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Abstract 

Indonesia is a nation state that consists of many ethnicities, culture, religious and spiritualities. 
Plurality has become the reality of the social living rich in diversities. The substance of 
Pancasila as an ideology of Indonesia in “de jure” guarantees aqual opportunities to all members 
of nation, but an actualization, there are often discriminations occuring to several groups of 
minorities; they are treated with an injust manner. Post the downfall of the new order (Soeharto 
regime) there are new fenomena of the fundamentalist groups. These fundamentalist groups 
have the tendencies to confined and forced all moral beliefs according to their ideas. This 
monistical moral enforcement challenges our understanding of building the spirit of 
multiculturalism. The consciousness of defending pluralism gives new strength to accept those 
who are different from us. This opens a new chance to an affirmative action. Therefore, the 
spirit of multiculturalism is important to be discussed in this contemporary era. Why it is 
important? Because, there are many incidents of discrimination and separation minoritie as “the 
other”; Secondly, there ought to be a transformation in people attitued, those who are 
primordial, that reject diversities and pluralites. They must realize that the single affiliated value 
is an impossibility to be applied in Indonesia; Thirdly, there is an understanding and 
appreciation through new approach of ethics, which Levinas speaks on the other as our 
responsibilities. That needs higher conception or relation, a transcendent one. 

Keywords: nation state, ideology of Pancasila, monism, pluralism, multiculturalism, 
affirmative action. 

 
 
 
 

1.  Pengantar 

Indonesia adalah negara bangsa (nation state) yang plural, baik dilihat dari sisi 
etnis, ras, agama, dan kepercayaan. Dalam upaya melanggengkan kekuasaannya di 
Indonesia, pluralitas bangsa Indonesia dijadikan alat oleh kolonial Belanda untuk 
melakukan politik diskriminasi dan devide et impera. Pasca kemerdekaan, bangsa 
Indonesia juga tidak bisa keluar dari problem diskrimasi ras, etnis, dan agama, bahkan 
pada masa Rezim orde baru dengan alasan menjaga stabilitas nasional dan 
menghidupkan nasionalisme supra etnis dikeluarkanlah kebijakan politik asimilasi, yang 
memaksa etnis minoritas, Tionghoa untuk meninggalkan identitas budayanya dan 
menyatu dengan budaya nasional (Jawa). 
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Pasca kejatuhan orde baru, gerakan sectarian, primordialisme malah menunjuk-
kan tingkat pertumbuhan yang cukup pesat, ditambah lagi dengan munculnya kaum 
fundamentalisme dan radikalisme agama. Kehadiran sektarianisme, primordialisme, dan 
fundamentalisme agama telah memporakporandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal bangsa yang santun, dan toleran 
berubah menjadi bangsa yang kasar, kejam, dan tak kenal belas kasih. 

Adanya fenomena kekerasan yang terus melanda bangsa ini harus menjadi 
concern kita bersama. Berharap bangsa ini tidak terjatuh dalam keterpurukan, maka 
perlu adanya common flatform yang dihayati bersama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Tulisan ini berusaha menyajikan pluralitas bangsa Indonesia dilihat dari 
berbagai aspeknya, dan kemungkinan membangun model nasionalisme multikultural 
sebagai jalan keluar dari multi krisis, seperti tindakan anarkis, korupsi, diskriminasi, dan 
kekerasan.  

2.  Pluralitas Masyarakat Indonesia 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural baik dilihat secara 
horizontal maupun vertikal, secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya 
kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaaan 
agama, adat, tradisi dan budaya. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai 
oleh adanya perbedaan-perbedaan  antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup 
tajam. 

Dilihat dari sisi etnisitas yang ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai 
pendapat. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di 
Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas cultural yang berbeda-beda1. 
Skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa besar di Indonesia, masing-masing 
dengan bahasa dan adat yang tidak sama. Beberapa suku bangsa yang tergolong paling 
besar di antaranya, Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis. Skinner sendiri 
menggolongkan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu suku bangsa di antara suku 
bangsa yang ada di Indonesia karena kedudukannya yang sangat penting dalam sektor 
ekonomi dan sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan suku-suku bangsa lain 2 

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali 
disebut sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat plural, suatu istilah yang 
mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk mendeskripsikan kondisi 
masyarakat Indonesia pada masa kekuasaan Kolonial Belanda.3 Masyarakat Indonesia 
pada masa Kolonial Belanda merupakan masyarakat plural (plural societies), yakni 
suatu masyarakat yang terdiri dari banyak  elemen yang hidup sendiri- sendiri tanpa ada 
pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Pluralitas masyarakat 
Indonesia ini masih bersifat primordial dan sifatnya sangat askriptif yang pada 
gilirannya sangat potensial tumbuh dan berkembang dengan watak yang sangat 
mengagumkan ciri stereotip kesukuan, sehingga anggota masyarakat ini memandang 

                                                 
1 Hildred Geertz, “Indonesian Culture and Communities”, dalam Ruth T. McVey, ed. Indonesia, 

Southeast Asia Studies, Yale University, by arrangement with HRAF Press, New Haven, 1967: 24. 
2 G. William Skinner, ed. “Local ethnic and National Loyalities in Village Indonesia: A Symposium”, 

Yale University, Cultural Report Series, Southeast Asia Studies, 1959: 5-6. 
3 Lihat J.S Furnivall, “Netherlands India: A Study of Plural Economy”, Cambridge at the University 

Press, 1967:446-469. 
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kelompok lain dengan cara pandang mereka yang rasial dan primordial. Model 
masyarakat ini rentan terhadap konflik, dan Pemerintah kolonial dapat memanfa’atkan 
kondisi ini untuk melanggengkan daerah koloninya di Indonesia dengan menerapkan 
politik rasial dan devide et impera yang akhirnya melahirkan tripartit4.  

Menurut sistem ini, orang-orang Belanda dan Eropa lainnya walaupun sebagai 
golongan minoritas ditempatkan di jenjang sosial paling tinggi, yakni sebagai penguasa 
dan menjadi warga kelas satu, sedangkan orang-orang Indonesia yang biasa disebut 
dengan orang pribumi disebutnya dengan  inlanders sebagai kelas tiga. Golongan orang-
orang Tionghoa sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing 
menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut di atas. Peraturan 
ini dirancang untuk memisahkan orang Tionghoa dari penduduk pribumi, dan mengadu 
domba kedua kelompok ini. Pribumi membenci orang Tionghoa karena mereka 
menempati kedudukan kedua dalam strata masyarakat Indonesia, dan mereka diberi 
status khusus  sebagai perantara dan pemungut pajak untuk bangsa Belanda 5. 

Walaupun peran orang Tionghoa begitu besar bagi Bangsa Belanda, Namun 
Pemerintah Belanda tetap bertekad menekan perkembangan kelas menengah di antara 
kaum Tionghoa karena takut ada  kemungkinan persekutuan antara orang Tionghoa dan 
kaum Priyai, bangsawan pribumi. Sikap keras Belanda terhadap etnis Tionghoa, 
misalnya  dalam peristiwa pembantaian massal etnis Tionghoa tahun 1740. Peristiwa 
berdarah ini dikenal di mana-mana sebagai pembantaian Orang Tionghoa di Jawa 6.  
Etnis Tionghoa yang selamat dari pembantaian ini bertahan dan bergabung dengan 
Sunan Kuning (seorang etnis Tionghoa juga) yang sedang berperang melawan VOC 
mengenai pergantian Paku Buwana II. Perlawanan ini bagaimanapun  memberikan nilai 
sejarah pada etnis Tionghoa bahwa mereka aktif bersama unsur rakyat Indonesia 
lainnya melawan VOC sebagai musuh bersama. 

Politik devide et impera yang digelembungkan oleh pemerintah kolonial cukup 
berhasil yang ditandai dengan tidak adanya kehendak bersama (common will) di antara 
masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-
elemen yang terpisah satu sama lain karena perbedaan etnis, agama, dan akhirnya 
masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu 
keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidak 
utuh. Orang-orang Belanda datang ke Indonesia hanya untuk mengeruk kekayaan alam, 
sebagai kapitalis, majikan yang hidup dengan gaya dan budayanya sendiri terpisah dari 
kelompok masyarakat Indonesia. Orang-orang Timur Asing, seperti etnis Tionghoa juga 
pada masa colonial hidup di wilayah yang terpisah dari kebanyakan masyarakat, 
walaupun ada juga yang berbaur dengan masyarakat pribumi, dan kebanyakan mereka 
datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Dalam pada itu 
kehidupan orang-orang pribumi, tidak utuh juga mereka tidak lebih hanya sebagai 
pelayan di negerinya sendiri. Secara keseluruhan masyarakat Indonesia pada masa 
Hindia-belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh di atas dasar system kasta 
dan ikatan agama. Orang-orang Belanda, Tionghoa, dan pribumi Indonesia, melalui 

                                                 
4 Lihat Charles Coppel, Chinese-Indonesia as “ Foreign Orientals” in the Netherland Indies, dalam C. 

Coppel (ed), Studying ethnic Chinese in Indonesia , Singapure: Humanities Press, 2002: 157- 168. 
5 Lihat Kemasang, How Dutch Collonialism Foreclosed a Domestic Bourgeoisie in Java: The 1740 

Chinese Massacres Reappresed. Review, 1985. 
6 Lihat Kemasan, Ibid. 
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agama, kebudayaan, dan bahasa lokal mereka masing-masing mempertahankan dan 
memelihara pola pikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing.  

Di dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya kehendak bersama tersebut 
mengakibatkan tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh 
elemen masyarakat (common social demand). Setiap masyarakat politik secara 
berangur-angsur membentuk peradaban dan kebudayaannya sendiri, sehingga akhirnya 
masyarakat majemuk Indonesia merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-
sub system yang kurang lebih berdiri sendiri, di mana masing-masing sub system terikat 
ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial7. 

Tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen 
masyarakat menjadi sumber yang membedakan karakter dari ekonomi majemuk dari 
suatu masyarakat majemuk dengan ekonomi tunggal (unitary economy) dari suatu 
masyarakat yang bersifat homogeneous. Apabila proses ekonomi di dalam masyarakat 
yang bersifat homogeneous dikendalikan oleh adanya common will, maka hubungan-
hubungan social di antara elemen-elemen masyarakat mejemuk sebaliknya semata-mata 
dibimbing oleh proses ekonomi dengan produksi barang-barang material sebagai tujuan 
utama dari kehidupan masyarakat. Oleh karena penggolongan masyarakat terjadi di atas 
perbedaan ras, maka pola produksi pun terbagi di atas perbedaan ras, dan masing-
masing ras memiliki fungsi produksi masing-masing. Orang Belanda dalam bidang 
perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang pertanian, dan orang-orang Tionghoa 
sebagai kelas pemasaran yang menjadi perantara di antara keduanya. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat 
Indonesia yang demikian ini terjadi. Pertama adalah keadaan geografis. Letak geografis 
Indonesia yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 17.000 pulau yang 
tersebar di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3000 mil dari utara ke selatan, 
menjadi faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku 
bangsa di Indonesia. Ketika nenek moyang bangsa Indonesia datang secara 
bergelombang sebagai imigran dari daerah yang sekarang kita kenal dengan nama 
daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira 2000 tahun sebelum masehi, keadaan geografis 
itu telah memaksa mereka untuk harus tinggal menetap d daerah yang terpisah-pisah 
satu sama lain. Isolasi geografis yang demikian ini kemudian hari mengakibatkan 
penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini 
tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan suku 
bangsa yang lain.  

Faktor lainnya adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudra 
Indonesia dan Samudara Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama 
dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu 
lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut, maka masyarakat Indonesia 
telah sejak lama sekali memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui 
para pedagang asing. Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia 
berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari dari India sejak 400 tahun sesudah 
masehi. Hindu dan Budha pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di 
Indoensia serta lebur bersama–sama dengan kebudayaan lokal yang hidup lebih dahulu 
sebelum itu. Kemudian pengaruh kebudayaan Islam yang mulai masuk ke Indonesia 

                                                 
7 Lihat J.S. Furnivall, “Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands 

India”, New York University Press. Washington Square, New York,1956:306-308. 
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sejak abad ke-13, dan terus berkembang melalui proses penyebaran yang meluas 
sepanjang abad ke-15. Pengaruh agama Islam terus meluas di daerah-daerah yang 
sebelumnya dihuni oleh penganut Hindu-Budha, dan seringkali terjadi proses 
syncretism antara ajaran Hindu-Budha dengan Islam di beberapa wilayah, seperti di 
wilayah pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Jawa Barat. 

Pengaruh budaya barat mulai masuk di Indonesia melalui kedatangan bangsa 
Portugis pada permulaan abad ke-16. Kedatangan mereka karena tertarik oleh kekayaan 
rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku. Kegiatan missionaries menyertai kegiatan 
perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katolik di 
daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis keluar dari 
tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama Katolik segera digantikan 
pula oleh pengaruh agama Protestan.  

3.  Gagasan Nasionalisme Indonesia 

Gagasan Indonesia sebagai sebuah negara dengan kesatuan politik belum 
ditemukan setidaknya sampai abad ke-20. Sikap kedaerahan masih cukup dominan 
menjadi identitas pemersatu antara kelompok yang ada. Yang ada bukan satu bendera, 
melainkan banyak bendera. Gagasan politik Indonesia baru muncul menjelang abad ke-
20 setelah adanya politik etis. 

Kata “Indonesia” belum dikenal oleh kebanyakan orang Belanda. Para ekspedisi 
yang bukan orang Belanda menyebut kepulauan (Indonesia) ini  antara lain, “the 
Eastern Seas” (Kepulauan Timur), Indian Archipelago (Kepulauan Hindia), sedangkan 
orang-orang Belanda menyebutnya dengan istilah “ Hindia”, “Hindia Timur”, Daerah 
Jajahan Hindia”, Insulinde”, dan bahkan Belanda memandangnya sebagai bagian dari 
“Tropisch Nederland (Kawasan tropis Belanda). 

Gagasan Indonesia pertama kali ditemukan dalam bentuk Indu-nesians pada 
tahun 1850  oleh pengamat social dari Inggris, George Samuel Windsor Earl. Earl 
menyebut indu-nesians sebagai istilah etnografis untuk menjabarkan “cabang ras 
Polinesia yang menghuni kepulauan Hindia” atau “ras-ras berkulit cokelat yang 
menghuni kepulauan Hindia”. Kemudian James Logan menggunakan nama Indonesia 
untuk menjabarkan kawasan geografis kepulauan Indonesia. Logan lantas terus 
menggunakan kata “Indonesia”, “Indonesian”, dan “Indonesians” dalam arti geografis. 
Bahkan Logan membagi “Indonesia” menjadi empat kawasan geografis terpisah, 
membentang dari Sumatra sampai Formosa (Taiwan).8 Adolf Bastian, ahli etnografi asal 
Jerman kemudian menggunakan kata ‘Indonesia” dalam karyanya (5 jilid) “ Indonesien 
order die Inseln des Malayischen Archipel” yang terbit pada 1884-1894.9 

Pada tahun 1885, G.A Wilken, ahli etnologi dan professor di Universitas Leiden 
menggunakan istilah Indonesia untuk dalam pengertian geografi (kepulauan Indonesia)  
dan dalam pengertian budaya yang lebih luas (orang-orang yang memiliki kesamaan 
bahasa dan budaya, yang tersebar dari Madagaskar di barat sampai Taiwan di utara. 
Namun Wilken lebih suka menggunakan kata “Kepulauan Hindia”, dan hanya sesekali 
menggunakan kata “Indonesia”.10 Yang menarik pada penggunaan istilah Indonesia 
                                                 
8 Untuk keterangan lebih lanjut Lihat R.E Nilson, The Idea of Indonesia, A History, Cambridge University 

Press: Cambridge, 2008  (terj. Zia Anshar :sejarah Pemikiran dan Gagasan,Jakarta: Serambi, 2009. 
9 Encyclopaediẻ van Nederlandsch-Indiẻ, vol.1, ‘s Gravenhage: Martinus Nijhofft, 1896: 126-127. 
10 Lihat R.E Nilson, Opcit. 
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sejak Bastian tidak hanya sifatnya yang kurang jelas dan masih umum, tapi juga 
kemunculan fungsinya sebagai gambaran kawasan yang dianggap dihuni oleh orang-
orang ciri etnis dan budaya yang mirip -bahasa, ciri-ciri fisik, dan adat – yang menghuni 
kepulauan dari Madagaskar hingga Formosa/Taiwan. Dengan kata lain, gagasan 
Indonesia untuk pertama kalinya didasarkan pada pemahaman etnologis atas kemiripan 
budaya secara luas di kepulauan Indonesia dan  tempat lain. Kemudian kata Indonesia 
sebagai gagasan politik berasal dari penciptaan Belanda yang berhasil menyatukan 
kekuatan koloninya di kepulauan yang nantinya disebut Indonesia. 

Pemerintah kolonial Belanda berhasil melakukan kolonialisasi ke seluruh 
kepulauan Indonesia, sehingga dalam periode sekitar 30 tahun sesudah 1870, bentang 
luas kepulauan Indonesia yang sebelumnya merdeka secara politik dari Belanda telah 
dimasukkan ke dalam kekuasaan kolonial efektif sebagai bagian “ Hindia Timur 
Belanda”. J. B. van Heutsz, gubernur Jendral Belanda (1909) telah menyelesaikan 
tugasnya untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia ke dalah wilayah kekuasaan 
kolonial. Monumen van Heutsz (sekarang berada di Mesjid Cut Meutia, Menteng, 
Jakarta) menyatakan dengan bangga bahwa, “ dia menciptakan keteraturan, perdamaian, 
dan kemakmuran, serta menyatukan segenap penduduk Hindia Belanda “11. 

Menginjak dasawarsa pertama abad ke-20 Hindia sudah lebih merupakan negara  
ketimbang koloni. Ciri itu dapat dilihat dengan jelas lewat adanya peningkatan 
kemerdekaaan keuangan dan kedudukan legal yang diberikan kepada Hindia pada tahun 
1912, serta pendirian konsulat Hindia  di Jeddah. Van Heutsz setelah tidak menjabat 
Gubernur Jendral lagi, mulai membicarakan bentuk otonomi politik  dan keuangan yang 
lebih luas  bagi Hindia. Pada kanvas yang lebih besar lagi, pemikir Belanda S. Ritsema 
van Eck berspekulasi bahwa pada 1912 berdiri semacam imperium raya Belanda yang 
baru, terdiri atas negara-negara yang berdasar etnis - dalam kasus Hindia, artinya Jawa, 
Aceh, Sunda, dan seterusnya yang kedudukannya kurang lebih sejajar, tetapi Belanda 
menolak gagasan apapun mengenai kesatuan politis Hindia atau kesatuan penduduk 
pribumi Hindia. 

Kemudian nama Indonesia digunakan sebagai sebuah gagasan perjuangan politik 
sebagai nation state (Negara bangsa) pada awal ke-20 setelah politik etis yang 
dijalankan oleh kolonial Belanda. Puncak persatuan kalangan nasional yang 
meninggalkan sentimen kedaerahan dan melebur dalam satu perjuangan menuntut 
Indoensia merdeka adalah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Ini adalah tahap awal 
dari perjuangan nasionalisme di Indonesia. Ciri khas dari tahap awal ini adalah 
tumbuhnya perasaan kebangsaan karena adanya persamaan nasib sebagai daerah 
jajahan. Nasionalisme beraliran religius, sekuler, bahkan sosialis muncul bersamaan 
dengan munculnya gagasan Indonesia merdeka. Beberapa organisasi nasionalisme baik 
yang beraliran religius muncul seperti,  Serikat Dagang Islam (1909), Serikat Islam 
(1911) yang menandakan Islam sebagai penanda solidaritas nasional dan merupakan 
gerakan rakyat yang mengaitkan kebangkitan Islam dengan anti kolonialisme; begitu 
juga muncul organisasi nasionalis beraliran sekuler seperti Indische Partij (1912) yang 
bertujuan membangkitkan patriotisme semua orang Hindia terhadap tanah air yang telah 
memberi mereka makan, agar mereka bekerja sama atas dasar kesataran politis (semua 
ras) untuk membuat tanah air Hindia berkembang dan bersiap demi rakyatnya.12 

                                                 
11 Lihat J.C Lamster, J.B Van Heutsz, Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1942: 28, 173 
12 Lihat pasal 2 statuta IP, dikutip dalam Douwis Dekker, Die Indische Partij, 1913. 
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Tahap kedua adalah pasca revolusi kemerdekaan Indoenesia, merupakan bentuk 
nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner untuk 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan peran pemimpin nasional yang lebih 
besar. Nasionalisme pada masa ini mengandaikan adanya ancaman musuh dari luar 
terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tahap ini ditandai dengan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
secara politik tercapai setelah diakuinya kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 oleh 
pemerintah kolonial, seiring dengan itu Pemerintah Indonesia berusaha membangun 
perekonomian nasional. Ada tiga aspek yang bersangkutan dengan ekonomi nasional 
yaitu: pertama: melakukan nasionalisasi dan indonesianisasi perusahaan-perusahaan 
asing yang tampil dalam sebagai program setiap partai dan kabinet, tetapi kurangnya 
tenaga dan minimnya modal menjadi hambatan kebijakan pemerintah. Aspek kedua, 
penguatan ekonomi kerakyatan, sebagai yang tercantum dalam UUD 45, pasal 33 di 
mana perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ketentuan demikian memberi 
tempat bagi koperasi dan perusahaan negara untuk berperan; aspek yang ketiga adalah 
perubahan sektor ekonomi kolonial yang beroreientasi ekspor bahan-bahan mentah pada 
ekonomi nasional yang makin mendasarkan diri pada pasar dalam negeri . usaha ke arah 
itu diterjemahkan dengan program industrialisasi dan pembangun pertanian.13 Tetapi 
upaya ini mendapat banyak hambatan, karena kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya 
modal untuk kompensasi atau pembelian saham. 

Karena hambatan-hambatan itu, akhirnya kebijakan itu dilakukan melalui politik 
Benteng, dengan kesempatan pedagang-pedagang pribumi untuk bergerak di lapangan 
eksport-import, tetapi banyak juga di antaranya yang mendapat lisensi istimewa, yaitu 
pengusaha-pengusaha “aktentas”, terutama dari lingkungan partai-partai politik. karena 
mereka  bukan pengusaha maka pelaksanaannya diserahkan kepada pedagang-pedagang 
Belanda dan China, sehingga disebut dengan pengusaha Ali-Baba, atau Ali Willeem. 
Selain kepentuingan pribumi, perusahaan perusahaan menjadi alat partai untuk mencari 
dana. Praktek ini dimulai pada masa Ali Sastroamidjoyo, dan berlanjut sampai masa 
Demokrasi Terpimpin (1956-1967). Kebijakan nasional ini boleh dikatakan gagal. 
Pertumbuhan ekonomi pada awal dasawarsa 60’an mengalami kemerosotan sehingga 
menimbulkan krisis ekonomi. Pada tahun 1965 negeri ini terguncang oleh hempasan 
inflasi sebesar 1000 %, cadangan valuta asing hanya cukup untuk menutup nilai import 
hanya beberapa minggu, dan modal fisik dalam keadaan bobrok.14 Krisis ekonomi 
akhirnya berujung dengan krisis politik tahun 1965-1966, yaitu pemberontakan 
GESTAPU PKI yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan orde lama di bawah 
Rezim  Soekarno dan diganti oleh Soeharto, dengan model nasionalisme persatuan dan 
kesatuan, yang merupakan tahap ketiga dari ciri nasionalisme Indonesia. 

Sebagaimana dikatakan tahap ketiga adalah tahap nasionalisme persatuan dan 
kesatuan. Pada tahap ini kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan 
kebijakan pemerintah disingkirkan, dengan alasan akan mengancam persatuan dan 
stabilitas politik nasional. Perbedaan diredam bukan dengan menyelesaikan pokok 

                                                 
13 Lihat Dawam Raharjo, Masyarakat Madani: Agama, kelas menengah, dan Perubahan Sosial, 

LP3ES,1999, hal. 280-282. 
14  Lihat Colin Brown,  A Short History of Indonesia, The Unlikely  Nation?, Sydney: Australia: Allen& 

Unwin, 2003 
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persoalan tetapi ditindas dan disembunyikan. Pasca pemberontakan G-30 S PKI yang 
gagal, dan krisis ekonomi yang ditinggalkan oleh Rezim Soekarno, dan belajar dari 
pengalaman itu, akhirnya Rezim Soeharto menerapkan dua kebijakan fundamental. 
Dalam bidang ekonomi dengan mengundang kembali modal asing untuk melaksanakan 
industrialisasi lewat UU No. 1/1967; dan dalam bidang keamanan diterapkan kebijakan 
politik asimilasi yang mewajibkan masyarakat Indonesia (Tionghoa) untuk melepas 
kebudayaan mereka, termasuk larangan menggunakan bahasa Mandarin dalam 
komunikasi sehari-hari15. Pemerintah menutup semua sekolah berbahasa Mandarin dan 
mengatur anak-anak keturunan  Tionghoa untuk hanya masuk sekolah yang berbahasa 
Indonesia. Bahkan pada tahun 1966 untuk meyakinkan bangsa Indonesia akan tekad 
mereka kepada Indonesia, orang Tionghoa dimbau untuk mengganti nama Tionghoa 
mereka dengan nama Indonesia 16  

Larangan penggunaan nama, bahasa dan agama yang mengandung budaya Cina, 
pelarangan sekolah, koran dan wacana yang mengandung unsur budaya Cina, 
pelarangan untuk tinggal di pedesaan (UU No.10, 1959), dan terlibat dalam arena 
politik masyarakat Indonesia merupakan bentuk diskrimasi yang dialamatkan  kepada 
etnis Tionghoa di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuat etnis Tionghoa menjadi 
kelompok yang kosmopolit dan hanya bergerak dalam sektor ekonomi perdagangan. 
Mereka telah jadi lebih Indonesia (Jawa) akibat dari asimilasi yang dipaksakan, tetapi 
mereka tetap saja tidak bisa lepas dari status mereka yang selalu akan dijadikan 
kambing hitam jika terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik. 

Rezim Soeharto berusaha menekan kemunculan identitas kultural melalui 
pengurangan peran hukum dan penguasa adat, menciptakan istilah SARA sebagai isu 
yang tabu dalam interaksi sehari-hari masyarakat, dan depolitisasi etnisitas dengan 
menghapuskan kelompok/partai politik yang mengandung unsur etnisitas dan agama. 
Pemerintah juga mulai memunculkan identitas supra etnik, yaitu identitas sebagai 
bangsa Indonesia melalui propaganda nasionalisme yang tercermin dalam kurikulum 
pendidikan sejak SD seperti P4, PSPB, mata kuliah kewiraan, pendirian museum 
perjuangan bangsa, TMII, serta situs yang menggambarkan kesatuan Indonesia. Bagi 
pemerintah, pada masa ini hubungan antaretnik secara konseptual “tidak ada dan tidak 
boleh ada”.  

Tahap nasionalisme berikutnya adalah nasionalisme multikultural. Setelah 
adanya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terang-terangan 
pada masa rezim Soeharto, dan pemberian hak istimewa kepada kepada para cukong17, 

                                                 
15 Pasca gagalnya Kudeta PKI  tahun 1965, Soeharto  memimpin kampanye memerangi jejak komunisme, 

dan etnis Tionghoa Indonesia dituduh mempunyai hubungan erat dengan Tiongkok yang dikaitkan 
dengan paham komunisme. Soeharto menerapkan kebijakan politik asimilasi yang mengakibatkan 
terkikisnya bahasa dan kebudayaan Tionghoa di Indoensia. Tentang kudeta PKI dan hubungannya 
dengan etnis Tionghoa di Indonesia baca Kahin, George, (1966) Nationalism and Revolution in 
Indonesia. Ithaca, New York: Cornel University Press. 

16 Suryadinata, Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa, Jakarta: PT Pustaka, 1999: 29. 
17 Cukong adalah bahasa Mandarin yang berarti tuan, tetapi dalam bahasa Indonesia istilah ini digunakan 

untuk menyebut, “pengusaha Tionghoa yang lihai dan bekerja sama sebagai perantara dengan 
penguasa, khususnya kaum militer. Kebijakan Rezim Soeharto di satu sisi mengikis kebudayaan 
Tionghoa, tapi di sisi lain kebijakan perekonomiannya menguntungkan sebagian etnis Tionghoa. Politik 
mengundang modal asing ke Indonesia menguntungkan bagi pemodal Tionghoa, disebabkan oleh akses 
dana dan jaringan modal mereka di luar negeri, seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Thailand 
yang menawarkan sumber modal dan kemitraan perusahaan yang tidak ditawarkan kepada pengusaha 
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ditambah dengan adanya krisis ekonomi yang terus berkelanjutan menyulut amarah 
rakyat. Kerusuhan Mei 1998 menandai berakhirnya masa Soeharto, dan Indonesia 
memasuki masa Reformasi. Pada masa ini hakikatnya, Indonesia tidak bisa lepas dari 
sistem global internasional, nasionalisme yang dibangun adalah nasionalisme 
multikultural yang menandaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menghindari dari 
bangsa lain. Dalam konteks ini ada kecenderungan global bahwa semakin banyak orang 
membayangkan menjadi warga dunia (world citizen) dan terikat dengan nilai-nilai 
kemanusiaan universal. Abdurrahman mempelopori munculnya nasionalisme multi-
kultural dengan merekognisi kebudayaan minoritas Tionghoa, menghadirkan keadilan 
dan anti diskriminasi yang terwujud dalam berbagai produk hukum. Pada bulan Januari 
2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpress 14, 1967 yang memungkinkan 
perayaan Imlek dan Cap-go-meh dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan liong 
di tempat terbukan dan depan khalayak ramai. Namun gagasan nasionalisme 
multikultural yang digulirkan tidak semulus yang terjadi di lapangan, masih saja banyak 
terjadi tindakan diskriminasi, gerakan sektarian, primordialism, dan fundamentalism; 
dan bahkan pasca reformasi  frekwensinya  semakin terus meningkat. 

Ruang kebebasan dan keterbukaan yang tersedia malah menumbuhsuburkan 
paham primordialisme, etnocentrisme, dan radikalisme. Pasca reformasi tercatat banyak 
konflik internal, baik disebabkan oleh ras, etnis, maupun agama, seperti antara etnis 
Madura dengan Dayak, konflik di Maluku, Poso, dan daerah-daerah lain di Indonesia. 
Gerakan radikalisme, fundamentalisme agama, tindakan intoleransi, dan anarkisme  
juga tumbuh subur, di mana para pengikutnya melakukan tindakan yang menurut 
ukuran normal dianggap kasar dan irrasional, seperti bom bunuh diri yang terlihat dalam 
peristiwa bom Bali, bom di kedutaan Australia, bom di hotel Marriot, dan lain-lain. 
Dalam konteks inilah diperlukan revitalisasi Pancasila. 

Arus liberalisasi politik, dan dihapuskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas 
setiap organisasi pada masa B.J Habibie memberikan peluang bagi adopsi asas-asas 
ideologi lain, baik berbasiskan liberalisme dan sekulerisme maupun berbasiskan agama. 
Akibatnya Pancasila cenderung tidak menjadi common platform dalam kehidupan 
politik. Di sisi lain, atas nama otonomi daerah sering kali dimanfaatkan oleh 
sekelompok elit untuk menumbuhkan penguatan sentimen kedaerahan. Apabila tidak 
diantisipasi, bukan tidak mungkin semakin menumbuhkan sentimen lokal nationalisme 
yang dapat tumpang tindih dengan ethnonasionalism. Memperhatikan posisi krusial 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegera, Pancasila sebagai landasan ideologi 
berbangsa dan bernegara perlu mendapatkan perhatian serius, maka perlu dilakukan 
revitalisasi makna, peran, dan posisi Pancasila bagi masa depan bangsa Indonesia 
sebagai negara modern. 

Karena posisi Pancasila yang sangat krusial seperti ini, maka sangat mendesak 
untuk melakukan rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila. Rejuvenasi Pancasila dapat 
dimulai dengan menjadikan Pancasila sebagai public discourse (wacana publik). 
Dengan menjadi wacana publik sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian 
kembali atau pemaknaan Pancasila selama ini untuk kemudian menghasilkan pemikiran 
dan pemaknaan baru. 18 
                                                                                                                                               

pribumi. Lihat Leo Suryadinata, Pribumi Indonesia, the Chinese Minority and China, Singapura: 
Heinemann Asia, 1992: 141-145. 

18 Lihat Azyumardi Azra, Rejuvenasi Pancasila di Tengah Aus Globalisasi” dalam Try Soetrissno, 2006, 
Reformasi dan Globalisasi: Menuju Indonesia Raya, Jakarta: yayasan Taman Pustaka. 
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Dengan mengangkat semangat nasionalisme multikultural, masyarakat Indonesia 
diharapkan memiliki kesadaran untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai 
satu  kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun 
agama. Nasionalisme multikultural memberi penegasan bahwa seseorang atau 
sekelompok orang dengan segala perbedaannya diakui dan sama di dalam ruang publik. 
Dengan kata lain nasionalisme ini dibangun berdasarkan perbedaan budaya masing-
masing kelompok pembentuknya, dan pemerintah menciptakan institusi-institusi yang 
dapat melegitimasi setiap identitas kelompok etnik yang berbeda-beda. 

4.  Multikulturalisme dalam Pancasila: Antara Nasionalisme dan 
Globalisasi 

Dunia kontemporer seperti sekarang ini ditandai dengan adanya globalisasi 
dimana terjadi suatu perubahan social yang sangat cepat  karena semakin bertambahnya 
keterkaitan antara masyarakat di berbagai belahan dunia dengan faktor-faktor yang 
terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Menurut Hoffman, 
akibat dari globalisasi akan timbul tiga hal yang saling berkaitan, pertama globalisasi 
ekonomi, di mana sebuah kebiijakan nasional bidang ekonomi menjadi kurang berguna 
karena berjalannya ekonomi akan sangat ditentukan oleh kekuatan pasar dunia dan 
keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan transnasional. Globalisasi ekonomi 
merupakan dampak yang tidak bisa dilepaskan dari revolusi teknologi, revolusi 
informasi, perdagangan, investasi dan bisnis internasional. Aktor utamanya adalah 
perusahaan, investor, bank, industri jasa, negara, dan organisasi internasional. 

Kedua adalah globalisasi kultural, yang juga merupakan turunan dari revolusi 
teknologi dan globalisasi ekonomi, di mana keduanya menciptakan dan membentuk 
arus perpindahan barang-barang kultural. Dilemanya adalah antara memilih uniformitas 
dalam  selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan di seluruh pelosok dunia, atau  
diversitas; dan ketiga adalah globalisasi politik yang merupakan produk dari dua bentuk 
globalisasi terdahulu. Bentuk yang terakhirnya ini ditandai dengan kuatnya pengaruh 
Amerika Serikat dan institusi-institusi politiknya serta berbagai jaringan organisasi 
internasional dan regional.19 

Di tengah arus globalisasi seperti di atas, Indonesia sebagai bangsa yang besar 
harus tetap hidup dan bertahan dengan ketahanan nasionalnya, dengan kelenturan 
budayanya dan terus beradaptasi dengan unsur-unsur luar yang dianggap baik untuk 
memperkaya nilai-nilai lokal yang ada. Namun demikian, bangsa ini tidak boleh 
terobsesi dengan budaya luar secara membabi buta, karena pada saat yang sama berarti 
mencampakkan tradisi (local genius) dan berpeluang menjadi bangsa yang akan 
kehilangan identitas dirinya. Bersikap cerdas adalah tidak bersikap apriori terhadap 
berbagai budaya dari luar, tetapi juga tidak meniru begitu saja apa yang berasal dari 
luar, mengadopsi nilai-nilai luar harus dilakukan secara cerdas, kritis, dan bijaksana. 
Usaha untuk melestarikan apa yang baik dan mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari 
luar adalah sikap moderat di era kontemporer seperti sekarang ini. 

Adanya arus globalisasi mengakibatkan adanya peningkatan saling keterkaitan 
antara seseorang atau satu bangsa dengan bangsa lainnya dan telah menggiring dunia ke 
arah pembentukan desa global (global village). Desa global merupakan kenyataan sosial 

                                                 
19 Stanley Hoffman, “Clash of Globalization”, Foreign Affairs vol.81/4 , July/August 2002:107-108. 
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yang saling terpisah secara fisik, tapi saling berhubungan dan mempengaruhi secara non 
fisik. Dalam desa global, muncul masyarakat yang plural dengan norma moral yang 
plural juga, sehingga terdapat nilai-nilai moral yang beragam. Hal serupa juga terjadi 
dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan. 

Pasca reformasi dengan politik keterbukaan dan kebebasan, tantangan 
masyarakat Indonesia semakin berat dibandingkan sebelumnya, karena menghadapi 
eksistensi masyarakat plural, yang memiliki etnisitas, gender, ras, dan agama yang 
berbeda dengan moralnya masing-masing. Cara berada mereka merupakan cara berada 
yang baru, lengkap dengan penciptaan image-image yang baru. Ada masyarakat liberal 
dan sekuler yang percaya pada pluralisme moral, di lain pihak ada juga masyarakat 
primordial dan dogmatis yang masih mempertahankan eksistensi moralnya; dan ada 
juga masyarakat radikal yang tidak mau menerima pluralitas moral, dan berusaha 
memaksakan monisme moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. 

Pertentangan dimulai dari perasaan kepemilikan pada kelompok berhadapan 
dengan bukan kelompok. tercatatlah banyak konflik internal, baik disebabkan oleh ras, 
etnis, maupun agama, seperti konflik antara etnis Madura dengan Dayak, konflik di 
Maluku, Poso, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan dalih mempertahankan 
kemurnian identitas kelompoknya melawan identitas kelompok lain, lalu dibuatlah 
pembenaran lewat symbol-simbol ras dan agama untuk meneguhkan tekad melakukan 
tindak kekerasan atas nama agama dan etnis. 

Tantangan itu sebenarnya bisa dijawab jika kita bangsa Indonesia mengembang-
kan multikulturalisme dalam bingkai ideologi Pancasila, dalam arti memilih model 
multikulturalisme yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Dalam konteks ini, seperti 
yang dikatakan oleh Kymlicka bahwa, bentuk multikulturalisme harus cair dalam 
kelompoknya, demikian pula dalam batasan kelompoknya, kebebasan dalam berafiliasi 
dan bukan pemaksaan; dan konsepsi identitas kelompok harus non eksklusif 20. 

Di samping model batasan kelompok harus cair, kebebasan dalam berafiliasi, 
dan identitas kelompok non eksklusif sebagai yang digagas oleh Kymlicka sebagai 
nilai-nilai model multikulturalisme, maka dalam konteks Indonesia harus ditambah 
dengan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai Ketuhanan Yang 
Mahaesa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang 
Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial. Dengan 
model multikulturalisme seperti itu maka ada semacam kesepahaman bagi kita dalam 
konteks hidup berbangsa dan bernegara untuk berterima dengan adanya pluralitas 
kelompok dengan keragaman moral yang diusungnya, selama tidak bersifat eksklusif. 
Dalam arti tidak ada toleransi bagi kelompok radikalisme agama dan kelompok GLTB 
(gay, lesbian, Bi-seks, transgender), karena keduanya dianggap komunitas yang 
eksklusif, dan bertentangan dengan nilai Pancasila. 

Munculnya beragam konflik di Indonesia belakangan ini karena akibat tidak 
adanya common platform dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka membangun 
Indonesia yang multicultural hanya mungkin dapat diwujudkan bila, pertama, konsep 
multikulturalisme menyebarluas dan dipahami oleh masyarakaat Indonesia, serta adanya 
keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi dan menjadikan-
nya sebagai pedoman; Kedua, kesamaan pemahaman di antara masyarakat Indonesia 

                                                 
20 Will Kymlicka, Etnicity, Nationalism and Minority Rights, ed. May. Modood and Squire, 2004: 43. 
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mengenai makna dan model multikulturalisme dan bangunan konsep yang mendukung-
nya. 

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan 
persatuan, maka penerimaan pluralitas agama dan etnis merupakan suatu keharusan 
sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ketuhanan, dan kemanusiaan. Dengan kata lain, 
manusia Indonesia perlu menghadapi adanya perbedaan etnis ,agama, dan kepercayaan 
secara lebih manusiawi dan etis sebagai pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila. 

Tentu saja setiap agama dan etnis memiliki tradisi, warisan, dan latar belakang 
masing-masing. Namun mereka tidak hanya tunduk pada pengaruh tersebut, tetapi 
sungguh-sungguh didasarkan pada landasan rasionalitas dalam bertindak yang berasal 
dari kedalaman diri. Landasan rasionalitas ini mengandaikan adanya sisi universalitas 
dalam sikap dan keyakinan bahwa setiap agama dan etnis memiliki kekhasannya 
sendiri-sendiri. Keyakinan akan kekhasannya akan memperteguh identitasnya, sehingga 
keberadaan agama dan etnis lain tidak menjadi ancaman bagi keberadaan agamanya dan 
etnisnya. Dengan demikian hubungan dengan yang lain tidak membawa kekerasan. 

Perbedaan agama dan etnis seharusnya mengajak bangsa ini untuk menerima 
keterbatasan manusia dalam menangkap misteri Tuhan, misteri yang lain dan 
mengundang untuk menunda hasrat untuk mendominasi yang lain. Dengan demikian 
sebagai yang dikatakan Levinas, “Hubungan tidak menetralisir yang lain, tetapi 
memelihara otentisitas yang lain, Yang lain sebagai sama sekali lain, tidak merupakan 
objek yang menjadi milik kita. Sebaliknya, yang lain menarik diri ke dalam 
misterinya”21, jadi dalam perspektif ini perbedaan agama, ras, etnis, dan kepercayaan 
tidak dapat dipecahkan dalam bentuk pernyataan seakan-akan mereka saling 
melengkapi, karena kesalingan berarti berakar pada kelemahan yang  merupakan bentuk 
pengobyekkan. 

Dalam rumusan lain Levinas mengatakan, 

“di dalam perjumpaan yang tulus, yang lain menyentuh saya dan menyandera 
saya, menyandera saya karena saya ditetapkan pada ketidakmungkinan untuk 
menolak rintihan pihak lain”22.  

Di sinilah menurut Levinas, tanggungjawab mendahului kebebasan. Subyekti-
vitas saya diusik bahkan sebelum saya mengambil keputusan bahwa, kehadiran yang 
lain membuat saya bertanggungjawab atas nasibnya, khususnya penderitaan dan 
kesengsaraannya. Perjumpaan dengan yang lain merupakan momen etika. 

Dalam konteks inilah etika tidak boleh dilepaskan dari politik. Etika politik 
harus dipahami sebagai politik bertanggungjawab terhadap pihak lain, sebagai bentuk 
pluralitas yang membentuk komunitas. Kesadaran baru ini memberi inspirasi dan 
membuka peluang untuk affirmative action. Lewat affirmative action inilah maka 
“pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan 
agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat 
mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui”. 

 

                                                 
21 Lihat Levinas , Ethics and Infinity, Pittsburgh: Duquesne University  Press, 2000. 
22 Lihat Levinas, ibid. 
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5.  Penutup 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural baik dilihat secara 
horizontal maupun vertikal, secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya 
kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaaan 
agama, adat, tradisi dan budaya. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai 
oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup 
tajam. 

Sebagai masyarakat plural (plural societies), Pemerintah kolonial menerapkan 
kebijakan diskriminasi dan kekerasan, lewat politik devide et impera yang cukup 
berhasil, ditandai dengan tidak adanya kehendak bersama (common will) di antara 
masyarakat Indonesia, dan barulah kesadaran sebagai satu bangsa tumbuh setelah 
politik etis. Perjuangan kebangsaan diarahkan dengan meninggalkan sentimen 
kedaerahan, dan agama akhirnya membuahkan hasil, lewat Sumpah Pemuda (1928) dan 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945). 

Pasca kemerdekaan Indonesia, praktek-praktek diskriminasi, dan kekerasan 
masih belum bisa dihilangkan, malah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup 
signifikan. Pasca pemberontakan G-30 S PKI yang gagal, Rezim Soeharto lewat 
nasionalisme persatuan dan kesatuan menerapkan kebijakan politik asimilasi yang 
mewajibkan masyarakat Indonesia (Tionghoa) untuk melepas kebudayaan mereka dan 
berbaur dengan budaya Indonesia. Selanjutnya, pasca reformasi tercatat banyak konflik 
internal, baik disebabkan oleh ras, etnis, maupun agama, seperti konflik antara etnis 
Madura dengan Dayak, konflik di Maluku, Poso, dan daerah-daerah lain di Indonesia. 
Gerakan radikalisme, fundamentalisme agama, tindakan intoleransi, dan anarkisme juga 
tumbuh subur lewat terorisme dan tindak kekerasan, seperti peristiwa bom Bali, bom di 
kedutaan Australia, bom di hotel Marriot, dan lain-lain.  

Munculnya beragam konflik di Indonesia seperti di atas adalah akibat tidak 
adanya common platform dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka membangun 
Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat diwujudkan bila, pertama, konsep 
multikulturalisme menyebarluas dan dipahami oleh masyarakaat Indonesia, serta adanya 
keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi dan menjadikan-
nya sebagai pedoman; Kedua, kesamaan pemahaman di antara masyarakat Indonesia 
mengenai makna dan model multikulturalisme dan bangunan konsep yang men-
dukungnya.  
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