
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Multikulturalisme masih sangat relevan untuk didiskusikan seiring dangan 

Era  Reformasi  yang  sedang  bergulir  di  Indonesia.  Reformasi  mengharapkan 

masyarakat  yang  demokratis,  mengakui  bahwa  martabat  manusia  yang  sama, 

menghormati  perbedaan yang ada dalam masyrakat.  Mengingat bahwa keadaan 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. 

Kesadaran  penghormatan  dan  toleransi  terhadap  kebaragaman  dan 

perbedaan  ini  didasarkan  pada  peristiwa-peristiwa  kelam  dalam  sejarah  di 

Indonesia.  Melihat  latar  belakang sejarah Indonesia,  jika dibandingkan  dengan 

Amerika  yang  telah  mengembangkan  multikulturalisme  memiliki  perbedaan. 

Sehingga  dalam  hal  ini,  Moeslim  Abdurrahman  berujar,  bangsa  ini  bukan 

dibangun oleh imigran, namun dari suku-suku bangsa, tetapi juga bukan seluruh 

suku bangsa yang lebih dari tiga ratus memiliki tempat yang sama dalam proses 

membangun bangsa.1

Membincang persoalan tentang multikulturalisme  bukan hanya toleransi 

moral mupun kebersamaan pasif semata, melainkan kesediaan untuk melindungi 

dan mengakui kesetaraan dan rasa persaudaraan diantara sesama manusia, terlepas 

dari perbedaan asal-usul etnis, keyakinan, kepercayaan dan agama yang dianut. 

Multikulturalisme memandang identitas yang tidak pernah tunggal. Hal ini dapat 

1 Moeslim Abdurrahman, Suara Tuhan Suara Pemerdekaan; Menuju Demokrasi dan 
Kesadaran Bernegara, IMPULSE, Yogyakarta: 2009, hlm 114.
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dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri seseorang terdapat identitas 

kebangsaan, sekaligus terdapat identitas ke-Islaman.

Multikulturalisme  dalam pandangan  antropolog  yang  diungkapkan  oleh 

Moeslim  Abdurrahman,  Multikulturalisme  sebagai  hak  untuk  memperoleh 

representasi  antropologis  dalam  pembentukan  bangsa.2 Selanjutnya  menurut 

Moeslim  Abdurrahman  selama  ini  Indonesia  tidak  memberi  ruang  representasi  sama 

sekali  terhadap  suku-suku  bangsa  yang  secara  historis  tidak  memiliki  tokoh-tokoh 

Nasional.  Moeslim  Abdurrahman  menegaskan  isu  multikulturalisme  sangat  penting, 

karena merupakan bagaian abtraksi identitas yang diperluas untuk emansipasi dan tidak 

hanya  sekedar  menerima  fakta  keragaman  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  alami 

bahwa memang kenyataanya Tuhan membuat ciptaa-Nya beragam.

Pasca tumbangnya  Orde Baru, pada zaman pemerintahan Soeharto tahun 

1998, Indonesia mengalami proses transisi dari corak otoriter menuju masyarakat 

sipil demokratis. Reformasi bergulir dengan cita-citanya yang sangat tinggi.  Inti 

dari  cita-cita  tersebut  adalah  sebuah  masyarakat  sipil  demokratis,  hukum 

ditegakkan  untuk  supremasi  keadilan,  pemerintahan  yang  bersih  dari  KKN, 

terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin 

kelancaran  produktivitas  warga  masyarakat,  dan  kehidupan  ekonomi  yang 

mensejahterakan rakyat Indonesia.3 

2

 Moeslim Abdurrahman dalam, Reivensi Islam Multikultural, PSB-PS UMS, Surakarta: 
2005, hlm 9. 

3 Parsudi   Suparlan,  “Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural”  (Online) 
http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artiksel_ps.htm. diakses, 20 Juli 2010.   
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Indonesia  yang  dicita-citakan  dengan  semangat  Orde  Baru,  yang 

mengandaikan  realitas  masyarakat  dengan  ide  “masyarakat  majemuk”  (plural  

society),  sangatlah  berbeda dengan Era  Reformasi  yang  mengandaikan  adanya 

“masyarakat  multikultural  Indonesia”.  Dengan perubahan sistem pemerintahan, 

tentunya mempunyai konsekuensi dalam beberapa hal untuk mengikuti perubahan 

tersebut,  terlebih dalam hal pendidikan. Sehingga dengan sadar bangsa Indonesia 

adalah masyarakat multikultural. 

Secara  geografis  Indonesia  adalah  kepualauan,  sehingga  muncullah 

sebutan  nusantara.  Nusantara  adalah  gabungan  dari  dua  kata  nusa  dan  antara, 

dibaca Nusantara, huruf a dibuang satu, sebuah kaidah yang umum dalam bahasa 

Indonesia. Nusa ( bahasa Sanskerta/bahasa Kawi ) berarti pulau, tanah air. Antara 

berarti  jarak,  sela,  selang  di  antara  dua  benda.4Secara  kebahasaan  makna 

Nusantara menggambarkan Negara yang berdiri dengan banyak pulau. Nusantara 

terletak  di dalam silang budaya yang sangat besar karena letaknya yang demikian 

strategis, di antara dua samudera yang melambangkan kehidupan masa lalu yaitu 

Samudera Hindia, dan Kehidupan masa depan yaitu Samudera Pasifik.5 

Dampak dari letak geografis yang  strategis tersebut, menjadikan Indone-

sia tempat bertemunya para pedagang  Jika ada daerah yang ingin melepas diri 

dari Indonseia karena tidak terakomodasi kearifan lokalya adalah kekhilafan yang 

perlu diperhatikan. Dengan penuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah 

4  Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. 
PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2009, hlm. 49 

5 H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam 
Transformasi Pendidikan Nasional, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. XV
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bangsa  yang  besar, secara  geografis  terletak   samudera  yang  besar.  Tentunya 

mempunyai konsekuensi dengan tumbuhnya berbagai macam budaya.

Dibeberapa  tempat  dalam  lingkup  ini  konflik  yang  membawa  nama 

agama, etnis dan budaya telah memakan banyak korban. Dalam hal ini  Thomas 

Santoso mencontohkan adanya konflik antar-agama (Islam-Kristen) yang bermod-

us perusakan-perusakan gereja.6 Pemicu konflik ini terlepas dari provokator atau 

tidak, seharusnya tidak perlu terjadi. Bangsa Indonesia  sebagai negara berkem-

bang, memiliki banyak tugas yang belum terselesaikan. Karena itu, konflik antar-

agama  tentu  saja  menambah  beban bangsa  yang  sudah semakin  banyak.7 Jika 

bangsa ini  sadar akan masayarakat  yang  hiterogen,  maka konflik  tidak terjadi. 

Akan tetapi yang terjadi adalah saling kerjasama antar kepercayaan (  interfaith ) 

untuk mewujudkan Indonesia bersatu demi kepentingan bangsa.

Permasalahan  tentang  keberagaman  maka  memerlukan  jalan  keluar. 

Keberagaman  bukan  dijadikan  ancaman  untuk  terjadinya  perpecahan,  tetapi 

keragaman dijadikan kekuatan pemersatu bangsa ini.  Sehingga salah satu jalan 

yang ditempuh untuk mewujudakan cita-cita ini adalah melalui jalan pendidikan. 

Pendidikan  adalah  salah  satu  tempat  efektif,  untuk  menanamkan  nilai-nilai 

keluhuran  budi,  untuk memahami  Indonesia  adalah  bangsa yang  multikultural. 

6 Thomas Santoso yang dikutip oleh Syamsul Arifin dalam Naskah Pidato Guru Besar di 
Universitas Muhammadiyah Malang pada 2009, Syamsul Arifin, Silang Sengkarut Agama di Ra-
nah Sosial: Tentang Konflik, Kekerasan Agama, dan Nalar Multikulturalisme ( Malang : UMM 
Press, 2009).

7 Ismail hanafi, Peneliti Senior Setara Institut, lima provinsi dengan pelanggaran terberat 
adalah Jawa Barat ( 91 peristiwa ), Jawa Timur( 28 ), DKI Jakarta ( 16 ), Sumatera Utara ( 15 ), 
dan Jawa Tengah ( 10 ).  “Jika tahun sebelumnya, pelanggaran terjadi lebih banyak pada Jamaah 
Ahmadiyah tahun  2010  pelanggaran terbanyak terjadi umat kristianai. Kompas 25 Januari 2011. 
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Formalisasi  tentang  pengaturan  pendidikan  sebagai  corak  kehidupan  yang 

memperlihatkan keluhuran budi, serta pengalaman sejarah bangsa ini.

Pendidikan  dalam  pandangan  Firmansyah  Mudasir  mempunyai  solusi 

dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Pertama, sebagai sarana pemecahan 

konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini 

dapat  menjadi  solusi  nyata  bagi  konflik  dan  disharmonisasi  yang  terjadi  di 

masyarakat  khususnya  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  secara  realitas  plural. 

Kedua, pendidikan multikultural  juga signifikan dalam membina  peserta  didik, 

agar  tidak  tercabut  dari  nilai  akar  budaya  yang  ia  miliki  sebelumnya,  ketika 

berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi.

Undang-undang negara kita telah mengatur tentang pendidikan, pengaturan 

tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap anak Indonesia 

berhak untuk belajar. Selanjutnya dalam Undang – Undang No. 2 tentang sistem 

Pendidikan Nasional ( Sisdiknas ) dinyatakan bahwa setiap anak diberi hak untuk 

memperoleh  pendidikan dan pengajaran.  Ini  berarti,  bahwa secara legal  sistem 

pendidikan  dilandasi  oleh  filsafat  pendidikan  yang  mendalam  dan  mengakui 

perbedaan unik pribadi individu.

Keilmuan  filsafat  pendidikan,  maka  dapat  diketahui  aliran  filsafat. 

Daiantaranya  adalah  progesivisme,  rekontruksionalisme,  esensialisme, 

perenialisme. Dalam aliran filsafat diatas, tentang esensialisme pernah disinggu 

oleh,     Suparlan  aliran  esensialisme  berdasarkan  pandangan  pendidikan  pada 
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nilai-nilai  adat  kebudayaan  yang  telah  sejak  permulaan  peradaban  manusia.8 

Berdasarkan nilai yang terkandung dalam filsafat, maka setiap daerah mempunyai 

warisan  budaya  yang  mempunyai  nilai  kearifan  lokal.  Sehingga  masayarakat 

setempat  berhak untuk mengekspresikan  budayanya,  karena  setiap  daerah  satu 

dengan yang lainya memungkinkan mempunyai kearifan lokal.

Pendidikan Multikultural masih sangat relevan untuk dikaji. Adapun alasan 

yang melatar belakangi pada penelitian ini. Bahwa Indonesia bangsa yang besar 

berupa kepulauan, sehingga suatu tindakan preventif terpecahnya antar golongan 

lebih  utama  daripada  setelah  terjadinya  perpecahan.  Dalam  hal  ini  Tilaar 

berpendapat,  apabila  pendidikan  multikultural  dinegara-negara  lain  merupakan 

jawaban terhadap kebutuhan masyarakat setempat, maka pendidikan multikultural 

di  Indonesia  sekaligus  menghadapi  masalah-masalah  global  serta  upaya 

membangun Indonesia baru berdasarkan nasionalisme Indonesia baru.9 Sehingga 

pendidikan multikultural sejalan dengan cita-cita reformasi.

Keberagaman  bangsa  Indonesia  merupakan  anugerah  Tuhan  yang 

dianugerhkan kepada umatnya. Allah berfirman dalam ( Q. S. Al – Hujurat: 13 ):

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa  
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya or-
ang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling  
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha  
Mengenal. 

8 Suhartono Suparlan, Wawasan Pendidikan; Sebuah Pengantar Pendidikan. Jogjakarta: 
AR-Ruzz Media Grup, 2008, hlm 129.

9  H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme; Tantangan-tantangan...hlm, 126.
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Pembangunan bangsa Indonesia yang berumur setengah abad tidak terlepas 

dari kontribusi Muhammadiyah. Awal gerakan Muhammadiyah yang dirintis oleh 

KH.  Ahmad  Dahlan  adalah  berciri  khas  dengan  pendidikan.  Berdirinya 

pendidikan  Muhammadiyah  bertujuan  keluar  dari  pendidikan  yang  sama-sama 

ekstrim pada saat itu pendidikan pesantren dan sekolah kolonial.

Pendidikan awal yang pernah dirintis oleh Ahmad Dahlan adalah berusaha 

mencarikan  jalan  keluar  dari  kebuntuan  sistem kependidikan  yang  sama-sama 

ekstrim pada kutub religiusitas yang sempit disatu sisi keduniawian yang sekuler 

disisi lain.10 Sistem pendidikan diatas berada dalam kutub ekstrim, sehingga out-

put   pada  pendidikan  tersebut  melahirkan  manusia  yang  “tidak  sempurna”. 

Dengan  terusirnya  penjajah  dari  Nusantara,  menuntut  adanya  perubahan 

paradigma pendidikan dalam Muhammadiyah dengan mengikuti gerak kemajuan 

zaman.

Muhammadiyah yang dikenal  sebagai gerakan pembaharuan mempunyai 

beberapa  amal  usaha  yang  tersebar  di  Indoneia.  Diantara  amal  usaha  tersebut 

seperti, panti asuhan, panti jumpo, rumah sakit dan lembaga pendidikan, dengan 

data sebagai berikut: sekolah dasar (SD) berjumlah 1.128,  madrasah  ibtidaiyah 

(MI) 1.768, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 1.179, madrasah tsanawiyah 

(MTS)  534,  sekolah  menegah  umum  (SMU)  509,  sekolah  menegah  kejuruan 

(SMK) 249, dan madrasah aliyah (MA) 171.  Perguruan tinggi Muhammadiyah 

10  Khozin, 2005. Menggugat Pendidikan Muhammadiyah, Malang, UMM Press, hlm. 4
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berjumlah  (PTM)  berjumlah  143.11 Dengan  kuantitas  yang  signifikan  besar, 

tentunya cukup menggembirakan dan disyukuri bagi warga Muhammadiyah.

Data yang dimiliki oleh Muhammadiyah diatas cukup banyak jika diukur 

dengan  milik  ormas  lainya.  Dalam  perjalananya  pendidikan  Muhammadiyah 

hambatan  dan  rintangan  telah  dilalui.  Sehingga  menurut  pengamatan  Khozin, 

amal usaha bidang pendidikan yang akhir-akhir ini banyak yang jatuh bangun dan 

tertatih-tatih  menghadapi  persaingan  baik  dengan pendidikan milik  pemerintah 

maupun swasta lainya.12 Kritikan tersebut, seharusnya membuat para praktisi yang 

berada dalam pendidikan Muhammadiyah gerah dan segera melakukan tindakan 

dalam tajdid pendidikan Muhammadiyah.

Kritikan diatas senada dengan yang dilontarkan M. Amin Abdullah, dalam 

era kompetisi  global  (global  copetitiveness)  yang ditandai  dan dimulai  dengan 

AFTA  (Asean  Free  Trade  Area)  dan  perdagangan  bebas  dunia  (2010), 

sesungguhnya  gambaran  pendidikan  yang  dikelola  oleh  Muhammadiyah  agak, 

kalau  tidak  malah  sangat,  memprihatinkan.13 Semangat  Muhammadiyah  dalam 

tajdid  dan  ijtihad  Muhammadiyah  dalam bidang  pendidikan  diperlukan  upaya 

kerja keras. Mulai dari filosofi pendidikan sampai pilihan-pilihan paradigma yang 

dikembangkan sesuai skala prioritas. 

 

11 M. Amin Abdullah,  Pendidikan Agama Era Multikultural, Multireligius, Jakarta:  2005 
PSAP (Muahammadiyah) hlm. 161.

12

13 M. Amin Abdullah, Pendidikan Agama  Era Multikultural..,hlm.163
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Pendidikan  multikultural  menurut  beberapa  pengamat  diatas,  adalah 

konsep pendidikan yang  bisa  menjadi  tindakan  prefentif  dari  kerusuhan masal 

yang mengakibatkan korban. Kerusuhan yang terjadi mulai dari berbagai daerah 

dan  ketimpangan  sosial  yang  ada  dalam masyarakat.  Maka  dengan  demikian, 

pendidikan  multikultural  memiliki  agenda  besar  untuk  terus  menyatukan 

Indonesia dalam kesatuan.

Muhammadiyah  yang  telah  memberi  kontribusi  pada  pembangunan 

bangsa melalui  pendidikan.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  gerakan dakwah 

yang dilakukan Muhammadiyah. Pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan 

dakwah  amar ma’ruf  nahi munkar  ( menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

yang mungkar ).  Penelitian ini untuk memberikan respon elite Muhammadiyah 

terhadap  pendidikan  multikultural,  dalam  konsep  yang  masih  sering 

diperdebatkan.

Subyek penelitian ini adalah elite Muhammadiyah yang berada di Malang. 

Elite  Muhammadiyah  mempunyai  pengaruh  signifikan  tentang  kebijakan 

gerakanya.  Sehingga  yang  diharapakan  dari  penelitian  ini,  mencari  titik  temu 

diantara  pemahaman  elite  Muhammadiyah  terhadap  pendidikan  Multikultural. 

Hasil  yang dicapai  adalah menghasilkan konsep pendidikan Multikultural  yang 

diterima masyarakat luas dan terciptanya masyarakat yang multikultural,  sesuai 

dengan cita-cita tinggi reformasi yang mengandaikan masyarakat kultural.
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B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, pada studi ini maka diajukkanlah dua pertanyaan. 

1. Bagaimana  pandangan  Elite  Muhammadiyah  terhadap 

Multikulturalisme?

2. Bagaimana  konsep  pendidikan  Multikultural  menurut  Elite 

Muhammadiyah?

 

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Mendiskripsikan padangan Elite Muhammadiyah terhadap multikulturalisme.

2. Mendiskripsikan  konsep  pendidikan  Multikultural  dalam  pandangan  Elite 

Muhammadiyah. 

D. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  berarti  bagi 

pengembangan  pendidikan  Islam  baik  secara  teoritis  maupun  secara  praktis. 

Secara terperinci manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.Penelitian  ini  diharapkan   dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan 

informasi baik bagi khalayak umum atau khususnya bagi kalangan akademisi, 

terutama para konseptor atau pemerhati pendidikan.
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2.Menemukan  konsep  Multikulturalisme  dan  pendidikan  multikultural  dalam 

pandangan  elite  Muhammadiyah.  Mengingat  bahwa Muhammadiyah  adalah 

salah satu organisasi masyarakat (ORMAS) Islam yang terbesar di Indonesia 

yang telah lama ikut andil membangun bangsa dengan pendidikan.

E. Defenisi Operasional

Judul dari penelitian ini, untuk mendapatkan arti yang tetap dan menganti-

sipasi kesalahan pemahaman terhadap pengertian,  maka peneliti  mencoba men-

guraikan istilah pokok dalam judul penelitian ini.

1. Multikulturalisme, merupakan  suatu  pengakuan  atas  hak  hidup  dari 

budaya-budaya  lokal.  Sehingga  yang  ditekankan  dalam  multikulturalisme 

adalah toleransi  terhadap budaya laian dalam mengekspresikan budayanya. 

Multikulturalisme  bukanlah  suatu  pandangan  yang  menutup  diri  terhadap 

budaya lain namun mengharuskan adanya dialog dengan budaya lain, yang 

duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah dengan budaya lain.14

2. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk 

meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan 

harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.15

3. Elite  Muhammadiyah  yang  dimaksud  adalah  orang yang  pernah  menjabat 

secara  struktural  sebagai  pimpinan  daerah  Muhammadiyah  dan  yang 

14  H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme; Tantangan-tantangan...hlm 179.

15 Parsudi   Suparlan, Menuju  Masyarakat  Indonesia  yang  Multikultural (Online) 
http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm. diakses, 20 Juli 2010.   
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mengabdi  di  amal  usaha  Muhammadiyah  di  Malang,  baik  yang  sedang, 

maupun yang selesai menjabat pada periode sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika  pembahasan  yang  terdapat  dalam  penulisan  penelitian  ini 

terbagi dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mengutarakan latar belakang 

masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  defenisi 

operasional, serta sistematika penulisan yang semuanya dapat menjadi gambaran 

umum dari penelitian ini.

Bab kedua, mengutarakan tentang landasan teoritis yang berkenaan dengan 

konsep  multikulturalisme  dan  pendidikan  multikultural.  Penjelasan  semua  ini 

dapat menjadi fondasi awal sebelum memasuki pada pembahasan bab berikutnya.

Bab  ketiga,  Metode  penelitian  yang  dipakai  pada  “Respon  Elite  

Muhammadiyah Terhadap Pendidikan Multikultural”.

Bab Keempat,  Merupakan jawaban atas rumusan masalah yang menggali 

dan menjelaskannya secara terperinci. Pembahasan ini terbagi pada dua sub, yaitu 

pertama,  mereduksi  dan  mengeksplorasi  konsep  multikulturalisme  dan  konsep 

pendidikan  multikultural  dalam  pandangan  elite  Muhammadiyah.  Kedua, 

kesimpulan  multikulturalisme  dan  konsep  pendidikan  multikultural  dalam 

pandangan  elite  Muhammadiyah  yang  dianut.  Merupakan  gagasan  baru  atau 

konklusi  tentang multikulturalisme dan konsep pendidikan multikultural  dalam 

pandangan elit Muhammadiyah. 
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Bab kelima, adalah penutup yang memberikan kesimpulan  penelitian serta 

saran-saran. 
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