibkan menjalankan agamanya, maka begitu pula umat lain dalam agamanya. 
Dalam surah al-Maidah ayat 66 terang-terangan dijelaskan bahwa “dan sekiranya 
mereka mengikuti ajaran Taurat dan Injil serta segala yang diturunkan dari Tuhan 
kepada mereka, niscaya mereka akan menikmati kesenangan dari setiap penjuru.” Sebab 
itu, dalam doktrin Islam benar-benar ditegaskan adanya kesetaraan di antara kaum 
beriman di hadapan Tuhan. Ukuran derajat seseorang dengan orang lain adalah takwa, 
bukan formalisme agama apa yang dianut (2011: 7-9). 

Konsepsi-konsepsi doktrinal Islam di atas tidak lepas dari ikatan sosio 
multikultural masyarakat Indonesia yang melingkupinya. Multikulturalisme menurut 
Bhikhu Pareh sebagai kerangka berpikir sangat dibutuhkan untuk menganalisis ikatan 
sosio multikultural yang telah memproduksi konflik agama yang melibatkan Islam 
dalam ruang bhineka tunggal ika. Menurut Parekh, masyarakat “multikultural” adalah 
sebuah masyarakat yang memiliki dua atau lebih komunitas kultural atau menunjuk 
pada realitas diversitas kultural.3 Dari realitas masyarakat multikultural, “multi-
kulturalisme” dijelaskan oleh Parekh sebagai “diversitas kultural atau perbedaan yang 
melekat erat secara kultural”.4 Dari penjelasan itu, dapat dipahami bahwa multi-
kulturalisme merupakan cara pandang terhadap esensi kehidupan manusia untuk 
menghargai diversitas kultural atau merespon perbedaan. Diversitas kultural di dalam 
masyarakat modern, menurut Parekh, secara teoretis dibagi ke dalam tiga bentuk 
diversitas: diversitas subkultural, diversitas perspektif dan diversitas komunal.  

Pertama, diversitas subkultural. Diversitas subkultural terdapat di dalam 
masyarakat monokultural, tetapi di antara masyarakat ada beberapa komunitas kultural 
yang menjalankan keyakinan dan praktek yang berbeda yang berkaitan dengan wilayah 
kehidupan tertentu atau cara hidup yang sangat berbeda. Di antara diversitas subkultural 
adalah kaum gay, lesbian, artis, penambang dan nelayan. Kedua, diversitas perspektif. 
Di dalam masyarakat multikultural terdapat diversitas komunitas yang kritis terhadap 
prinsip-prinsip atau nilai-nilai kultural yang sentralistik dan dominatif. Komunitas itu 
mencerminkan perspektif intelektual, bukan subkultural, antara lain kritik kaum feminis 
terhadap bias kultur patriarkhi atau kritik kaum hijau terhadap bias kultur antroposentris 
dan teknokratis. Ketiga, diversitas komunal. Yakni, komunitas di dalam masyarakat 
multikultural yang sadar diri dan terorganisasi yang hidup dengan sistem keyakinan dan 
praktek yang berbeda-beda. Komunitas itu tampak seperti kaum imigran, kaum Gipsi, 
atau kaum Baduy (Parekh, 2000: 3-4). Pembedaan Parekh tentang diversitas kultural 
tersebut di dalam masyarakat modern tersebut menunjukkan adanya diferensiasi dari 
monokultural ke multikultural. 

                                                 
3 A multicultural society is one that includes two or more cultural communities (Parekh, 2000: 6). 
4 Multiculturalism, then, is about cultural diversity or cultural embedded differences. Since it is possible 

to welcome other kinds of differences but not those derived from culture, or vice versa, not all 
advocates of the politics of recognition need be or, as a matter of historical fact, are sympathetic to 
multiculturalism. Although part of politics of recognition, multiculturalism is a distinct movement 
maintaining an ambivalent relationship to it (Parekh, 2000: 3). 
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Praktek multikulturalisme secara resmi di negeri multikultural, Kanada5 dan 
Australia, yang berasas demokrasi sudah terjadi kira-kira sepuluh tahun silam. Akan 
tetapi, kehadiran diskursus dan praktek multikulturalisme itu menyisakan multiproblem 
kemanusiaan, antara lain dalam praktek diversitas kultural. Yakni, apakah multi-
kulturalisme memposisikan kebebasan? Amartya Sen meyakini bahwa “diversitas 
budaya dapat dirayakan dengan syarat orang memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk 
memilih praktek kebudayaan tertentu” (Sen, 2007: 193). Fenomena multikulturalisme di 
London, Inggris pada tahun 2005 setelah enam minggu serangan teroris6 terjadi, media 
massa Le Monde mengkritik dalam tajuk “model multikulturalisme Inggris dilanda 
krisis.” Kritikan itu langsung direspon oleh James A. Goldston, Direktur Open Society 
Justice Initiative di Amerika, “jangan memakai ancaman nyata terorisme sebagai 
justifikasi untuk mengerdilkan pencapaian Inggris di bidang relasi antar-ras selama 
lebih dari seperempat abad ini.” Sebab itu, analisis Amartya Sen merupakan 
permasalahan nyata, bukan apakah multikulturalisme sudah kebablasan, melainkan 
bentuk multikulturalisme apakah yang harus dikembangkan (2007: 195). 

Multikulturalisme secara teoretis berbeda dengan pluralisme. Menurut Frank-
Olaf Radtke, multikulturalisme merupakan konsep yang diffused. Konsep ini berasal 
dari Amerika Utara, Kanada, kemudian masuk ke Amerika pada tahun 1970-an. 
Multikulturalisme tiba di Eropa Timur setelah menyeberangi Samudera Pasifik hingga 
ke Australia dan India. Konsep multikulturalisme berkembang sesuai dengan dinamika 
kehidupan di wilayah masing-masing, sehingga terjadi multiinterpretasi terhadap 
multikulturalisme (Noorsalim, 2007: 44). Indonesia secara substansial mempunyai 
konsep multikulturalisme di dalam motto: Bhineka tunggal ika, Sumpah Pemuda 1928 
(satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa), Sidang BPUPKI, dan Pancasila. Akan 
tetapi di dalam realitasnya, konflik agama, kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi 
masih terus direkonstruksi oleh kekuasaan dan kepentingan politik tertentu. 

Dalam perpektif politik, menurut Will Kymlicka, multikulturalisme lahir di 
dalam konteks perbedaan bangsa dan etnis. Multikulturalisme merupakan bagian 
perjuangan yang lebih besar untuk demokrasi yang lebih toleran dan inklusif (Kymlicka, 
2003: 26). Kymlicka menegaskan bahwa kelompok etnis dan bangsa di seluruh dunia 
berada di tangan para nasionalis yang benci akan eksistensi orang asing (xenophobia), 
para ekstremis agama dan diktator militer. Sebab itu, tesis Kymlicka mengatakan bahwa 
jika liberalisme memiliki kesempatan menangani negara-negara demokrasi, maka secara 
eksplisit memperlihatkan kebutuhan dan aspirasi dari minoritas etnis dan minoritas 
bangsa. Sebab itu, Charles Taylor memahami multikulturalisme dengan politik 
pengakuan (politics of recognition). Menurut Taylor, multikulturalisme dipahami untuk 
menentukan diri sebagai sebuah minoritas, subaltern atau identitas feminisme di dalam 
diversitas kultural.7 Sehingga, hak sebagai warga negara tidak mengenal diferensiasi 
kultural. Yang pada akhirnya, dalam masyarakat liberal, baik mayoritas maupun 

                                                 
5 Penduduk Kanada terdiri dari orang-orang keturunan Prancis, Inggris, imigran dan pengungsi dari Eropa 

dan Asia (Hardiman, 2003: viii). 
6 Tindakan dalam bom bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa pemuda Muslim dari keluarga imigran, 

yang lahir, dididik dan dibesarkan di Inggris. 
7 And the demand comes to the fore in a number of ways in today's politics, on behalf of minority or 

"subaltern" groups, in some forms of feminism and in what is today called the politics of 
"multiculturalism” (Gutmann, 1992: 25).  
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minoritas tunduk di bawah hukum yang memperlakukan mereka secara adil (Gutmann, 
1992: 25-51). 

Karena itu, konsepsi Islam dapat direinterpretasikan dalam kerangka pikir 
multikulturalisme dapat menganalisis konflik agama dalam ruang bhineka tunggal ika. 
Di dalam konsepsi Islam, baik doktrin maupun historis, ditemukan nilai-nilai yang 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam hubungan antar-agama dan 
internal-agama, yaitu toleransi dan kesetaraan. Dengan nilai-nilai itu, Islam sebagai 
ideologi tidak bermakna ketika konflik agama terjadi terus-menerus yang mereproduksi 
tragedi kemanusiaan. Realitas diversitas subkultural, diversitas perspektif dan diversitas 
komunal dalam konsep multikulturalisme menjelaskan bahwa realitas perbedaan dalam 
beragama dan berkepercayaan, serta identitas umat beragama dapat semakin kuat, 
toleran dan terbuka. Islam Indonesia sebagai agama mayoritas pun makin kuat 
identitasnya jika konsepsi umatnya pada multikulturalisme. Realitas bhineka tunggal ika 
juga dapat direinterpretasikan sebagai prinsip diversitas yang toleran dan terbuka. 

C.  Hegemoni atas Minoritas dan Dominasi atas Yang Beda 

Konflik agama merupakan noda hak asasi manusia yang diatur di dalam 
konstitusi negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28E, dijelaskan bahwa “setiap orang berhak 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Karena itu, konflik agama yang 
terjadi di atas telah melanggar konstitusi dalam ideologi tersembunyi. Ideologi itu 
berada di dalam konsepsi masyarakat yang mereproduksi tindakan anarkis yang keji dan 
sadis melalui hegemoni dan dominasi. Hegemoni dipahami oleh Antonio Gramsci 
sebagai “bentuk penguasaan terhadap seseorang atau kelompok tertentu dengan 
menggunakan kekuatan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus”. 
Dengan kekuatan tersebut menyebabkan seseorang atau kelompok yang terhegemoni 
dapat menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Prakteknya, hegemoni dapat tampak 
di dalam penulisan, kajian tentang masyarakat, dan media massa sebagai alat kontrol 
kesadaran yang dipakai oleh penguasa. Akibatnya, alat kontrol itu mampu menjadi 
peran penting untuk mengkonstruksi institusi dan sistem sebagai ruang melestarikan 
ideologi kelas dominan (Gramsci, 1999: 20).  

Dalam tragedi Poso, konsepsi masyarakat mereproduksi konflik agama dalam 
bentuk pembunuhan, pembakaran dan perusakan. Tindakan kekerasan sadis dan keji itu 
disebabkan oleh hegemoni negara atas minoritas, komunitas Kristen. Hegemoni negara 
melalui otoritas pemerintah itu, menjelaskan bahwa tregedi Poso terjadi diakibatkan 
oleh unsur ketidakadilan sosial secara struktural dalam proses transmigrasi. Bentuk 
hegemoni negara juga difasilitasi oleh Wakil Presiden yang memproduksi “Deklarasi 
Malino untuk Poso” pada tanggal 20 Desember 2001, yang berisi bahwa: 

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim 
dan Kristiani Poso serta kelompok-kelompok yang ada, setelah mengalami dan 
menyadari bahwa konflik dan perselisihan yang berlangsung selama tiga tahun 
terakhir ini di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali, telah membawa 
penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati 
yang lapang serta jiwa terbuka, sepakat: 

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. 
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2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung 
pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.  

3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. 

4. ....” 

 

Namun, realitasnya pada tahun 2004 tragedi Poso kembali bergelora yang 
mereproduksi tindakan kekerasan. Akibat dari hegemoni negara itu, Hari Susanto 
menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa dengan mengatakan bahwa ”konflik Poso 
yang muncul di permukaan lebih dilihat dari aspek SARA (suku, agama, ras dan antar 
kelompok). Akan tetapi bila diperhatikan secara cermat, konflik Poso lebih didasarkan 
pada kesenjangan politik pemerintahan dan kesenjangan sosial ekonomi” (Susanto, 
2004). 

Sedangkan, dominasi dipahami sebagai “bentuk penguasaan yang didukung 
dengan kekuatan fisik”. Dalam prakteknya kelompok dominasi menguasai dan 
cenderung “mengorbankan” musuh-musuhnya dengan berbagai cara, termasuk dengan 
kekuatan bersenjata; kemudian kelompok dominasi itu menjadi pemimpin dari 
kelompok-kelompok yang bersekutu dan memiliki hubungan dengannya. Kelompok 
yang dikuasai secara dominatif dan dipimpin secara hegemonik dikenal dengan 
kelompok “subordinat” atau “subaltern” (Gramsci, 1999: 20).8 Dominasi ini terjadi di 
dalam tragedi Cikeusik. Konsepsi masyarakat yang mereproduksi konflik agama 
disebabkan oleh dominasi mayoritas umat Islam terhadap umat Islam yang berbeda, 
Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dominasi mayoritas umat Islam dilakukan juga Menteri 
Agama RI yang mengarahkan supaya Jamaah Ahmadiyah Indonesia mengubah 
keyakinannya menjadi agama yang lain, selain agama Islam, atau agama yang berbeda. 
Bahkan, korban dari warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Deden Sudjana, juga divonis 
6 bulan penjara. Ini merupakan viktimisasi korban atau subordinasi Jamaah Ahmadiyah 
Indonesia yang dilakukan oleh dominasi. Begitu juga, dominasi mayoritas umat Islam 
terhadap minoritas umat Kristen tampak di dalam tragedi Temanggung. Subordinasi 
terhadap umat Kristen dilakukan hanya disebabkan oleh ketidakpuasan mayoritas umat 
Islam atas dakwaan seorang Kristiani dalam kasus penistaan agama. 

Karena itu, dalam dominasi atas yang berbeda dan hegemoni negara atas 
minoritas, dapat memahami dan menemukan aktor penyebab di dalam relasi kuasa 
sosial-politik ketika konflik agama terjadi di antara negara, agama mayoritas dan agama 
minoritas. Pemikiran kritis Gramsci dapat digunakan untuk menganalisis berbagai relasi 
kekuasaan dan tindak kekerasan di dalam masyarakat. Secara kritis Gramsci 
membedakan secara distingtif makna “hegemoni” dan “dominasi” yang memiliki relasi 
kuat dengan unsur negara, masyarakat sipil, kebudayaan, ideologi, kepercayaan populer, 
dan kaum intelektual (Gramsci, 1999: 20). Sebab itu, ideologi yang tersembunyi dalam 

                                                 
8 Lebih jelas, for Gramsci is a crucial conceptual distinction, between power based on “domination” and 

the exercise of “direction” or “hegemony”. In this context it is also worth noting that the term 
“hegemony” in Gramsci itself has two faces. On the one hand it is contrasted with “domination” (and 
as such bound up with the opposition State/Civil Society) and on the other hand “hegemonic” is 
sometimes used as an opposite of “corporate” or “economic-corporate” to designate an historical 
phase in which a given group moves beyond a position of corporate existence and defence of its 
economic position and aspires to a position of leadership in the political and social arena. Non-
hegemonic groups or classes are also called by Gramsci “subordinate”, “subaltern” or sometimes 
“instrumental” (Gramsci, 1999: 20). 
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konsepsi masyarakat yang mereproduksi konflik agama dalam bentuk penyerangan, 
perusakan dan pembunuhan adalah dominasi atas yang berbeda dan dikuatkan dengan 
hegemoni negara atas minoritas. Selain itu, dapat dipahami bahwa perbedaan beragama 
dan berkepercayaan seringkali berakhir dengan konflik sebab adanya dominasi dan 
hegemoni dalam ranah intelektual dan kultural. 

D.  Bhineka Tunggal Ika, Kebebasan Emansipatoris 

Konflik agama merupakan noda kebebasan beragama dan berkepercayaan yang 
diatur di dalam konstitusi negara yang berprinsip pada bhineka tunggal ika. Dalam 
UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, ditegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam argumen filosofis point keempat UU PKS, 
ditegaskan bahwa:  

“Tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, 
damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas 
pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak 
atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut 
merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera.” 

Sebab itu, konflik agama yang direproduksi oleh konsepsi warga negara di atas 
telah melanggar konstitusi negara dan merusak prinsip bhineka tunggal ika dalam 
kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dalam prinsip bhineka tunggal ika, diajarkan 
nilai toleransi sebagai jati diri bangsa. Jati diri bangsa itu termaktub dalam proposisi: 
“Berbeda agama tetapi tetap satu bangsa. Berbeda kepercayaan tetapi tetap satu 
bangsa.”  

Kebebasan beragama dan kepercayaan dalam ruang bhineka tunggal ika tersebut 
dapat dikategorikan menjadi dua: kebebasan eksistensial dan kebebasan etis. Kebebasan 
eksistensial, menurut Jean-Paul Sartre, berpedoman pada prinsip bahwa “manusia 
adalah kebebasan.” Hanya pada manusia, eksistensi mendahului esensi (Sartre, 1946: 
4b).9 Sebab, manusia selalu memiliki posibilitas untuk mengatakan “tidak”. Kebebasan 
eksistensial tampak dalam kegalauan (anxiety). Berbeda dengan ketakutan, kegalauan 
berkaitan dengan eksistensi diri saya sendiri. Sedangkan, ketakutan (fear) berkaitan 
dengan obyek, materi di dunia. Kegalauan menandakan diri yang otonom, atau diri yang 
bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Karena itu, kegalauan menyatakan 
kebebasan. Namun, diakui Sartre bahwa kegalauan jarang terjadi, sebab manusia 
biasanya tenggelam dalam rutinitas sehari-hari. Posibilitas pun tidak menjadi kerja 
refleksi, sehingga manusia dapat menutup mata dari kebebasan dan melarikan diri dari 
kegalauan. Secara realistis manusia mengakui kebebasan dan serentak menolak 
kebebasan itu. Pengakuan dan sekaligus penolakan ini disebut mauvaise foi (bad faith). 
Dengan sikap ini manusia menipu diri sendiri. Misal, perkataan bahwa “sifat saya 
begitu, apa boleh buat” (Bertens, 1999: 96-98). Kebebasan eksistensial ini tampak pada 
ketiga tragedi konflik agama yang mereproduksi tindakan anarkis: pembunuhan, 

                                                 
9 For if indeed existence precedes essence, one will never be able to explain one’s action by reference to 

a given and specific human nature; in other words, there is no determinism - man is free, man is 
freedom. Nor, on the other hand, if God does not exist, are we provided with any values or commands 
that could legitimise our behavior (Sartre, 1946: 4b). 
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perusakan dan pembakaran kepada yang lain. Menipu diri umat beragama didahulukan 
daripada esensi dari agama untuk saling toleransi dan setara di antara umat beragama 
dan warga negara. Ruang bhineka tunggal ika telah didekonstruksi dengan 
mereproduksi nilai intoleransi, kebencian, dendam dan kecurigaan dalam beragama dan 
berkepercayaan. 

Untuk itu, ruang bhineka tunggal ika harus direkonstruksi dengan kebebasan etis 
dalam beragama dan berkepercayaan. Menurut Emmanuel Levinas, kebebasan etis 
ditujukan untuk memberikan pengakuan agama minoritas dengan fenomenologi 
alteritas. Menurutnya, kebebasan etis adalah tindakan toleransi dan saling bertanggung 
jawab dalam merespon orang lain sebagai the Other (Moran, 2000: 320-353). Levinas 
mendekonstruksi totalitas dengan “yang Tak Berhingga”. Maksudnya, yang Tak 
Berhingga adalah Orang lain (Autrui, Other). Orang lain bukan bagian dari totalitas. 
Orang lain menampakkan “eksterioritas” atau “transendensi”. Orang lain selalu mem-
pertahankan otonomi. Dengan kata lain, Orang lain adalah Orang asing (l’Etranger). 
Perjumpaan dengan Orang asing dalam konsep “Wajah”. Penampakan Wajah 
merupakan suatu kejadian etis (Bertens, 1999: 288-290). Dalam konteks ini Levinas 
menjelaskan bahwa kebebasan dapat ditemukan dengan mewujudkan keadilan. 
Sehingga, alteritas Orang lain mengakibatkan saya bertanggung jawab atas Orang lain, 
bahkan atas pertanggungjawaban Orang lain (Levinas, 1979: 47).10 Dalam ruang 
bhineka tunggal ika kebebasan etis sangat mengokohkan persatuan dan kesatuan serta 
menguatkan jati diri bangsa. Kebebasan etis mengekang warga negara melakukan 
kekerasan anarkis dalam konflik agama dengan konstitusi yang menjamin kebebasan 
beragama dan berkepercayaan. Kebebasan etis beragama dalam ruang bhineka tunggal 
ika mereproduksi toleransi, bukan intoleransi, antar-agama dan internal-agama.  

Karenanya, kebebasan etis dan kebebasan eksistensial dalam ruang bhineka 
tunggal ika, dapat membebaskan potensi emansipatoris, yaitu intensi-intensi pelaku 
yang telah “dilupakan” atau ditekan dalam konflik agama. Yakni, kaum minoritas yang 
didominasi harus dimaafkan dan dikembalikan hak-hak asasinya sebagai warga negara. 
Konsekuensinya adalah mayoritas yang menghegemoni harus diadili sesuai hukum 
konstitusional yang berlaku dan didukung dengan doktrin agama yang dianut. 
Kolaborasi antara kebebasan etis dan kebebasan eksistensial itu dalam ruang bhineka 
tunggal ika mereproduksi kebebasan emansipatoris. Secara konseptual kebebasan 
emansipatoris adalah kebebasan yang bertanggung jawab pada diri sendiri, yang 
Berbeda (the Other) dan bahkan pertanggungjawaban yang Berbeda itu. Prakteknya, 
kebebasan emansipatoris adalah kebebasan yang berasas kepada ketuhanan YME, 
memelihara diri sendiri secara otonom, bertanggung jawab pada yang Berbeda dalam 
mewujudkan keadilan, dan terbebas dari formalitas hidup yang serius dan hegemoni 
hirarki sosial. 

E.  Kesimpulan 

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik agama di 
Indonesia merupakan masalah serius sebagai noda hak asasi manusia dalam ruang 
bhineka tungga ika. Noda itu tampak jelas di dalam tiga tragedi konflik agama: tragedi 

                                                 
10 Levinas menegaskan bahwa “being before existent, ontology before metaphysics, is freedom (be it the 

freedom of the theory) before justice. It is a movement within the same before obligation to the other” 
(Levinas, 1979: 47). 
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Poso, tragedi Cikeusik dan tragedi Temanggung. Konflik agama itu direproduksi oleh 
konsepsi masyarakat dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan. Konsepsi 
masyarakat beragama tersebut telah mereproduksi tindakan anarkis dalam bentuk 
penyerangan, perusakan, pembakaran dan pembunuhan. Dari masalah konflik agama 
itu, ada dua hal yang penting direfleksikan secara kritis atas reinterpretasi konsepsi 
masyarakat beragama dan rekonstruksi ruang bhineka tunggal ika. Pertama, ada 
ideologi tersembunyi dalam konsepsi masyarakat beragama, yaitu dominasi atas yang 
Berbeda dan dikuatkan oleh hegemoni negara atas minoritas. Sehingga, dapat dipahami 
bahwa perbedaan beragama dan berkepercayaan yang seringkali berakhir dengan 
konflik agama disebabkan adanya dominasi dan hegemoni dalam ranah intelektual dan 
kultural. Kedua, bhineka tunggal ika harus direkonstruksi dengan kebebasan 
emansipatoris untuk menangani konflik agama. Ruang kebebasan emansipatoris itu 
ditujukan terutama bagi individu atau kelompok masyarakat yang telah dilupakan dan 
ditekan. Kebebasan emansipatoris merupakan kebebasan etis yang bertanggung jawab 
pada diri sendiri, yang Berbeda dan pertanggungjawaban yang Berbeda itu.  

Mengikuti pemikiran Jacques Derrida, itulah jejak dominasi, hegemoni dan 
kebebasan dari konflik agama di ruang bhineka tunggal ika. Sebab itu, diharapkan 
dalam perspektif multikuturalisme umat Islam sebagai agama mayoritas menjadi lebih 
kuat, toleran dan terbuka. Islam dan multikulturalisme harus diposisikan sebagai ruh 
konseptual dalam bhineka tunggal ika untuk menangani konflik agama. Untuk 
menggambarkan isi tulisan ini secara mudah, dapat melihat bagan di bawah ini: 
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