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Abstrak 

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UUD 1945 tertera bahwa 
setiap warganegara Indonesia diberikan kebebasan memilih dan mempraktikkan agama serta 
kepercayaan masing- masing. Namun dalam hal ini pemerintah secara resmi mengakui enam 
agama yakni agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan pada era Gus Dur  ditambah 
Khonghucu. Sedangkan yang dianggap masuk budaya adalah Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. Disatu sisi hal tersebut sebenarnya telah bertentangan dengan Sila pertama 
Pancasila. Tetapi disisi lain, banyaknya agama dan kepercayaan di Indonesia seringkali memicu 
terjadinya konflik dimana-mana. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan kekurangpengetahuan 
masyarakat akan pendekatan pluralistik dalam multikultural agama. Keberagaman yang 
seharusnya dapat diterima sebagai modal dasar dalam bermasyarakat malah seringkali menjadi 
persoalan. Banyak kasus agama yang tak terselesaikan. Contohnya, kasus Sampang Madura di 
akhir 2011, merupakan peristiwa yang sedikit banyak pasti berhubungan dengan paham 
keagamaan. Film Innocence of Muslem yang memicu konflik sesama umat beragama di 
Indonesia. Juga agresi militer Israel terhadap Palestina, perang ini juga turut memicu keretakan 
harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Jelas Indonesia membutuhkan etika multi-
kulturalistik agar masyarakat dengan penuh kesadaran mau hidup damai, saling mengasihi dan 
berdampingan dalam keperbedaan. Sikap menerima dan menghargai “liyan” sebagai bagian dari 
keberagaman tanpa mempersoalkan perbedaan budaya, suku, bahasa, jender ataupun agama. 
Pertanyaannya, apakah multikulturalisme bertentangan dengan agama dan kepercayaan? 
Memang pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab karena multikulturalisme dianggap hanya 
berada dalam ranah budaya bukan dalam agama. Olehkarenanya sehubungan dengan hal 
tersebut, masih perlu pembelajaran serta pemahaman yang mendalam tentang apa itu 
multikulturalisme terutama bagi masyarakat Indonesia yang amat pluralistik dalam agama, suku, 
bahasa, cara hidup, kesenian dan lain- lain aspek kehidupan masyarakat.  

Kata Kunci: Multikulturalisme, pluralisme, agama.  
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1.  Latar Belakang  

Berbagai fenomena kita saksikan dalam kehidupan sehari- hari. Hiruk-pikuknya 
kehidupan masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan pelengkap kesejahteraan 
masing-masing. Isu- isu politik kebudayaan diusung dan dikembangkan secara intens 
menjadi perbincangan yang menarik perhatian masyarakat warga di Indonesia. Faham 
integrasi nasional yang sangat terkenal dipopulerkan oleh rezim Soeharto, kini telah 
usang. Di era matinya negara bangsa ini telah terjadi perubahan besar-besaran tentang 
cara pandang masyarakat terhadap dunia. Istilah unity telah diganti dengan diversity, 
mungkin negara kesatuan bisa jadi berubah menjadi federal (?). Semua ini merupakan 
wacana yang meminta untuk dikaji dan dikritisi secara serius. 

Adapun salah satu isu intens yang mengemuka saat ini adalah isu tentang paham 
multikulturalisme yang dihubungkan dengan agama-agama. Kita ketahui Indonesia 
memiliki wilayah yang amat luas dengan penduduk kurang lebih 230 juta jiwa, 
berbahasa beda-beda, kondisi geografi, kemampuan ekonomi, ras, agama dan 
kepercayaan yang plural. Oleh karena itu politik sentralisasi sudah tidak memadai lagi 
karena kekuasaan menjadi tersentralisasi serta pemerintah cenderung otoritarian. 
Mengapa otonomi daerah tidak sepenuhmya memberi serta merealisasikan setiap 
wilayah agar mampu mengurus kepentingan sendiri. Untuk itu sudah waktunya bentuk 
kekuasaan dalam pemerintahan terpadu, terintegrasi, sentralisasi, sedikit demi sedikit 
dihilangkan. 

Berbagai konflik terjadi di Indonesia akibat kekurangpahaman masyarakat 
tentang bagaimana dapat hidup bersama dalam keperbedaan. Konflik terbanyak 
biasanya disebabkan picuan yang berbau agama. Namun tampaknya terjadi pembiaran 
oleh pemerintah sehingga konflik agama semakin banyak dijumpai di wilayah daerah- 
daerah seluruh Indonesia seperti di Madura, Poso, Bekasi, Tangerang bahkan ibukota 
Jakarta. Selain konflik satu agama atau satu aliran dengan agama atau aliran lain, juga 
konflik antar sesama agama dan sesama aliran pun terjadi. Sekadar ilustrasi, seperti 
kasus aliran Ahmadiyah (didirikan di Indonesia sejak 1935) yang digurui oleh Mirza 
Gulam Ahmad. Aliran ini dicap sesat karena pokok ajarannya bertentangan dengan 
Islam mayoritas di Indonesia. Maka terjadilah tragedi Ahmadiyah di Cikeusik daerah 
sebelah Selatan Banten dimana  sekelompok orang yang berjumlah ratusan melakukan 
penyerangan ke lokasi jemaat Ahmadiyah dengan membawa senjata tajam untuk 
melukai bahkan membunuh sesama umat beragama. MUI mencoba tampil dengan 
fatwanya tahun 1971 dengan penjelasan bahwa aliran Ahmadiyah sesat. Namun 
tampaknya fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak menghasilkan 
apa-apa.  

Kemudian kasus Lia Eden yang meramu ajarannya dengan menggabung- 
gabungkan peribadahan beberapa agama di Indonesia. Salamullah nama kelompok Lia 
Eden ini dimana ia menganggap dirinya sebagai titisan Jibril sedangkan rumahnya 
merupakan tahta suci kerajaan Eden (Metro file, 30 Desember 2005).  

Film Innocence of Muslem yang dianggap menghina Nabi Muhammad dan umat 
muslim. Dilustrasikan tentang kehidupan nabi Muhammad yang kurang baik dan bahwa 
Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan (Republika Launcher, 18 September 
2012). Walau sebenarnya film tersebut tidak menyangkut masalah ketahanan nasional 
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Indonesia, namun masyarakat Indonesia turut terpicu yang mengakibatkan sedikit 
banyak terasa ketidaknyamanan antara sesama umat beragama. 

Masih banyak contoh- contoh lain seperti konflik Israel dan Palestina, 
pembakaran gereja-gereja di sekitar wilayah Indonesia, konflik Islam-Kristen, ceramah-
ceramah agama yang berbau SARA, tulisan-tulisan provokatif di jejaring sosial seperti 
facebook dimana ada kelompok-kelompok orang beragama tertentu yang dengan 
sengaja menjelek-jelekan kelompok agama lain, sikap kekerasan yang dilakukan oleh 
organisasi-organisasi seperti FPI dan kelompok-kelompok sejenisnya, bom-bom teroris 
yang ditujukan kepada orang-orang asing yang diidentifikasikan dengan orang-orang 
kafir dan sebagainya. Pada 1 Juni 2008 FPI mengamuk menyerang Aliansi Kebangsaan 
Kebebasan Beragama di Monas dan mengakibatkan jatuhnya korban perempuan, anak- 
anak juga aktivis seperti Guntur Ramli.  

Itulah sebagian besar perangai masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat yang mudah dipicu dan mudah terpancing. Tidak dapat membedakan 
mana yang baik dan mana yang buruk. Menganggap bahwa mayoritas selalu yang 
benar, kurang bisa menghargai perbedaan dan sulit bisa menghormati serta membiarkan 
orang lain mendapat hak sesuai yang harus diterimanya termasuk masalah kemanusiaan 
sekalipun apalagi jika sudah menyangkut masalah agama. 

Lalu pertanyaannya, ada apa ataupun apa sebenarnya yang tersembunyi dibalik 
fenomena-fenomena tersebut? Paper ini berusaha mencari pencerahan melalui data-data 
tidak langsung sebagai referensi wacana dalam kajian filosofis praktis tentang 
multikultural agama di Indonesia. 

2.  Multikulturalisme di Indonesia 

Paham multikulturalisme tampaknya sedang ngetren dan menjadi bahan 
pembicaraan dimana-mana terutama oleh kaum intelektual muda. Begitu juga di 
Indonesia, demam kaum intelektual kampus turut mewarnai berbagai wacana berupa 
atensi besar serta giat mempelajari ataupun mencari solusi berbagai masalah yang 
berhubungan dengan paham tersebut.  

Multikulturalisme merupakan pandangan dunia yang diterjemahkan dalam 
berbagai kebijakan kebudayaan yang memberi tekanan terhadap realitas seperti 
keagamaan, pluralitas, juga multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. 
Sebagai sebuah ideologi multikulturalisme mengakui dan menghormati adanya 
perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan 
(Aryaning Arya Kresna, hal.183). Dengan demikian multikulturalisme mencakup cara 
pandang, gagasan, kebijakan penyikapan dan tindakan masyarakat suatu negara yang 
majemuk dari segi etnik, agama, budaya dengan keanekaragamannya seperti Indonesia. 
Mengacu pada Bhiku Parekh dalam bukunya Rethinking Multiculturalism bahwa dalam 
istilah multikulturalisme selalu terkandung komponen yang terkait dengan kebudayaan, 
yaitu pluralitas kebudayaan serta cara merespons pluralitas itu sendiri. Oleh karena itu 
multilulturalisme bukan sebuah doktrin politik pragmatik melainkan cara pandang 
kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat warga (civil society).  

Hampir semua negara di dunia ini termasuk di Indonesia, terdiri dan tersusun 
dari anekaragam kebudayaan. etnik, bahasa, cara hidup, agama. Oleh karena itu sudah 
seharusnya pemerintah menciptakan ruang yang kondusif bagi pengembangan kebijakan 
multikultural. Pertanyaannya, model kebijakan multikultural yang seperti apa yang 
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memadai bagi masyarakat Indonesia? Apakah model kebijakan multikultural yang 
mengedepankan nasionalitas? Namun nasionalitas adalah sosok yang tidak mempe-
rhatikan pluralitas agama, etnik, bahasa karena nasionalitas justru menghendaki 
kesatuan yang terintegratif. Paham integralistik menurut Soepomo mengedepankan 
kekeluargaan dimana negara berfungsi sebagai institusi menyatu dan menyejahterakan 
rakyat. Negara dan individu dipandang sebagai suatu kesatuan.  

Masalahnya seringkali orang menganggap bahwa multikulturalisme berten-
tangan dengan agama maupun kepercayaan. Multikulturalisme dianggap merupakan 
ranah dari budaya bukan agama. Multikulturalisme juga ditafsirkan sebagai paham yang 
menyesatkan karena ia digunakan oleh kelompok liberal dengan maksud-maksud 
tertentu yang tentunya merugikan bagi umat Islam (nahimunkar.com). Hikmat Budiman 
mengungkapkan secara gamblang kondisi dilematis multikulturalisme di Indonesia 
tersebut. Dalam buku Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: 
Stepping into the Unfamiliar, (2004), yang disunting Kamanto Sunarto dkk., berusaha 
mengangkat isu baru khususnya tentang hak- hak minoritas yang berhadapan dengan isu 
mayoritas dalam wacana multikulturalisme di Indonesia. Secara umum buku tersebut 
memberikan pemahaman mengenai minoritas dan multikulturalisme baik dari segi 
konsep maupun kebijakan politik kebudayaan di Indonesia. Lebih jauh dan lebih 
penting adalah isu khusus minoritas tentang agama dan kebudayaan dimana konflik 
minoritas mayoritas agama seringkali terjadi.  

Selain itu, di era komunikasi global ini kita tak boleh mengabaikan media massa. 
Karena media massa merupakan guru bagi masyarakat. Melalui media massa seperti TV 
internet, surat kabar dan lain- lainnya, masyarakat termanipulasi dan terprovok tanpa 
menyadarinya. Padahal apa yang ditulis ataupun ditayangkannya belum tentu sesuai 
dengan realitas bahkan bisa hiperrealitas, artinya realitas itu sendiri tidak pernah ada. 
Kecanggihan teknologi media global saat ini (terutama media virtual) dapat 
menciptakan citraan- citraan yang tampak lebih indah, menarik, sempurna dibanding 
dengan aslinya. Contoh Perang Teluk, konflik Israel-Palestina yang telah berkecamuk 
sejak tahun 1948 sampai sekarang. Konflik ini ditangkap dan diinterpretasikan oleh 
masyarakat di Indonesia menjadi konflik agama. Sampai-sampai banyak massa maupun 
perorangan yang unjuk rasa solidaritas dengan berdemo di jalan-jalan raya dengan 
membawa spanduk-spanduk anti Israel ataupun memakai pin-pin dengan tulisan ‘I love 
Palestina’. Hal-hal semacam itu terutama di Jakarta sangat terasa dampaknya yaitu 
menjadi kurang nyaman dan kurang harmonis hubungan antar umat beragama. Padahal 
dalam peristiwa apapun termasuk perang tersebut tidak lepas dari peran dominasi 
bahkan manipulasi media massa yang amat besar. Media massa telah menggiring opini 
masyarakat melalui tayangan-tayangan, tulisan-tulisan, slogan-slogannya sehingga 
masyarakat hanya menjadi the silent majority tanpa dapat memanfaatkan kesempatan 
merefleksi serta merenungkan kebenaran setiap berita yang masuk ke dalam memori 
masing- masing sebagai penerima pesan.  

3.  Multikultural - Pluralistik agama di Indonesia 

Pertanyaannya, apakah multikultural agama di Indonesia sudah berjalan dengan 
baik? Kata baik di sini menunjuk pada form norma-norma etis yang berada dibalik 
fenomena-fenomena yang dapat ditangkap oleh pancaindera yaitu kata hati. Hal ini akan 
dibahas lebih khusus pada sub bab tentang Etika Multikultural Agama di Indonesia. 
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Masalah agama adalah masalah yang paling sensitif di Indonesia. Berbagai 
konflik terjadi di Indonesia akibat kekurangpahaman masyarakat tentang bagaimana 
dapat hidup bersama dalam keperbedaan (terutama dalam keperbedaan agama). 
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis. Namun sifat pluralistik yang 
ditampilkan bukanlah kemampuan hidup berdampingan dengan kedamaian bersama 
orang lain melainkan justru kebalikannya yakni konflik. Salah satu ciri khas masyarakat 
di Indonesia adalah mudahnya dikondisikan serta menerima begitu saja provokasi tanpa 
penelusuran rasional terlebih dahulu. Memang dalam hal ini terkait masalah political 
will yang menurut saya (berdasarkan informasi media massa) seringkali selain tak 
memberi solusi apa-apa pemerintah terkait bahkan seringkali menambah ketidakjelasan 
dalam mencarikan solusi.  

 

 
Gambar 1 : Multikulturalisme - Pluralisme 

sumber : http://pjjpgsd.dikti.go.id/blog/index.php?filtertype=user&filterselect=139 

 

Dalam Sila pertama Pancasila tertulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, 
Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara yang masyarakatnya berketuhanan. 
Namun di Indonesia kebijakan pemerintah melalui Kementrian Agama hanya mengakui 
enam agama di Indonesia yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan 
Khonghucu yang diterima secara sah di era Gus Dur menjabat sebagai Presiden 
Indonesia. Dengan ditentukannya agama-agama tersebut maka sebenarnya kebijakan 
telah menyalahi isi Sila Pertama Pancasila. Padahal agama yang dalam bahasa Inggris 
disebut religion, berasal dari kata Latin re (kembali) dan ligare (mengikat) yang artinya 
mengikat kembali. Dengan begitu  kata religio memaksudkan ikatan atau pengikatan 
diri secara pribadi pada yang Ilahi (Rafael Raga Maran, hal. 64). Religi atau realitas 
sosialnya disebut agama, mengacu pada kepercayaan, perbuatan dan perasaan manusia 
dalam terang keyakinan bahwa nilai-nilai mereka berakar dalam suatu realitas Ilahi. 
Namun meskipun agama berurusan dengan dunia keilahian, agama tetap merupakan 
aktivitas historis yang artinya agama bukanlah suatu aktivitas yang berlangsung di luar 
ruang dan waktu duniawi. Maka, masalah agama adalah masalah hubungan yang sangat 
pribadi dan langsung antara manusia dengan Tuhan nya tanpa intervensi dari siapapun 
termasuk pemerintah. Berarti dari segi demokrasi masalah beragama adalah merupakan 
masalah HAM, hak asasi setiap orang. Sebagai aktivitas historis agama menempati 
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posisi yang sangat menentukan dalam seluruh pembangunan masyarakat warga di dalam 
sebuah komunitas. Christopher Dawson mengatakan bahwa agama adalah sumber 
kebudayaan dan dasar kemajuan sosial karena di dalam agama termuat pandangan- 
pandangan tentang hakikat dunia dan manusia, juga realitas ilahi yang mendasar sebagai 
orientasi manusia hidup di dunia ini. Selain itu agama juga mempengaruhi sikap dan 
perilaku umatnya dalam relasi horizontal maupun vertikal.  

Namun kekerasan berlabel agama seringkali berulang dan berkali-kali terjadi di 
Indonesia. Contoh: Pertikaian di Ambon dan Poso, walaupun tidak sepenuhnya 
merupakan konflik berbasis agama, namun nuansa pertikaian akhirnya menunjukkan ke 
arah konflik horizontal antar kelompok maupun sesama umat beragama. Contoh lain, 
masalah konflik Sampang Madura kira- kira di bulan Agustus 2012 lalu. Versi Menteri 
Negara Suryadharma Ali mengidentifikasikan konflik Sampang bukanlah soal Sunni 
versus Syiah (Google, konflik Sampang). Konflik ini sesungguhnya berawal dari 
persoalan keluarga. Namun, konflik kemudian pecah menjadi insiden penyerangan 
terhadap warga Syiah di desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. 
Jadilah Sampang “bara api” yang membakar emosi berbagai kalangan masyarakat 
Indonesia. Kasus Sampang ini membuktikan bahwa agama di Indonesia ini masih 
menjadi sumbu peletup paling potensial yang siap meledak demi kepentingan-
kepentingan sempit. Selain itu Kasus Sampang juga menunjukkan dangkalnya wawasan 
kebudayaan masyarakat yang tidak tahu pendekatan-pendekatan mana yang bersifat 
multikulturalistik dalam pluralitas agama. Agama hampir selalu digunakan sebagai alat 
untuk membakar emosi para pemeluknya guna meraih tujuan-tujuan politik tertentu dan 
sesaat. Masyarakat Indonesia termasuk jenis masyarakat yang paling empuk dilahap 
bagi kepentingan-kepentingan segelintir orang karena masyarakat Indonesia mudah 
dimanipulasi termasuk pemanipulasian para elit politik yang ingin meraih sukses demi 
kekuasaan. Disatu sisi agama sering digunakan sebagai alat justifikasi bagi negara 
sebagai alat kemudahan program dan kepentingan-kepentingan program pemerintah. Di 
sisi lain memberlakukan hak negara sebagai penentu pensahan terhadap suatu agama 
bisa mengkondusifkan kondisi kekerasan serta koersifitas antar agama. 

 

 
Gambar 2 :  Bhineka Tunggal Ika sebagai manifestasi multikulturalisme di Indonesia 

sumber : http://miftah19.wordpress.com/2010/07/26/pluralisme-dalam-al-quran-bag-2/ 

 

Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara multikultur, Bhineka Tunggal 
Ika dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beragam suku, agama, ras dan juga 
golongan. Keanekaragaman tersebut sebenarnya dapat dipakai untuk ranah kebersamaan 
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sebagai sesama yang saling menghormati dan menghargai keperbedaan. Encounter 
antara yang berbeda harusnya diterima sebagai sebuah anugrah Tuhan yang tidak boleh 
disia-siakan. Berkaitan dengan multikulturalisme budaya, terdapat konsep pluralisme 
agama yang menerima eksistensi masing-masing agama dalam pluralitasnya. Pluralisme 
agama menyatakan bahwa sebuah agama bukan merupakan satu-satunya sumber 
eksklusif bagi kebenaran, karena dalam agama yang berbedapun ditemukan nilai-nilai 
kebenaran.  

Hal itu disebabkan setiap agama mempunyai klaim atas kebenarannya. Masalah 
ini pernah menjadi pergunjingan ketika pada 28 Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) menerbitkan fatwa melarang pluralisme dalam agama Islam (Wikipedia 
Indonesia, Pluralisme agama). Mereka beranggangapan pluralisme sebagai paham yang 
mengartikan dan mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan semua orang beragama 
akan hidup dan berdampingan di surga. Dianggap Islam Liberal merupakan komunitas 
yang mengumandangkan pendapatnya tentang paham tersebut dan melalui berbagai 
jejaring sosial mereka beropini: “Dengan nama Allah, Tuhan yang pengasih dan 
penyayang, Tuhan segala agama”. Di pihak agama Kristen berpendapat bahwa 
pluralisme tidak harus disempitkan pada keseragaman tipologi pola berpikir. Konsep 
berbeda menuju keselarasan dalam pluralisme bukan berarti harus menjadi serasi secara 
identitas. 

Konsep kebhinekaan Indonesia sebenarnya sudah bisa dijadikan acuan bagi 
terwujudnya kesepahaman dalam komunitas sosial yang cakupannya luas. Komaruddin 
Hidayat dalam bukunya Agama Punya Seribu Nyawa (2012) mengemukakan tentang 
pluralitas sehubungan dengan pluralisme di Indonesia. Ia mengungkapkan sebuah 
metafor bahwa ragam agama dan mazhab di Indonesia seperti banyaknya sungai yang 
mengalir dari berbagai penjuru yang melewati daratan, lembah, pegunungan. Berasal 
dari tempat yang berbeda, namun bermuara pada satu tempat yang sama yaitu samudra. 
Begitu juga dengan agama dalam kontekstualisasinya, walaupun agama dan keyakinan 
di Indonesia berkarakteristik dan berkembang secara beragam, namun hakikatnya sama-
sama mengakui keberadaan Tuhan yang Esa. Sejak sebelum agama-agama masuk ke 
Indonesia, masyarakat Indonesia sudah merupakan masyarakat yang berketuhanan. Hal 
ini dituangkan dalam konsep memadai sebagai makna yang terkandung dalam sila 
pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. 

4.  Moralitas Multikultural Agama di Indonesia  

Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik 
sebagai manusia. Sedabgkan etika perlu dipahami yaitu sebagai cabang filsafat yang 
berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam 
menjalani hidupnya. Norma merupakan aturan-aturan atau kaidah- kaidah perilaku dan 
tindakan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang berguna 
bagi seseorang ataupun kelompok orang dan karena itu orang atau kelompok itu selalu 
berusaha untuk mencapainya. Mengapa? Karena pencapaiannya sangat memberi makna 
kepada diri sendiri dalam seluruh hidupnya. Dengan singkat kata moralitas di sini 
diartikan sebagai sebuah ‘pranata’ seperti halnya agama, bahasa, politik, dan lain 
sebagainya yang sudah diwariskan nenek moyang kita secara turun temurun. Sebaliknya 
etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok masyarakat dalam merealisasikan 
moralitas tersebut. Tidak negherankan jika moralitas bisa saja sama, tetapi sikap etis 
bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam satu masyarakat yang sama 
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atau dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Hal itu karena etika 
adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika memang pada akhirnya menghimbau 
orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, tetapi tindakan itu bukan atas dasar 
diperintahkan pihak seperti (nenek moyang, pemuka masyarakat, adat istiadat dan lainn- 
lainnya) melainkan atas dasar alasan rasional dan kesadarannya sendiri bahwa hal itu 
baik bagi dirinya (Kees Bertens, hal. 1-40).  

Tak dapat dipungkiri agama mempunyai hubungan yang erat dengan moral 
karena setiap agama pasti mengandung pesan-pesan moral. Ajaran moral yang inheren 
dalam suatu agama dapat dipelajari secara kritis dan sistematis dengan tetap tinggal 
dalam konteks agama itu. Namun perlu diketahui bahwa moralitas tidak merupakan 
monopoli orang beragama saja karena di luar agama juga banyak terdapat kaum etika 
humanis dan para sekularis yang juga moralis. Pada kenyataannya pluralisme modern 
yang menandai dunia kita saat ini, sebagian besar disebabkan terdapatnya etika 
humanisme yang tidak mengacu pada agama apapun. Seringkali situasi ini menjadi 
pemisah radikal antara pandangan etis orang beragama dengan pandangan etis orang- 
orang sekuler. Di sinilah urgensi dan kegunaan pragmatisnya kita bisa hidup 
berdampingan dalam keperbedaan dengan sesama terutama sesama umat beragama. 

Ki Ageng Suryomentaram yang oleh Marcel Bonneff dijuluki Prince et 
Philosophe Javannais, dalam pemikirannya tentang raos berucap bahwa setiap orang 
haruslah memahami dirinya sendiri secara tepat, benar dan jujur. Dengan begitu setiap 
orang akan memiliki bekal untuk mampu mengerti, memahami serta berdampingan 
dengan liyan (orang lain). Hasilnya adalah hidup damai, tentram dan eudaimonia 
(kebahagiaan istilah Socrates). Itulah yang dinamai rasa hidup dan rasa bebas (Selu 
Margaretha Kushendrawati, hal. 151). Hidup bersama dengan orang lain berarti hidup 
bersama dalam komunitas yakni masyarakat dan hidup bersama dengan masyarakat 
pasti membutuhkan wilayah serta politik kenegaraan. Aristoteles menyebutnya dengan 
Zoion Politikon, kehidupan bisa berlanjut dalam adanya sebuah polis atau negara kota 
(konteks Yunani klasik diartikan kota Athena) yang sekarang dikenal dengan istilah 
negara. Maka bukan manusia untuk negara melainkan negara diadakan untuk 
kepentingan manusia. Ini yang sering ditafsirkan berbeda dalam faham nasionalisme 
naif seperti yang pernah kita alami pada era-era lalu.  

Kebebasan beragama terdapat dalam pasal 28 UUD 1945 Republik Indonesia 
yang menyatakan bahwa negara menjamin umat beragama untuk beribadah sesuai 
keyakinan agamanya masing-masing. Berhubungan dengan hal itu sebagai contoh 
keberhasilan dideklarasikannya Deklarasi Universal tentang Hak- hak Asasi Manusia 
tahun 1948. Dalam dokumen itu tak tersebut nama Allah ataupun referensi keagamaan 
walau hal itu telah diusulkan oleh beberapa negara. Mengapa? Karena dasar dukumen 
tersebut adalah martabat manusia, sebagaimana secara eksplisit pernyataan itu 
dituliskan pada pembukaannya. Dengan demikian maka deklarasi itu dapat diterima 
oleh semua negara anggota peserta Perserikatan Bangsa- Bangsa, baik negara yang 
berideologi teokratis maupun negara berideologi ateis. Namun di dalam kehidupan 
sehari- hari sering terjadi klaim kebenaran atas agama dan keyakinan diri sendiri, 
menganggap salah pada perbedaan. Sebenarnya pemahaman keagamaan yang otoriter 
disebabkan oleh adanya klaim yang bersifat otoritatif atas agama, sehingga orang lain 
yang berbeda dengan pendapatnya, dianggap sesat dan perlu ditumpas, dimusnahkan.  
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Sebagai sebuah ideologi multikulturalisme dibutuhkan bagi tegaknya demokrasi, 
HAM dan juga kesejahteraan hidup masyarakat. Di dalam multikultural agama seperti 
di Indonesia, dibutuhkan norma-norma etis serta pemahaman bentuk-bentuk etika 
sebagai pemikiran dasar praksis. John Rawls mengemukakan filsafat moralnya bahwa 
masyarakat yang adil bukanlah masyarakat yang hanya memperhatikan ‘the greatest 
happiness of the greatest number’ dalam masalah ekonomi saja seperti apa kata kaum 
utilitaris, melainkan juga termasuk ‘self interest’. Setiap orang memiliki kebebasan 
individualnya atas kesejahteraan termasuk pilihan agama yang dianutnya. Selain itu 
setiap ketidaksamaan ekonomi haruslah membawa peluang keuntungan bagi orang lain. 
H.A.R. Tilaar berpendapat bahwa kita juga harus menyadari adanya hak kebudayaan 
minoritas yang sama pentingnya dengan hak kebudayaan mayoritas. Selain itu seperti 
kebudayaan, agamapun menekankan signifikansi sebuah tindakan. Salah satu problem 
yang dihadapi masyarakat modern saat ini adalah krisis moralitas. Krisis ini terjadi 
karena meskipun mencintai nilai-nilai ideal dalam moralitas namun manusia modern 
gagal memahami alasan religius yang mendasari nilai-nilai tersebut. 

Seyogyanya kita tahu bahwa keanekaragaman aspek kehidupan beragama adalah 
merupakan hak pribadi setiap orang. Maka penyeragaman dan segala bentuk diskri-
minasi adalah hal yang melanggar hak asasi serta martabat manusia. Jikalau begitu 
maka berarti kemanusiaan tidak lain merupakan sebuah framework etis. Kriteria 
kemanusiaan harus menjadi kerangka dasar tindak tanduk manusia itu sendiri. Dengan 
demikian kemanusiaan juga merupakan nilai yang menjadi titik temu keanekaragaman 
kesadaran. Tampaknya etika kemanusiaan yang terdapat di dalam moralitas multi-
kultural agama di Indonesia masih perlu disosialisasikan lebih luas agar dipahami lebih 
mendalam dan menjadi norma-norma etis dalam kehidupan masyarakat demi kerukunan 
umat beragama. 

5.  Penutup 

Globalisasi disemua lini telah memperkenalkan gaya hidup baru. Globalisasi 
informasi yang dibentuk oleh media massa menghasilkan produk budaya baru, 
menjauhkan diri kita dari budaya lokal yang kita miliki. Karakter baru yang diusung 
globalisasi bersifat ingin menyeragamkan segala-galanya sehingga tanpa kita sadari kita 
telah terasing akan kepribadian serta identitas lokal. Solidaritas baru tersebut justru 
meminggirkan elemen emosional, cinta karena ia lebih cenderung pada ikatan 
institusional ketimbang personal. Padahal tingkat understanding antar ras, etnik, agama, 
golongan dan klas dalam masyarakat harus dipertahankan. Disinilah konsep 
multikulturalisme dan pluralisme tampil sebagai wacana pencair bagi sebuah 
epistemologi praksis dalam cultural studies yang menggarisbawahi hidup berdampingan 
secara damai dalam ranah perbedaan (agama). Perlu semacam komunikasi multikultural 
untuk membantu proses tujuan kerukunan sesama umat beragama di Indonesia. 

Seperti yang telah dikemukakan di sub bab sebelumnya yaitu bahwa salah satu 
ciri masyarakat multikultural seperti Indonesia adalah pluralitasnya dalam kehidupan 
beragama. Dalam religi masyarakat Indonesia sesuai penetapan pemerintah yang 
mengkategorikan enam agama yaitu Hindu, Budha, Katolik, Protestan, Islam dan 
Konghucu. Sedangkan yang tidak dianggap sebagai agama yaitu Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memicu masyarakat bersikap introvert, menutup diri, 
acuh tak acuh terhadap lingkungan. Menganggap dirinya atau kelompoknya tidak 
diterima dan dihargai oleh kelompok lain, atau sebaliknya menganggap diri atau 
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kelompoknya lebih bahkan paling baik diantara kelompok lain. Maka tidak perlu 
bertoleransi terhadap kelompok lain karena kelompoknya adalah kelompok mayoritas. 
Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa mayoritas merupakan tolok ukur 
kebenaran. Perilaku kurang sosial ini dipertajam lagi dengan pemaknaan ajaran agama 
yang konfrontatif. Setiap kelompok agama dan kepercayaan biasanya menggunakan 
semboyan-semboyan untuk mengobarkan semangat integrasi kelompoknya seperti misi 
suci, perang jihad, memerangi kaum kafir dan lain-lainnya (Andrik Purwasito, hal.155). 
Ditinjau dari perspektif negatif, hubungan yang tertutup dan sikap yang eksklusif seperti 
itu dapat menyebabkan mereka saling tidak mau menerima pendapat atau pandangan 
dari orang di luar kelompok masing-masing. Hal ini terjadi dalam kelompok keagamaan 
di mana kekuasaan kelompok atas individu sangat kuat, sementara perbedaan pendapat 
sangat tidak dimungkinkan, mereka cenderung menerima begitu saja semua pendapat 
dan gagasan dari pemimpin kelompok.  

Situasi seperti itulah yang seringkali memicu terjadinya konflik berbasis agama. 
Sudut pandang psikologi sosial mengidentifikasikan penyebab konflik antar kelompok 
seperti itu disebabkan oleh terjadinya akumulasi sifat dan perilaku pribadi rendah 
(underpersonal behaviour). Seseorang yang beragama A bersama dengan seseorang 
yang beragama B, mereka berdua tampaknya saling berkomunikasi dengan ramah, 
saling membantu dan berinteraksi, namun secara emosional dalam hati mereka tetap 
saling menjaga jarak. Inilah salah satu dampak dari pengaruh kelompok, baik ajaran- 
ajaran yang diterima, mental kelompok maupun faktor-faktor kepemimpinan yang 
mampu menciptakan semangat perbedaan-perbedaan. Maka terjadilah diskomunikasi 
antar kelompok umat beragama. 

Untuk mencegah dan menghindar dari konflik antar agama, komunikasi, 
interaksi antar umat beragama perlu diupayakan secara intensif lewat perilaku sosial 
yang akomodatif. Perlu digalang sosialisasi komunikasi multikultural bagi masyarakat 
agar terjadi saling pengertian, saling menghargai dalam kedamaian dan kerukunan. 
Istilah kerukunan dipenuhi oleh niat baik dan damai yang intinya hidup bersama dalam 
masyarakat dengan kesepakatan tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. 
Mengapa? Karena sebenarnya manusia adalah mahkluk sosial yng pada dasarnya selalu 
ingin berteman. Dengan demikian maka keperbedaan terutama keperbedaan agama 
dapat dijadikan sesuatu hikmah bagi usaha masing-masing masyarakat warga untuk 
saling menghormati secara intens bukan menjadi pemicu konflik seperti fenomena-
fenomena yang selalu kita saksikan. Keperbedaan dapat dipandang sebagai kekayaan 
multikulturalistik bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. 
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