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Abstract 

Political differentiation ist one possible response to the multicultural reality faced by modern 
society. Discourse about multiculturalism and political differentiation has once again come to 
the fore in philosophical discussions since the publication of Charles Taylor’s The Politics of 
Recognition (1993). In line with the Hegelian tradition, Taylor emphasises the importance of the 
acknogledgment of the other as a basis of individual and collective identity formation. The 
politics of acknoledgement corrects the Kantian tradition with ist politics of universal human 
dignity which over emphasises sameness while neglecting difference. The final part of this 
essay refers to the struggle of Gus Dur who stressed the rights of minorities in constructing a 
multicultural Indonesian society. The endeavour of Gus Dur is read in the light of the 
multicultural thinking of Charles Taylor. 

Keywords: Multiculturalism, recognation, politics of differentiation, authenticity, universal 
human dignity 

 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Pertengahan Maret 2010 lalu pimpinan jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) 
Rock cabang Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, mengajukan pengaduan kepada 
Forum Kepedulian Sosial di Maumere. Alasannya, kelompok GBI Rock merasa hak-hak 
asasi dan konstitusionalnya  untuk beribadat telah dilecehkan.  

Karena desakan kelompok mayoritas konferensi internasional kelompok gay dan 
lesbian yang menurut rencana diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 26-28 Maret 
lalu dibatalkan.1  

Baik khasus GBI Rock maupun pembatalan konferensi internasional kaum gay 
dan lesbian bertolak dari asumsi dasar bahwa kelompok –kelompok ini mengganggu 
ketertiban umum. GBI Rock mengganggu ketertiban umum karena mereka menjalankan 
kegiatan ibadat di rumah pemimpin jemaat tanpa izinan ketua RW (Rukun Warga) dan 
lurah. Namun di sisi lain, kelompok mayoritas (Katolik) juga sering menjalankan ibadat 
                                                 
1 Bdk. “Gay dan Lesbian: Konferensi Internasional dibatalkan”, Kompas, 28 Maret 2010 
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di rumah-rumah pribadi tanpa harus meminta izin dari lurah atau RW. Kelompok GBI 
Rock juga belum mendapat izinan mendirikan rumah ibadat karena belum memenuhi 
persyaratan administratif berdasarakn SKB tiga menteri. Sementara kelompok gay dan 
lesbian mengganggu ketertiban umum karena mereka dapat merusakkan moralitas 
mayoritas warga yang lain.  

Pertanyaannya, moralitas siapa? Siapa yang berhak mendefinisikan konsep 
ketertiban umum, negara atau komunitas budaya tertentu? Jika negara, apakah negara 
boleh merujuk pada konsep moral agama tertentu dalam mengatur bangsa Indonesia 
yang multikultural ini?  

Pertanyaan-pertanyaan di atas menelorkan persoalan seputar konsep hidup 
bersama dalam masyarakat multikultural atau dikenal dengan politik multikulturalisme. 
Dalam sejarah pemikiran politik kontemporer, diskursus seputar multikulturalisme 
kembali santer sejak penerbitan karya seorang filsuf Kanada kontemporer, Charles 
Taylor,2 berjudul Politik der Anerkennung- Politik Pengakuan. Dalam politik pengakuan 
atau politik diferensiasi, Charles Taylor menekankan pentingnya aspek pengakuan dari 
yang lain dalam membangun identitas, baik identitas individual maupun kolektif.  
Hanya dalam keunikan, entah keunikan ras, agama, suku, gender atau aliran politik, 
manusia dapat menjadi dirinya sendiri.  

Politik diferensiasi juga pernah menjadi pokok pergulatan intelektual dan 
keterlibatan politik almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur). Hal ini antara lain 
terungkap dalam komitmennya memperjuangkan hak-hak kolektif kaum minoritas. 
Karena itu uraian tentang multikulturalisme dan politik diferensiasi merupakan salah 
satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan mendiang Gus Dur yang mendapat 
julukan bapak pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Tak berlebihan jika 
dikatakan bahwa Gus Dur merupakan salah seorang yang telah meletakkan landasan 
dan memberi warna dalam membangun politik multikulturalisme di Indonesia. 
Diskursus tentang pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia tak mungkin 
mengabaikan Gus Dur.  

Dalam uraian ini saya akan menjelaskan konsep multikulturalisme dan politik 
pengakuan Charles Taylor. Di akhir tulisan, perjuangan Gus Dur untuk mempertahan-
kan multikulturalisme di Indonesia coba ditafsir dalam terang diskursus pemikiran 
politik moderen, secara khusus dalam terang konsep multikultralisme Charles Taylor. 

 

                                                 
2 Charles Taylor lahir di Montreal, Kanada, pada tanggal 5 November 1931. Ia merupakan salah seorang 

filsuf sosial kontemporer terbesar. Sejak 1956 belajar di Oxford dan menyelesaikan program doktoral 
pada tahun 1961. Awal refleksi filosofisnya dipengeruhi oleh filsafat analitis, fenomenologi Merleau-
Ponty, idealisme Jerman dan filsafat bahasa romantik. Taylor membahas persoalan-persoalan filosofis 
dari sistem Hegelian hingga etika politik pengakuan dalam konteks multikulturalisme. Dari kubu 
komunitarianisme Charles Taylor melancarkan beberapa kritik fundamental atas liberalisme. Namun 
Taylor sendiri lebih suka memposisikan dirinya melampaui dikotomi perdebatan komunitarianisme-
liberalisme. Sources of the Self. The Making of the Modern Identity (1989) merupakan karya 
filosofisnya yang terpenting. Karya ini coba membahas perkembangan identitas masyarakat moderen. 
Tinjauannya tidak saja bersifat historis, tapi juga argumentatif di mana Taylor memberikan pendasaran 
atas klaim-klaim normatif yang menjadi jati diri kita sebagai warga masyarakat moderen (Bdk. Franko 
Volpi, Grosses Werklexikon der Philosophie, Jilid II, Alfred Kroener Verlag, Stuttgart 2004, hlm. 
1466-1467). 
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B. Dua Catatan Sejarah 

Politik Pengakuan lahir dari rahim konteks historis masyarakat Amerika Serikat 
dan Kanada. Konteks historis pertama, perdebatan kanon seputar karya-karya yang 
boleh dimasukkan dalam program belajar dan studi di sekolah-sekolah dan universitas 
di Amerika. Pertanyaan yang harus dijawab di sini ialah sejauh mana program belajar 
dan studi dapat memenuhi kebutuhan serta memperhatikan aspek budaya, aspek 
intelektual atau seni dari kelompok-kelompok minoritas yang bukan merupakan bagian 
dari kelompok mayoritas orang kulit putih dengan dominasi budaya maskulin, orientasi 
heteroseksual serta beragama Kristen. Jenis literatur mana serta berapa banyak pengaruh 
literatur kelompok minoritas seperti kelompok orang kulit hitam, kaum feminis, gay, 
lesbian serta suku Indian boleh diadposi dalam kurikulum tersebut?3  

Taylor berpandangan, tuntutan kaum minoritas di atas berpijak pada dua 
pertimbangan. Pertimbangan  pertama ialah sebuah keyakinan antropologis bahwa 
anggota komunitas budaya minoritas terutama kaum perempuan, gay dan lesbian hanya 
dapat mengembangkan jati dirinya secara wajar jika budaya mereka diterima dan diakui 
sebagai bagian dari budaya bersama. Ini sebuah tuntutan akan perlakuan egaliter 
terhadap semua elemen budaya dalam sebuah masyarakat multikultural. Pertimbangan 
kedua, kebudayaan mayoritas tidak menangkap dimensi universal nilai-nilai kultural 
dan seni dari budaya Indian, Afrika dan Asia. 

Konteks historis kedua adalah diskursus tentang kesatuan dan kebhinekaan 
Kanada dalam hubungan dengan tuntutan warga Quebec untuk mendapat perlakuan 
khusus (distinct society). Status ini harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dari hak-hak 
kebebasan individual yang tercantum dalam Charter of Rights Kanada tahun 1982.  

Demi melindungi budaya minoritas berbahasa Prancis yang terancam punah di 
bawah dominasi budaya berbahasa Inggris di Amerika Utara, Provinsi Quebec 
memperjuangkan hak-hak kolektif. Hak-hak kolektif tersebut tidak mendapat 
perlindungan secukupnya dan bahkan dibatasi dengan hak-hak kebebasan individual 
dan liberal dalam Charter of Rights. Perjuangan akan hak-hak kolektif antara lain 
melahirkan aturan yang dikenal dengan Bill 101. Isinya, anak-anak dari orang tua 
berbahasa Prancis serta para emigran yang tidak berbahasa Inggris harus belajar di 
sekolah berbahasa Prancis. Iklan serta reklame di toko-toko di wilayah Quebec hanya 
diizinkan menggunakan bahasa Prancis.  

Dengan demikian Quebec mendapat perlakuan sebagai distinct society. Para 
politisi nasionalis berjuang agar Quebec membentuk negara otonom. Namun perjuangan 
otonomi ini tidak terwujud setelah gagal dalam dua referendum.  

C. Formasi Identitas dan Pengakuan 

Kedua latar belakang historis di atas melahirkan beberapa persoalan yang oleh 
Charles Taylor direfleksikan dari sudut pandang teori politik dan filsafat sosial. 
Pertama, refleksi politis, filosofis dan juridis tentang hidup bersama dalam masyarakat 
multikultural ditandai dengan koeksistensi egaliter dan bukan dominasi budaya 
mayoritas (Leitkultur) atas budaya-budaya lainnya. Konsep ini menawarkan model 
penyelesaian konflik yang tidak bersifat etnosentris dan budaya solidaritas di tengah 

                                                 
3 Bdk. Manfred Brocker, Geschichte des Politischen Denkens, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007, hlm. 
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multikulturalisme. Kedua, Charles Taylor menghimpun dan merumuskan pertimbangan-
pertimbangan mengenai hubungan antara formasi identitas dan pengakuan sosio-
kultural.4  

Karya Taylor ini dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama berbicara tentang 
identitas dan pengakuan. Dalam bagian ini seperti Axel Honneth, Taylor pun merujuk 
pada teori-teori yang pernah dikembangkan oleh Georg Herbert Mead dan W.F. Hegel. 
Menurut para teoretisi ini, subjek hanya dapat mengembangkan gambaran dan jati diri 
yang sejati jika ditopang dengan pilar-pilar intersubjektif yang kokoh berupa 
pengakuan, respek dan penghormatan dari orang lain. Ada sebuah korelasi esensial 
antara pengakuan dan identitas. 

Tesisnya berbunyi, identitas kita separuhnya terbentuk lewat pengakuan atau tidak 
adanya pengakuan, bahkan sering juga lewat pengakuan yang keliru dari sesama, 
sehingga seorang  manusia atau sekelompok orang dapat mengalami kerugian atau 
menderita deformasi, jika lingkungan sekitar atau masyarakat menciptakan 
gambaran yang mengekang atau menghina tentang diri atau kelompok orang lain. 
Tidak adanya pengakuan atau gambaran yang keliru tentang orang lain dapat 
menyebabkan penderitaan, dapat berupa penindasan serta membawa orang lain 
kepada cara berada yang palsu dan menghancurkan.5  

Pelecehan terhadap kekhasan individual dan kultural seseorang (sebagai orang 
hitam, homoseksual atau orang cacat) dapat dipandang sebagai instrumen represi paling 
kuat dari budaya mayoritas: Pelecehan menyebabkan subjek bersangkutan meng-
internalisasi perasaan rendah diri serta mengungkapkannya kembali lewat perilakunya. 
Sejauh masyarakat-masyarakat liberal bertujuan menciptakan peluang pembentukan 
identitas yang layak bagi para anggotanya, dapat dijelaskan mengapa tuntutan akan 
pengakuan dalam politik moderen begitu kuat. Bahkan perhatian akan pengakuan 
melampaui tuntutan tradisional tentang pembagian sumber kekayaan material yang adil. 
Menurut Taylor, “pengakuan bukan sekadar ungkapan sopan santun terhadap sesama. 
Lebih dari itu, tuntutan akan pengakuan merupakan kebutuhan dasar manusia.“6  

Pertanyaan tentang hubungan antara formasi identitas dan pengakuan sudah 
selalu ada dalam perjalanan sejarah filsafat. Namun hubungan ini mulai dipersoalkan 
dalam filsafat moderen lantaran perkembangan budaya.  

Sejak Revolusi Prancis “budaya jaga kehormatan masyarakat feodal” yang 
memberikan status serta takaran penghormatan baku kepada setiap subjek berdasarkan 
posisinya dalam ranah sosial, digantikan dengan budaya dan politik martabat manusia 
yang setara (Politik der gleichen Wuerde). Politik martabat manusia memandang setiap 
individu sama sebagai subjek moral dan warga negara. Akibatnya, pertanyaan tentang 
identitas manusia tidak lagi dielaborasi dalam hubungan dengan dunia luar, dalam 
konteks sosial serta hubungan dengan kosmos, tapi mengalami internalisasi. Subjek-
subjek moderen dituntut untuk menelisik dan menemukan identitas dirinya dalam aktus 
refleksi diri. 

                                                 
4 Charles Taylor mengembangkan tema ini bersama rekannya dari Universitas Frankfur am Main, Axel 

Honneth. Honneth mentematisasi soal politik pengakuan dalam karyanya Kampf um Anerkennung 
(1993). 

5 Charles Taylor, Multikulturalismus und Politik der Anerkennung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993, 
hlm. 13dst.  

6 Ibid., hlm. 15 
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Lewat refleksi filosofis Taylor coba mengidentifikasi sumber mata air jati diri 
manusia moderen.7 Pencarian akan autentisitas dan perwujudan diri merupakan obsesi 
setiap manusia moderen. Menurut Taylor, pencarian manusia moderen ini dirumuskan 
secara jelas oleh Herder: “Jeder Mensch hat ein eigenes Mass, gleichsam eine eigene 
Stimmung aller seiner sinnlichen Gefuehle zueinander” – “Setiap manusia memiliki 
takaran masing-masing, semacam suasana khas rasa indrawi satu terhadap yang lain.”8  

Ideal manusia moderen ini, demikan Taylor, begitu kuat mempengaruhi kita. Hal 
ini diperkuat lagi dengan pandangan bahwa kita harus mendengarkan „bisikan kodrati“ 
dalam diri untuk dapat menemukan siapa diri sesungguhnya.9 Akibatnya, rancangan 
identitas individual manusia moderen masih harus menemukan dan bahkan memper-
juangkan legitimasi intersubjektif. Dan bisa jadi bahwa subjek tidak mendapatkan 
pengakuan sosial. Identitas manusia moderen yang diperjuangkan dengan susah payah 
dapat juga gagal atau diperdebatkan. “Kita selalu menentukan identitas kita dalam 
dialog dan bahkan terkadang dalam perjuangan dengan apa yang orang lain ingin lihat 
dalam diri kita.”10 Karena subjek tidak begitu saja menemukan identitas individual 
dalam dirinya, namun harus mengembangkannya dalam dialog kritis dengan inividu dan 
kelompok-kelompok lain, maka keutuhan budaya di mana subjek itu hidup sangat 
penting. Jawaban atas pertanyaan, siapakah seseorang sebagai warga Kanada berbahasa 
Prancis dalam kenyataan dan seharusnya, mengandaikan bahwa orang dapat 
menemukan akar budaya Prancis dalam hidup keseharian dan kerja, dalam pesta dan 
lagu-lagu, dalam relasi sosial dan adat-kebiasaan.  

Jika orang merasa bahwa identitasnya sebagai warga kulit hitam atau kelompok 
homoseksual tidak dihargai, itu berarti ia menemukan identitas dalam dirinya yang tidak 
mendapat pengakuan sosial. Perasaan seperti ini dapat juga muncul sebagai akibat dari 
situasi budaya minoritas di mana keyakinan dan adat-kebiasaan, hari-hari raya dan 
ungkapan-ungkapan khas tidak dipahami oleh orang atau kelompok lain. Di sini jati diri 
pribadi tidak mendapat gemanya dalam ruang sosial.  

D. Politik Diferensiasi  

Kita telah mengemukakan landasan historis mengapa hubungan antara identitas 
atau jati diri dan pengakuan begitu penting dalam teori politik dewasa ini. Atas dasar 
pertimbangan antropologis tersebut Charles Taylor menarik beberapa konsekwensi 
politik praktis. Konsep politik ini dibangun  atas dasar ketegangan hubungan antara 
konsep martabat manusia universal yang memandang semua manusia sama dan aspek 
diferensiasi atau pandangan tentang keunikan serta autentisitas setiap individu dan 
kebudayaan. 

Ketegangan antara dua model politik ini bertolak dari pertanyaan dasar: Aspek 
manakah dalam diri manusia atau kebudayaan yang menuntut pengakuan dari yang 
lain? Jawaban Kant lewat konsep otonomi moral universal dikenal dengan „politik 
martabat manusia universal“. Dalam terang politik martabat manusia, setiap manusia 

                                                 
7 Bdk. Charle Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identitaet, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main 1994 
8 Charles Taylor, Politik der Anerkennung, op.cit., hlm. 19 
9 Bdk. Ibid., hlm. 18 
10 Ibid., hlm. 22 
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memiliki kesamaan yang harus dihormati dan mendapat pengakuan.11 Kesamaan 
tersebut terungkap dalam hak dan kebebasan yang sama seperti tercantum dalam 
katalog hak-hak asasi manusia.  

Solusi lain mengikuti paradigma berpikir Rousseau dan Hegel dengan konsep 
tentang originalitas dan autentisitas individual serta kultural. Konsep ini melahirkan 
pandangan tentang „politik diferensiasi“.  

Politik deferensiasi menuntut kita untuk mengakui dan menghormati takaran 
individual masing-masing atau keunikan spesifik dari yang lain.12 Jadi yang harus 
mendapat penghargaan bukan hanya potensi manusiawi universal, tapi juga elemen-
elemen khas yang diciptakan oleh setiap budaya dan individu dari potensi universal 
tersebut.13 Ini suatu perlakuan khusus terhadap „yang khas“, karena itu „asimilasi 
merupakan dosa berat melawan ideal autentisitas“.14 Pada dasarnya pandangan ini mirip 
dengan prinsip bahwa takaran atau ukuran masing-masing hanya dapat menuntut hak 
dan kebebasan yang sesuai dengan dirinya. 

”Ketika politik martabat universal bertujuan menggapai yang universal, sesuatu 
yang sama untuk semua serta suatu paket hak dan kebebasan yang identis, politik 
pengakuan di sisi lain menuntut pengakuan akan identitas tak tergantikan dari 
setiap individu atau kelompok, pengakuan akan kekhasan berhadapan dengan yang 
lain.“15 

Dalam politik praktis konsep diferensiasi melahirkan pertanyaan tentang bentuk-
bentuk diskriminasi yang diperbolehkan. Kaum liberal dengan politik martabat manusia 
universal menuntut perlakuan politis dan hukum yang sama tanpa memandang 
perbedaan gender, ras, agama dan ideologi. Konsep ini dikritik kaum komunitarian atau 
poststrukturalian sebagai „kebutaan akan keberbedaan“ yang berbahaya. Berbahaya 
karena dapat menciptakan penindasan dan pelecehan terhadap kaum minoritas.  

Pelecehan terhadap hak-hak kaum minoritas dijelaskan oleh Fletcher dalam 
beberapa contoh konkret berikut:16 Bahwa hari Minggu diberlakukan sebagai hari libur 
untuk semua, merupakan bentuk diskriminasi dan dominasi budaya Kristen terhadap 
Islam dan Yahudi. Atau izinan minum alkohol sementara narkoba dilarang merupakan 
pelecehan terhadap kaum Hippi dan beberapa kelompok budaya Indian. Demikian pun 
larangan poligami mendiskriminasi kekhasan budaya orang Mormon. Program wajib 
sekolah atau belajar memaksa suku Roma dan Sinti untuk menetap dan dengan 
demikian menghancurkan kekhasan budaya nomaden mereka. Para pendukung politik 
diferensiasi berargumentasi bahwa pelecehan terhadap kebudayaan lain terjadi jika 
ketaksamaan diperlakukan secara sama.  

Pandangan di atas dijawab dengan argumentasi kontra kaum liberal atau politik 
martabat manusia universal. Kaum liberal berpandangan, atas dasar pluralitas 
substansial, penghargaan yang sama terhadap semua manusia menuntut prinsip 
netralitas politis dan juridis negara terhadap semua konsep hidup baik atau ideologi. 
Tentu saja sikap netral ini hanya dipertahankan sejauh pandangan-pandangan hidup 
                                                 
11 Bdk. Ibid., hlm. 28 
12 Bdk. Ibid. 
13 Bdk. Ibid., hlm. 33 
14 Ibid., hlm. 29 
15 Ibid., hlm. 28 
16 Bdk. George Fletcher, Loyalitaet. Uber die Moral von Bezieung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994 
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tersebut tidak bertendensi menghancurkan pluralisme atau toleransi. Liberalisme tak 
pernah boleh membiarkan intoleransi.  

Prinsip ini memungkinkan kebudayaan dan kelompok minoritas yang terancam 
mendapatkan dukungan dengan tujuan agar mereka memperolah kemampuan yang 
diperlukan untuk mengembangkan identitas secara wajar. Namun tuntutan khas budaya 
ini pada prinsipnya serta untuk jangka panjang tidak pernah boleh membatasi hak-hak 
kebudayaan atau individu lain.  

Dalam hubungan dengan ini menarik untuk mengamati tindakan „diskriminasi 
terbalik“ atau aksi afirmatif di mana dalam pembagian lapangan kerja, perempuan, 
orang cacat dan orang hitam diprioritaskan. Untuk sementara waktu hal ini memaksakan 
terjadinya perlakuan yang tidak sama dan akibatnya harus dipikul oleh masing-masing 
individu dari kelompok mayoritas. Namun dalam jangka panjang perlakuan yang tidak 
sama ini bertujuan menciptakan kesederajadan dan perlakuan yang sama bagi semua 
individu dan kelompok serta memulihkan ketakadilan di masa lalu. Karena itu aksi 
afirmatif didukung oleh kaum liberal. 17 Dalam kaca mata politik diferensiasi, 
pandangan seperti ini harus ditolak. 

Politik diferensiasi tidak mau menciptakan kembali ruang yang buta terhadap 
keunikan masing-masing budaya atau individu. Politik diferensiasi bertujuan menjaga 
dan merawat kekhasan setiap budaya dan individu bukan hanya untuk jangka waktu 
tertentu, tapi untuk selamanya.18 Menurut Taylor, tujuan politik diferensiasi terealisasi 
ketika kelompok-kelompok budaya yang terancam memperjuangkan eksistensinya dan 
membela diri melawan tekanan asimilasi kelompok mayoritas.  

Kaum komunitarian mempertahankan tuntutan mereka di hadapan kubu liberal 
juga dengan alasan substansial bahwa konsep netralitas negara dan katalog hak-hak 
individual universal merupakan produk khas budaya Kekristenan. Sebab budaya ini 
berpijak pada konsep pemisahan antara yang privat dan publik, agama dan negara. 
Dengan demikian konsep liberal tentang netralitas sesungguhnya tidak pernah bersifat 
netral terhadap pandangan-pandangan hidup lainnya, namun telah berubah menjadi 
instrumen hegemonial untuk budaya–budaya lain.19  

E. Multikulturalisme versus Liberalisme  

Dalam uraian sebelumnya Taylor mengemukakan dua prinsip politik yakni 
politik martabat manusia dan politik diferensiasi, lalu menggali akar sejarah dari 
keduanya seperti pernah dikembangkan oleh Immanuel Kant dan J.J. Rousseau. Dalam 
bagian keempat ini Taylor membahas persoalan seputar multikulturalisme.  

Pertanyaan fundamental di sini ialah sejauh mana pengakuan akan hak-hak 
kolektif demi melindungi kebudayaan-kebudayaan yang terancam dan definisi tujuan-
tujuan kolektif memiliki kompatibilitas dengan konsep liberalisme politik barat. Untuk 
konsep liberalisme politik, perlindungan atas hak-hak dasar individu merupakan prinsip 
tatanan politik yang tak dapat ditawar-tawar lagi.  

Pusat perhatian Taylor diarahkan kepada situasi di Quebec dan cita-cita 
masyarakat Kanada berbahasa Prancis untuk melindungi secara hukum keberlangsungan 
                                                 
17 Bdk. Charles Taylor, Politik der Anerkennung, op.cit., hlm. 30 
18 Bdk. Ibid., hlm. 31 
19 Bdk. Ibid., hlm. 57 
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hidup tradisi budayanya. Taylor menulis: “Atas dasar tujuan kolektif kelestarian budaya, 
pemerintah Quebec telah menciptakan bagi para warganya batasan-batasan yang di 
wilayah lain Kanada begitu mudah dianulir dengan alasan Charter of Rights. Pertanyaan 
penting yang perlu dijawab: Apakah kekecualian seperti itu dapat diterima atau 
tidak?”20 

Dalam uraiannya Taylor mengafirmasi kekecualian tersebut. Ia membedakan 
dua jenis liberalisme politik yakni liberalisme versi komunitarian seperti dipraktikkan di 
Quebec dan model liberal-individualistis seperti ditemukan di Kanada berbahasa Inggris 
dan Amerika Serikat.  

Dalam pandangan liberalisme individualistis seperti dikembangkan oleh John 
Rawls dan Ronald Dworkin, negara dalam sebuah masyarakat plural harus bersikap 
netral berhadapan dengan pelbagai konsep hidup baik atau ideologi. Negara 
memberikan jaminan maksimum atas kebebasan individual. Secara prosedural negara 
bersikap dan memberikan pertimbangan kepada pelbagai ideologi yang ada tanpa 
menampilkan sebuah pandangan tertentu tentang tujuan kolektif atau konsep hidup baik.  

Dengan cara ini konsep liberalisme dapat mewujudkan keadilan distributif 
dalam pembagian kekayaan, kesempatan dan hak tanpa adanya kesepakatan kolektif 
tentang nilai atau tujuan bersama. Kesepakatan kolektif tentang nilai dan tujuan bersama 
itu sering mengabaikan kelompok minoritas yang menyimpang dari nilai-nilai kolektif 
tersebut.  

Sebuah masyarakat dengan tujuan-tujuan kolektif seperti Quebec bertentangan 
dengan model ini. Untuk semua pemerintahan di Quebec sudah menjadi aksioma 
sistem politik yang dianutnya bahwa kelangsungan hidup dan pertumbuhan 
kebudayaan Prancis di Quebec merupakan sebuah kebaikan. Masyarakat politis 
tidak bersikap netral berhadapan dengan mereka yang setia menghayati 
kebudayaan kolektif warisan nenek moyang dan mereka yang ingin membebaskan 
diri dari ikatan kultural tersebut atas nama otonomi dan tujuan aktualisasi diri.21 

Seperti sudah kita lihat, dari sudut tilik liberalisme individualistis-prosedural 
tuntutan tertentu dari kebudayaan Prancis juga dapat dipertahankan. Asalkan tuntutan 
tersebut dapat menjamin kesempatan yang sama bagi individu-individu. Akan tetapi 
dalam dua hal tuntutan masyarakat berbudaya Prancis ini melampaui konsep liberalisme 
individualistis. Pertama, demi melindungi nilai-nilai budaya kolektif penetapan undang-
undang di Quebec melegitimasi penggunaan paksaan terhadap individu-individu yang 
mau membebaskan diri dari ikatan kultural tersebut. Kedua, tuntutan tersebut tidak 
hanya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan individu yang sekarang hidup: 
„Lebih dari itu the politics of survival ingin memastikan bahwa di masa depan ada 
kelompok manusia yang menggunakan bahasa Prancis. Politik seperti ini secara aktif 
menciptakan anggota kelompok agar di masa depan terdapat generasi yang 
mengidentifikasikan diri sebagai orang berbudaya Prancis.“22 

Jelas bahwa dalam konsep ini individu sengaja diciptakan atau 
diinstrumentalisasi demi menjaga keberlangsungen tujuan-tujuan dan nilai-nilai kolektif 
tertentu. Dalam diskrusus filsafat politik konsep Taylor ini dikenal dengan pandangan 

                                                 
20 Ibid., hlm. 45 
21 Ibid., hlm. 51 
22 Ibid., hlm.  52 
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komunitarian. Taylor sendiri menolak julukan tersebut dan berpandangan bahwa ia 
mewakili pandangan yang lain tentang liberalisme. 

F. Kesimpulan  

1. Catatan Kritis 

1.1.  Hak Setiap Kebudayaan Untuk Bertahan Hidup?  

Dalam uraiannya Taylor tidak dapat menjelaskan dan memberikan pendasaran 
atas dasar apa sebuah kebudayaan harus bertahan hidup kalau bukan karena kepentingan 
individu-individu yang sekarang hidup seperti dikemukakan kaum liberal.23 Charles 
Taylor sendiri menjelaskan, politik kolektif masyarakat Quebec bertujuan untuk 
menciptakan “ewige Bestandsgarantie”- “jaminan hidup yang tetap” bagi kebudayaan 
Prancis. Untuk tujuan itu perlu diciptakan individu-individu tertentu. Jadi yang menjadi 
cita-cita masyarakat Quebec bukan memperhatikan kepentingan individu di masa depan, 
tapi sebaliknya menetapkan dari sekarang identitas budaya dari generasi yang akan 
datang.24 

Posisi Taylor ini menjadi problematis jika kebudayaan tidak saja dimengerti 
secara sempit sebagai bahasa, tapi diperluas mencakupi agama misalnya. Dengan 
demikian posisi Taylor secara logis melahirkan paksaan menjadi Katolik bagi orang-
orang Kanada berbahasa Prancis atau menganut kepercayaan Monitou untuk orang 
Indian.25 Hal ini tentu saja bertentangan dengan keyakinan Taylor sendiri tentang 
kebebasan agama sebagai hak asasi manusia.  

Juga tidak jelas siapa yang menjadi anggota dari sebuah kelompok budaya yang 
diperjuangkan itu dan bagaimana substansi dari sebuah kebudayaan dapat diidentifikasi. 
Sejauh kebudayaan-kebudayaan bersifat dinamis dan selalu dihadapkan dengan 
pengaruh-pengaruh eksternal, maka “jaminan hidup yang tetap” untuk sebuah 
kebudayaan sulit dibayangkan. Hak khusus kebudayaan ketika berhadapan dengan 
tuntutan otonomi individu mungkin dapat diberi pendasaran bahwa semua kebudayaan 
besar telah memberikan sumbangan bagi pengembangan kemampuan dan potensi 
manusiawi. Karena itu hancurnya kebudayaan itu berarti hilangnya sebuah potensi bagi 
perkembangan kemanusiaan di masa depan. Akan tetapi sayangnya, argumentasi ini 
tidak dikembangkan secara sistematis oleh Taylor. Habermas memberikan catatan kritis, 
Charles Taylor ingin mengembangkan sebuah politik “cagar budaya” (kulturellen 
Artenschutz) yang berlebihan.26 Jadi bukan bahwa komunitas politis merumuskan tujuan 
dan kebaikan kolektif yang merupakan persoalan di sini, tapi bahwa tujuan kolektif 
tersebut terlepas dari kepentingan individu yang konkret.  

Politik “cagar budaya” ini bertolak dari pemahaman yang keliru tentang budaya 
dan identitas kolektif. Seolah-olah kebudayaan atau identitas kolektif merupakan sebuah 
substansi statis. Dalam kenyataan identitas seseorang selalu merupakan sebuah 

                                                 
23 Bdk. Hartmut Rosa, Identitaet und kulturelle Praxis. Politische Philosophie nach Charles Taylor, 

Suhrkamp, Frankfur am Main 1998 
24 Bdk. Charles Taylor, “Reply and Re-Articulation”, dalam: James Tully (Ed.), Philosophy in an Age of 

Pluralism. The Philosophy of Charles Taylor in Question, Cambridge 1994, hlm. 251 
25 Bdk. Dieter Obendoerfer, “Rezension zu Charles Taylor, Multikulkulturalismus“, dalam: Politische 

Vierteljahresschrift 37, 1996, hlm. 182-183  
26 Bdk. Juergen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999 (1996), 

hlm. 239 dst.  
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”identitas naratif“ yang sangat kompleks dan ditenun dari pelbagai macam elemen 
seperti agama, pendidikan, latar belakang keluarga, aliran politis, hobi, relasi sosial, dan 
lain-lain. Mengkotakkan seseorang pada identitas kolektif yang baku sesungguhnya 
sebuah proses pemiskinan terhadap kepribadian manusia yang kaya.27  

1.2.  Komunitas Politik dan Konsep Hidup Baik  

Filsafat politik Taylor merupakan basis argumentatif bagi pandangan dasar 
kaum komunitarian bahwa komunitas politik membutuhkan pandangan bersama tentang 
konsep hidup baik. Dengan demikian negara tidak dapat bersikap netral terhadap 
pandangan hidup warga seperti dikemukakan kubu liberalisme politik.  

Kaum komunitarian beranggapan, jika konsep hidup baik atau persoalan 
pandangan hidup tidak mendapat perhatian dalam diskursus politik, maka struktur 
politik akan berkembang otonom tanpa identitas dan moralitas. Hal ini berdampak pada 
kehidupan warga yang teralienasi karena harus tunduk di bawah paksaan sistem 
(Sachzwaenge) minus pandangan hidup. Karena itu Taylor membela politik yang 
memberikan hak eksklusif kepada suatu komunitas kultural sebagai definisi dari konsep 
hidup baik kolektif. Sementara kelompok-kelompok lainnya tidak mendapat tempat 
dalam komunitas budaya tersebut.  

Untuk Taylor jelas setiap komunitas politik membutuhkan konsep hidup baik 
kolektif  sebagai rahim bagi lahir dan bertumbuhnya hak-hak kolektif. Berbeda dengan 
hak-hak individu yang dimiliki manusia secara pribadi, hak-hak kolektif melekat pada 
diri manusia sebagai anggota komunitas budaya tertentu.28 Di sisi lain Taylor 
menganjurkan perlunya sebuah “masyarakat dialogal” yang melampaui sekat-sekat 
komunal. Masyarakat dialogal melibatkan semua kelompok dan kekuatan sosial.29  

Namun bagaimana sebuah diskursus atau perbincangan lintas batas itu mungkin 
jika tidak ada basis perbincangan yang bersifat netral? Sebab posisi liberalisme 
prosedural dengan penekanan pada hak-hak individual serta pemisahan antara agama 
dan negara, dalam kaca mata komunitarisme dipandang tidak netral lagi, melainkan 
hanyalah suatu model interpretasi atas realitas.30 Mengingat pada tataran global terjadi 
perjumpaan dan juga konflik antarbudaya, di bagian akhir uraiannya Taylor berbicara 
tentang kemungkinan dialog antarbudaya.  

Dalam dialog antarbudaya semua pihak harus belajar mengenal konsep hidup 
baik dari masing-masing pihak. Terutama konsep hidup baik yang rentan terhadap 
konflik jika dilecehkan. Pengakuan atas identitas budaya asing berarti memandang 
budaya asing tersebut sebagai sesuatu yang secara potensial bernilai. Bernilai karena 
semua kebudayaan manusia yang mengisi ranah sosial dengan kehidupan memberikan 
sumbangan berarti bagi perkembangan manusia.31 Namun hal ini tidak berarti bahwa 
semua kebudayaan itu sama saja. Postulat apriori semacam ini dipandang Taylor 
sebagai pelecehan terhadap keunikan setiap budaya dan dengan sikap apriori orang 
tidak serius lagi mendalami sebuah kebudayaan asing.  

                                                 
27 Saya berhutang budi kepada mantan dosen saya, Dr. Leo Kleden, untuk catatan kritis ini.  
28 Bdk. Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik, Kanisius, 

Yogyakarta 2008, hlm. 284dst. Lihat juga Will Kymlicka, Kewargaan Multukultural, Penerbit LP3S, 
Jakarta 2002 (1995), hlm. 50dst. 

29 Bdk. Hartmut Rosa, op. cit., hlm. 464-469 
30 Bdk. Charles Taylor, Politik der Anerkennung, op. cit., hlm. 57 
31 Bdk. Ibid.,  hlm. 63 
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Untuk memahami secara sungguh horison dan kriteria-kriteria pandangan hidup 
sebuah kebudayaan dibutuhkan ketekunan untuk masuk ke dalam “peta moral” 
kebudayaan tersebut.32 Sikap ini mengandaikan apa yang oleh Hans-Georg Gadammer 
dinamakan “Horizontsverschmelzung” (pembauran horison). ”Kita belajar untuk 
bergerak dalam horison yang luas, di dalamnya kita dapat melihat koordinat penilaian 
kita yang biasa sebagai salah satu dari koordinat-koordinat kebudayaan asing”.33  

Proses ini dapat membawa kita menuju transformasi pandangan tentang dunia 
atau bahkan kita sendiri juga akan mengalami transformasi diri. Namun hal ini tidak 
pernah memaksa kita untuk meninggalkan begitu saja keyakinan-keyakinan awal 
dengan alasan bahwa semua kebudayaan sama saja. Untuk Taylor, politik multi-
kulturalisme bukan berarti relativisme budaya, tapi proses penciptaan ruang di mana 
terjadi dialog antarbudaya yang menghasilkan transformasi timbal-balik. Akan tetapi 
pertanyaan ini belum juga terjawab: bagaimana dialog itu mungkin jika nilai-nilai yang 
dianggap universal seperti martabat manusia tetap dipandang produk sebuah 
kebudayaan partikular? 

1.3.  Gus Dur: Bapak Pluralisme dan Multikulturalisme  

Dari pemikiran Charles Taylor tentang politik pengakuan ada dua hal yang 
masih aktual dalam perdebatan politik kontemporer. Pertama, hubungan antara identitas 
dan pengakuan.34 Pembentukan identitas diri sebagai subjek yang utuh hanya mungkin 
tercapai lewat adanya pengakuan akan keberlainan dan kesamaannya. Negasi atas 
pengakuan merupakan pemangkasan kemungkinan untuk menjadi subjek.35  

Kedua, pendasaran teoretis Taylor tentang pembelaan hak-hak kolektif di satu 
sisi dan visi tentang kemungkinan dialog antarbudaya di sisi lain.36 Ketegangan ini perlu 
mendapat perhatian khusus di tengah persoalan dunia seputar nasionalisme dan 
separatisme, terorisme dan fundamentalisme.  

Dalam terang dua tesis Charles Taylor ini saya coba membaca konsep teoretis 
dan keterlibatan politik Gus Dur dalam membangun dan menata politik multikul-
turalisme di Indonesia.  

1.3.1.  Gus Dur: Identitas dan Pengakuan  

Salah satu jasa terbesar Gus Dur dalam pengembangan politik pengakuan ialah 
menetapkan perayaan Imlek sebagai hari libur nasional serta mencabut larangan 
kegiatan warga Tionghoa seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14/1967.37 
Keputusan politis ini tidak hanya menjadi simbol pengakuan politis dan kultural 
keberadaan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia, tapi juga 
memberikan pembelajaran bagaimana seharusnya membangun satu bangsa Indonesia ke 
depan di tengah iklim multikulturalisme. Bagi Gus Dur, pengakuan akan identitas 

                                                 
32 Bdk. Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identitaet, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main 1994, hlm. 59 
33 Bdk. Charles Taylor, Politik der Anerkennung, op. cit., hlm. 63 
34 Bdk. Nancy Fraser dan Axel Honneth, Umverteilung oder Anerekennung. Eine politisch-philosophische 

Kontroverse, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003 
35 Reza A. A. Watimena, “Menuju Pandangan Integratif di Dalam Wacana Multikulturalisme. Catatan 

Singkat atas Filsafat Politik Nancy Fraser”, dalam: DISKURSUS. Jurnal Filsafat dan Teologi- STF 
Driyarkara, Jakarta, Vol. 7, No. 1, April 2008, hlm. 37 

36 Bdk. Will Kymlicka (Ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford 1995 
37 Bdk. Benyamin F. Intan, „Gus Dur Pejuang Pluralisme Sejati“, Kompas, 7 Januari 2010 



 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 137

masyarakat Tionghoa merupakan syarat mutlak bagi seorang warga negara Indonesia 
keturunan Tionghoa untuk mengakutualisasikan dirinya secara utuh sebagai subjek.  

Sepak terjang Gus Dur dalam memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di 
Indonesia menjadikannya pejuang sekaligus bapak pluralisme Indonesia.38 Bagi Gus 
Dur pluralisme bukan sekadar faktum, tapi suatu keharusan anugerah Ilahi yang 
bersemayam dalam kodrat manusia. Atas dasar iman kokoh inilah Gus Dus tak pernah 
jenuh memperjuangkan hak-hak hidup dan kesetaraan kelompok minoritas, kendati 
perjuangan itu harus berhadapan dengan arogansi kekuasaan yang sering mengail di air 
keruh konflik antaragama dan etnis di Indonesia.  

Dalam rentang waktu 1995-1997 misalnya ratusan gereja dan toko milik etnis 
Tionghoa di Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai daerah basis NU dirusakkan untuk 
mendiskreditkan Gus Dur bahwa visi toleransinya telah gagal. Gus Dur tidak kehilangan 
asa dan segera menanggapi konflik ini dengan mendirikan jejaring aktivis muda NU 
untuk melindungi gereja dan toko-toko milik orang Tionghoa dari aksi teror.39  
Komitmen Gus Dur untuk membela hak-hak kaum minoritas menunjukkan bahwa 
baginya pluralisme bukan sekadar faktum seperti dikemukakan para pemikir politik 
liberalisme sekular, tapi anugerah ilahi yang harus dihormati dan dikembangkan.  

Melihat pluralisme dalam kaca mata iman menjadikan pemikiran Gus Dur 
tentang pluralisme melampaui pandangan liberalisme sekular. Gus Dur bergerak lebih 
jauh dari konsep pluralisme sekular karena ia membangun pluralisme atas dasar sikap 
toleransi positif-maksimal, dan bukan toleransi negatif-minimalis.40 Toleransi positif-
maksimal terungkap dalam pembelaan terhadap kelompok apa saja, khususnya 
kelompok minoritas, yang perwujudan identitas kulturalnya dihalang-halangi. Lebih 

                                                 
38 Antara News, (http://www.antaranews.com/berita/1262259946/presiden-juluki-gus-dur-bapak-

pluralisme, diakses 26 April 2010). Dalam sambutan ketika memimpin upacara kenegaraan pemakaman 
Gus Dur di Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Cukir, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Presiden 
Bambang Susilo Yudhoyono menjulukinya sebagai Bapak Pluralisme. Bapak Pluralisme atau 
Multikulturalisme? Saudara Willbrodus Gaut mengingatkan saya akan pentingnya membuat distingsi 
antara pluralisme dan multikulturalisme. Baik pluralisme maupun multikulturalisme mengakui 
keberbedaan dan keanekaragaman. Akan tetapi masyarakat plural dan multikultural tidaklah sama, 
meskipun masyarakat plural menjadi dasar bagi perkembangan masyarakat multikultural. Dalam 
masyarakat plural diakui bahwa tatanan masyarakat terbentuk dari berbagai unsur yang memiliki ciri-
ciri budaya berbeda satu sama lain. Dalam masyarakat plural, masing-masing entitas relatif hidup 
dalam dunianya sendiri-sendiri. Hubungan antarberbagai unsur yang berbeda ditandai oleh corak 
hubungan yang dominatif dan selanjutnya juga diskriminatif, walaupun wujud diskriminasi itu sangat 
tersamar. Jadi, perbedaan dalam pluralisme bisa disertai gradasi nilai. Dalam pluralisme, perbedaan dan 
keanekaragaman diakui, akan tetapi tetap terbuka peluang besar ke arah dominasi dan hegemoni oleh 
elemen-elemen yang mengklaim diri superior terhadap elemen-elemen yang diklaim inferior. 
Sementara dalam masyarakat multikultural, elemen-elemen yang plural dan berbeda saling 
berkomunikasi dan berdialog secara intens untuk mengenal lebih dalam kekhasan dan perbedaan 
masing-masing. Perbedaan-perbedaan tersebut dihargai sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri. 
Dalam multikulturalisme, ada pengakuan akan perbedaan dalam kesederajatan (dalam pengertian tidak 
disertai dengan gradasi nilai), baik pada level individual maupun pada level kultural-komunal, dan 
karenanya tidak ada peluang ke arah dominasi dan diskriminasi yang lahir dari adanya klaim-klaim 
tentang elemen-elemen yang lebih superior dibandingkan dengan yang lain. Ada pengakuan dan 
penghargaan terhadap kekhasan masing-masing elemen yang berbeda (Bdk. Dekonstruksi Epistemologi 
Modern, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006 ) 

39 Bdk. Benjamin F. Intan, op. cit.  
40 Bdk. Sonny Keraf, “Politik Multikulturalisme”, Kompas, 9 Januari 2010 
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dari itu Gus Dur giat mendorong setiap komunitas budaya untuk menghayati jati dirinya 
secara jujur sejauh tidak mengganggu ketertiban umum.  

1.5.2.  Gus Dur: Pembelaan Hak-Hak Kolektif dan Dialog Antarbudaya  

Ketegangan antara hak-hak kolektif di satu sisi dan persoalan dialog antarbudaya 
di sisi lain menjadi salah satu pokok bahasan Charles Taylor dalam politik pengakuan. 
Hemat saya, solusi yang ditawarkan Taylor untuk mengatasi ketegangan ini 
membingungkan ketika Charles Taylor seperti kaum komunitarian pada umumnya 
menempatkan politik di atas pilar konsep hidup baik atau identitas kultural yang sama. 
Rancangan politik komunitarian ini sulit diwujudkan dalam sebuah negara yang 
multikultural seperti Indonesia ini.  

Komitmen Gus Dur untuk membela hak-hak kolektif kaum minoritas tak dapat 
diragukan lagi. Hal ini tidak sebatas toleransi negatif-minimalis. Sonny Keraf sebagai 
seorang yang pernah memegang jabatan menteri semasa pemerintahan Presiden 
Abdurhaman Wahid, merumuskan toleransi Gus Dur itu demikian:  

“Ia (Gus Dur) mendorong orang Kristen menjadi orang Kristen sebagaimana 
seharusnya seorang Kristen yang baik. Ia mendorong orang Papua menjadi orang 
Papua dalam identitas budayanya yang unik. Dan seterusnya. Toleransi positif-
maksimal ini bahkan dihayati Gus Dur secara konsekuen tanpa kalkulasi politik 
dan tanpa dipolitisasi untuk kepentingan politik apa pun selain demi humanisme: 
mendorong semua manusia menjadi dirinya sendiri yang unik tanpa merugikan 
pihak lain.”41 

Akan tetapi pembelaan Gus Dur atas hak-hak kolektif serta identitas kultural 
kaum minoritas melampaui kominitarianisme Charles Taylor. Jika ditempatkan dalam 
kerangka sejarah pemikiran politik moderen, Gus Dur sesungguhnya coba membangun 
sintesis antara politik diferensiasi J.J. Rousseau atau Hegel dan politik martabat 
manusia Immanuel Kant. Alasannya, identitas kultural dalam perspektif Gus Dur tak 
pernah boleh diabsolutkan, tapi harus dibatasi dengan aturan yang menjamin “ketertiban 
umum”. Dengan demikian pluralisme Gus Dur mengambil jarak dari tradisi 
komunitarian dan mengikuti tradisi liberalisme Kantian.  

Immanuel Kant (1724-1804) membuat distingsi antara prinsip legalitas dan 
moralitas yang menjadi landasan filosofis bangunan negara liberal moderen. Prinsip 
legalitas mengatur hubungan manusia dengan aturan-aturan eksternal guna mengakhir 
kondisi prejuridical society atau masyarakat tanpa hukum. Untuk Kant, negara hanya 
boleh bergerak pada ranah legalitas.  

Hukum yang dimaksudkan Kant adalah “rangkaian syarat-syarat, di dalamnya 
kesewenang-wenangan (Willkuer) seseorang dipertemukan dengan kesewenang-
wenangan orang lain atas dasar undang-undang kebebasan yang berlaku umum.“42 
Kebebasan atau identitas kultural menemukan batasnya ketika praktik kebebasan atau 
perwujudan identitas itu menjadi ancaman untuk kebebasan orang lain. Batasannya 
adalah hukum yang berlaku umum dan menjamin keamanan bersama.  

                                                 
41 Sony Keraf, ibid.  
42 Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten (1797), dalam: Akademie-Ausgabe, Jilid VI, Berlin 1907, hlm. 

230; Rumusan aslinya: ”...Recht ...  ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkuer  des 
einen  mit  der  Willkuer  des  anderen  nach  einem  allgemeinen  Gesetz  der  Freiheit  zusammen 
vereinigt werden kann”.  
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Pemisahan antar legalitas dan moralitas dipraktikkan oleh Gus Dur dalam ranah 
politik praktis ketika memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika 
menjadi presiden Gus Dur meninggalkan komunitas budaya partikularnya dan mulai 
menata sebuah politik atas dasar liberalisme moderen dengan pemisahan antara agama 
dan politik. Pemisahan ini bertolak dari keyakinan dasar Gus Dur akan bahaya bagi 
bangsa Indonesia yang multikultural jika kedua kekuasaan itu dicampuradukkan, seperti 
diungkapkan Ignas Kleden:  

“Dalam sosiologi agama dikenal dua kecenderungan penguasa dunia dan penguasa 
agama. Penguasa dunia dengan kekuasaan besar cenderung memperluas wilayah 
kekuasaannya ke bidang agama, dan terjebak dalam caesaropapisme. Sebaliknya, 
penguasa agama yang dipuja umatnya cenderung memperluas kekuasaannya ke 
bidang politik, dan jatuh ke dalam hierokrasi yang berpuncak pada teokrasi. Gus 
Dur adalah pemimpin agama dengan legitimasi tradisional yang kuat dari kakeknya 
sebagai pendiri NU. Dia kemudian memegang kekuasaan politik tertinggi di 
republik ini, dan memberikan contoh yang patut diingat, bahwa kekuasaan politik 
janganlah dicampurbaurkan dengan otoritas keagamaan, meskipun pada suatu saat 
kedua otoritas itu berada di satu tangan.” 43 

2.  Catatan Penutup 

Di tengah puing-puing kehancuran moralitas politik di tanah air, politik 
pencitraan berupa kebohongan merupakan resep paling jitu untuk mendongkrak 
popularitas para politisi kita. Refleksi tentang kiprah politik Gus Dur dan pergulatan 
intelektualnya mengajarkan bangsa Indonesia bahwa “bukan citra yang membuat 
seseorang menjadi pemimpin, tapi pemimpin sejati menciptakan citranya sendiri dan, 
kalau dapat, juga citra bangsa yang dipimpinnya”.  

Multikulturalisme Gus Dur melampaui batas-batas identitas kolektif 
komunitarian. Gus Dur berhasil membangun sintesis antara politik diferensiasi dan 
politik martabat manusia universal. Sosok dan citra Gus Dur telah meletakkan landasan 
bagi kita dalam mengolah kebhinekaan kultural dalam rangka negara dan bangsa 
Indonesia. 
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