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Pendidikan, Pluralitas, dan Era Disrupsi 
 
 

Ninok Leksono1 
 
 
 
I. Pendahuluan 
 Hari-hari ini, tak disangsikan lagi peta demografi semakin diwarnai oleh 
generasi milenial, atau generasi digital, dengan segala ciri dan karakternya. Generasi 
ini menonjol dalam penguasaannya atas gadget dan teknologi ICT (Information-
Communication Technology). Salah satu cirinya adalah umumnya mereka tidak 
membutuhkan buku panduan saat mendapat gawai baru, namun bisa langsung lancer 
mengoperasikannya.2  
 Jika zaman berkembang linier tanpa guncangan, boleh jadi kepiawaian generasi 
yang juga sering disebut sebagai Gen Y ini akan punya kesempatan emas untuk 
berkarir  dalam zaman yang juga berciri digital. Mereka akan memiliki lingkungan 
alamiah yang pas untuk passion dan kompetensinya. 
 Namun oleh satu koinsidensi zaman, kemajuan teknologi yang mereka sukai 
juga telah menimbulkan apa yang hari-hari ini diwacanakan sebagai disrupsi.3 
 Disrupsi telah mengguncang bak gempa dan tsunami di berbagai bidang, baik 
politik, ekonomi, industri, media, dan juga pendidikan. Sekadar contoh, untuk bidang 
politik, kemenangan Presiden Donald Trump dicurigai sebagai hasil gempuran hoax 
dan ujaran kebencian yang dilancarkan oleh kalangan di rusia yang tidak menghendaki 
kandidat Hillary Clinton memenangi pilpres. Di bidang ekonomi, bisnis ritel dan 
transportasi daring marak, membuat pusat perbelanjaan surut karena pembelian via 
daring meningkat, demikian pula perusahaan taxi konvensional harus memprotes 
kehadiran taxi aplikasi. Industri media khususnya media cetak memasuki senja kala 
dengan semakin bertumbuhnya media online. Oplah turun tajam sementara media 
online masih belum memberi penghasilan pengganti yang memadai. Bidang 
pendidikan juga tidak imun dari guncangan, karena semakin terbukanya pendidikan 
online memungkinkan dilaksanakannya pendidikan terbuka jarak jauh. Ini masih 
ditambah dengan terbukanya peluang bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah 
dari universitas berbeda-beda. Ini akan membuat definisi seseorang lulusan Perguruan 
Tinggi mana jadi rumit. 
 Dari sisi lingkungan di luar, wacana yang muncul adalah VUCA,  untuk 
melukiskan zaman yang bergejolak (volatile), tidak pasti (uncertain), rumit (complex), 
dan kabur makna (ambiguous). 
 Di bidang industri, yang jadi wacana adalah Industrial Revolution 4.0. Era ini 
antara lain ditandai dengan meningkatnya riset dan aplikasi sejumlah teknologi, 
khususnya Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence), Robotika, 3D Printing 
(memungkinkan mesin mencetak sosok kita), dan Virtual Reality.4  

                                                           
1 Redaktur Senior Kompas, Rektor Universitas Multimedia Nusantara 
2 Lihat Tapscott, Don, Grown Up Digital, McGraw Hill, New York, 2009 dan Buckingham, David & Willet, Rebeka, 
Rebekah Eds, Digital Generations, Lawrence Elbraum Associates, Inc, Mahwah, New Jersey, 2006. 
3 Untuk serba-serbi riwayat dan ihwal disrupsi, lihat antara lain Kasali, Rhenald Disruption, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2017. 
4 Lihat a.l Kompas, 20/4/2018; Kementerian Perindustrian, Making Indonesia 4.0, 2018. 



Dari sisi pencari tenaga kerja, antara lain Google, mulai tidak mengutamakan 
ijazah pelamar kerja, tetapi sertifikat keahlian apa yang dimiliki. Dalam konteks ini, 
dewasa ini yang banyak dicari adalah tenaga TI (Teknologi Informasi), desain grafis, 
animasi. Sepuluh-dua puluh tahun lalu, tenaga kerja seperti ini belum ada, dan 
kalaupun sudah ada lebih sebagai tenaga pendukung. 
 Ketika kebutuhan makin besar, PT yang menghasilkan tenaga tersebut masih 
belum banyak. Diperluas cakupannya ke bidang Iptek, khususnya enjiniring dan sains, 
minat generasi muda untuk menerjuni bidang-bidang ini relatif kecil, kurang-lebih 
hanya sekitar 15% dari lulusan SMA. (Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang 
giat melaksanakan pembangunan infrastruktur, satu ironi juga bahwa minat untuk 
menerjuni teknik sipil/konstruksi surut). 
 DIlihat dari rasio jumlah, mahasiswa di jurusan Iptek adalah sekitar 1/3 dari 
hampir 6 juta mahasiswa Indonesia.5 Persentase terbesar masih banyak yang memilih 
prodi humaniora, yang terentang mulai dari sosial-politik, sampai sejarah dan 
antropologi. Problem yang lalu muncul tentu saja kejenuhan suplai, justru ketika daya 
serap pasar belum meningkat di tengah stagnasi ekonomi. Tidak jarang muncul berita 
tentang sarjana yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan. Jumlah  sarjana  
menganggur sejak tahun 2014 terus naik, dari 398.298 menjadi 569.402 (2015) dan 
695.304 (2016).6 
 
II. Problema Kontemporer 
 Dalam kondisi ada tsunami digital, Revolusi Industri 4.0, bangsa Indonesia 
tampaknya sejak Reformasi, dan terlebih-lebih sejak Pilkada DKI 2017, dilenakan oleh 
politik. Meminjam yargon Orde Lama, politik kembali seolah menjadi panglima. Yang 
disayangkan adalah yang berkembang justru bukan politik yang santun berkeadaban, 
tetapi politik yang berkarakter Machiavellian. 
 Mengiringi fenomena tersebut adalah maraknya hoax (informasi bohong) dan 
hate-speech (ujaran kebencian). Banyak yang mengamati, bahwa keterbelahan di 
masyarakat berkelanjutan hingga sekarang ini, yang dikhawatirkan akan terulang di 
pilkada, pileg, dan pilpres 2019. 
 Atas merebaknya fenomena hoax, masyarakat diminta untuk mengacu pada 
media mainstream. Gerakan perlawanan terhadap hoax dan hate-speech juga muncul 
di berbagai kota. Presiden Joko Widodo juga telah mengajak masyarakat untuk 
melawan hoax.7 Dari sisi pendidikan, didorong ditingkatkannya literasi media dan 
kearifan digital. 
 Namun masalah tidak berhenti di situ, karena pada era sekarang juga sedang 
berkembang faham yang dikenal sebagai “Post truth” (pasca kebenaran/kesunyatan). 
Di sini kebenaran bukan lagi fakta, tetapi persepsi. “Kebenaran adalah mauku”.8 
 Dipadu dengan fenomena lain seperti radikalisme dan intoleransi, 
sesungguhnya masyarakat Indonesia sedang berada dalam kesukaran. Tentu ada 
banyak solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Di antaranya, dan 
kiranya termasuk yang terpenting adalah peranan pimpinan nasional yang tegas. 
Memang kini sudah dibentuk Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila 

                                                           
5 BPS, 2015. 
6 Jawa Pos, 30/1/2017. 
7 Kompas, 30/1/2017 
8 Menjadi Istilah Tahun Ini pada tahun 2016 dalam Kamus Oxford. Lihat misalnya laman news.idntimes.com, 
17/11/2016. 



(UKP PIP). Tetapi bangsa Indonesia tetap membutuhkan kepemimpinan yang tidak 
henti-hentinya memandiu bangsa untuk bersatu dan memajukan rasa kebangsaan 
(nationhood), hal yang kurang digaungkan sebagaimana yang dulu giat dilakukan oleh 
Presiden pertama Soekarno. Selain itu, kepemimpinan nasional juga harus 
memperlihatkan ketegasan untuk menindak intoleransi. 
  
III. Pendidikan Pro Pluralitas 
 Sebagaimana telah disinggung di atas, pendidikan sebagai bagian dari program 
dan aktivitas pembangunan tidak luput dari disrupsi. Tuntutan pendidikan jarak jauh 
dalam jaringan, masuknya perguruan tinggi asing, revolusi industri 4.0, serta trend 
yang mengiringi seperti big data, membuat pengelola perguruan tinggi perlu 
melakukan penataan ulang kurikulum. 
 Dengan tuntutan yang ada, tidak memadai dosen hanya menyampaikan materi 
kuliah secara monolog di depan kelas. Muncul wacana, bahwa sekarang yang 
dibutuhkan adalah “dosen milenial”.9 Ini karena yang dibutuhkan mahasiswa selain 
kompetensi pengetahuan adalah juga kemampuan sebagai insan pembelajar (learning 
individuals). Ini untuk memenuhi kebutuhan adanya tenaga kerja yang mampu terus-
menerus belajar untuk merespon pengetahuan yang terus berkembang. Selain itu, 
yang dibutuhkan adalah kemampuan problem-solving. Untuk ini lulusan harus menjadi 
insan inovatif dan kreatif, baik secara individu maupun tim. Di sini yang dibutuhkan 
adalah kelas-kelas yang mengembangkan pembelajaran kolaboratif. 
 Seperti dikembangkan di UMN, selain materi prodi, juga secara tematik, pada 
kuliah perdana atau wisuda ditampilkan tokoh-tokoh, baik dalam bidang yang sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa milenial berciri ICT, seperti CEO start-up sukses, juga 
sosok-sosok pluralis dan nasionalis, seperti Ketua UKP PIP Yudi Latif dan Direktur 
Wahid Institute Yenny Wahid. 
 Diharapkan melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak saja bisa terus 
mengembangkan kompetensi di bidangnya, yakni yang terkait dengan 
technopreneurship, tetapi juga terus terpelihara ke-Indonesiaannya. 
 
IV. Pekerjaan Rumah 
 PT sebagai bagian dari sistem pendidikan sudah beberapa waktu terakhir 
menghadapi tantangan, dan terakhir secara fundmental disebabkan oleh 
perkembangan teknologi, meski ada sebab lain, seperti semakin mahalnya biaya.  
 Meski universitas yang dilahirkan sebagai salah satu produk Renaisans sempat 
lebih bernuansa agama, namun dalam perkembangan selanjutnya citra tersebut 
bergeser ketika pengaruh Revolusi Industri semakin kuat. Kardinal Newman yang 
menulis artikel The Idea of University (1852), universitas ada untuk menggembleng 
karakter mereka yang kuliah di situ. Universitas harus bisa mengesankan mahasiwa 
tentang cita-cita pikiran terpelajar, membantu mengubah manusia yang mentah 
menjadi gentlemen. Universitas harus memberi apa yang dunia tidak berikan. Penting 
ketika perdagangan dan industri makin merebak.10 
 Kita bisa berefleksi, apakah cita-cita menghasilkan insan dengan pikiran 
terpelajar masih kuat di sekitar kita. 

                                                           
9 Paparan Dirjen Sumberdaya Iptek Kemristek Dikti, Ali Ghufron Mukti, Kompas, 20/4/2018. 
10 Scruton, Roger, The End of University, First Thing, April 1, 2015.(www.firstthings.com /article/2015) 



 Satu trend lain yang bisa kita simak adalah apa yang pernah dikemukakakn oleh 
Nathan Harden. Memang teknologi menimbulkan perubahan besar, yang selain 
mengubah sistem pembelajaran juga berpotensi mengurangi pendapatan finansial. 
Tapi kalau tujuan universitas adalah mendidik semakin banyak mahasiwa , sebaik 
mungkin dan seterjangkau mungkin, akhir dari universitas seperti yang kita kenal tidak 
untuk ditakuti, sebaliknya malah harus dirayakan.11 
 
V. Kekhawatiran 
 Di atas telah diuraikan sejumlah isu yang terkait dengan persoalan yang 
dihadapi oleh perguruan tinggi. Demikian pula tuntutan yang dihadapi oleh dosen dan 
mahasiswa di era sekarang ini. 
 Sekadar meringkaskan, karakteristik mahasiswa dan dosen yang diidealkan 
sekarang ini adalah : 
Mahasiswa 4.0 

1. Pembelajaran sebagai penjelajahan pengetahuan “a learning journey”. 
2. Pendidikan sebagai pengembangan karakter 
3. Personalised-learner 
4. Beberapa approach: design-thinking, creative process, collaborative-learning, 

project-based learning, problem-based learning, pedagogy+androgogy 
(pendidikan orang dewasa)+heutagogy (pendidikan mandiri). 

 
Dosen 4.0 

1. Kompetensi keilmuan yang kuat 
2. Soft skill (critical-thinking, creative, communicative, collaborative). 
3. Peran: Menebar passion dan menginspirasi mahasiswa, teman bagi mahasiswa, 

teladan karakter.12 
 Harapan ini masuk akal. Di satu sisi persoalan sulit dan kompleks harus 
ditangani oleh pikiran dalam.  Guncangan yang ada membutuhkan inovasi baru yang 
membutuhkan cara berpikir lain, yakni cara berpikir inovatif, yang mustahil dipecahkan 
semata oleh ilmu eksakta atau humaniora. Jalan keluar adalah melalui “berpikir tingkat 
tinggi” (higher-order thinking).13 

Menurut Prof Tilaar, cara berpikir demikian hanya dapat dilaksanakan jika orang 
mengombinasikan ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu humaniora. Sebelum persyaratan 
berat ini bisa dipenuhi, kita bahkan bisa bertanya lebih dulu, apakah pikiran dalam, 
pikiran tinggi, sulit dibentuk di era gawai dan multitasking yang mendominasi insan 
Zaman Now.  Alih-alih pikiran dalam dan tinnggi, tidak jarang justru kita mendenggar 
musibah orang mendapat musibah karena autis akibat adiksi pada gawainya, yang 
dilihat sekitar 50 kali sehari, atau rata-rata sekali setiap 6,4 menit.14 

 

 
  
   

                                                           
11 Harden, Nathan, The End of University as We Know It, The American Interest, Vol 8, No 3, Dec 11, 2012. 
(www.the –american-interest.com/2012/12/11/the-end-ofuniversity-as-we-know-it/) 
12 Menristek Dikti, Mohamad Nasir, Orasi Ilmiah Dies Natalis Univ Negeri Semarang, 29/3/2018. 
13 Lihat Tilaar, HAR, Profesor Dr Toeti Roossseno, Seorang Akademisi Paripurna Menghadapi Disrupsi Industri 4.0 
dalam “Spektrum Budaya” – Festschrift HUT Ke-84, 2017. 
14 Taplin, Jonathan, Move Fast and Break Things, Little, Brown and Company, New York, 2017. 
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Multikulturalisme dalam Perspektif Pendidikan Humaniora di Era Disrupsi
membangun Sikap Terbuka di tengah-tengah Pluralisme Budaya

Hary Susanto, S.J.

Tanda-Tanda Jaman
• Situasi dunia sekarang: macam-macam pandangan hidup, gaya hidup, sikap, ajaran, system 

kepercayaan, politik, budaya, adat-kebiasaan, ritual dan agama dalam masyarakat yang 
semakin plural.

• Sebagian (besar) masyarakat masih tidak dapat menerima kenyataan multikultural ini atau
tidak sadar akan hal itu.

Tanda-Tanda Jaman
• Pandangan kolektif masyarakat ditandai dengan ketidakpercayaan, prasangka, pandangan

bias dan kebencian terhadap kelompok lain di luar yang berbeda dengan dirinya. 
• Agama menjadi basis kehidupan dan tindakan, yang sangat mempengaruhi semua aspek

kehidupan. 
• Ironisnya, agama yang mengajarkan kebaikan, moralitas, cinta dan kedamaian, tidak jarang

menjadi alasan dan sebab terjadinya perang, kebencian dan tindakan-tindakan kekerasan
lainnya. Hal ini semakin diperparah atau bahkan dimanfaatkan oleh kepentingan-
kepentingan politis tertentu. 

Tanda-Tanda Jaman 
• Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan agama, tapi lebih diperluas lagi menjadi konflik

SARA, yang merupakan hal yang peka, gampang disulut, dimanfaatkan dan ditunggangi.
• Contoh konflik yang melibatkan SARA, baik yang pernah maupun yang sedang terjadi, baik

di dalam maupun di luar negara ini antara lain: Sentimen etnis berujung penjarahan di 
Jakarta (Mei 1998), Poso, Ambon, tragedi Sampit (suku Dayak vs Madura), penyerangan
kelompok Syi'ah di Sampang, penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Tasikmalaya, 
pengusiran kelompok Ahmadiyah di Lombok, penyerangan tempat ibadat GKI Yasmin di 
Bogor, HKBP Phildelphia di Tangerang, perang berkelanjutan Israel-Palestina, Suriah, Irak, 
India- Pakistan, Bosnia-ex Yugoslavia, Inggris-Irlandia, dsb.

• Radikalisme, fundamentalisme dan fanatisme SARA terjadi di mana-mana dan akibatnya
sangat merusak sendi-sendi kehidupan bersama.

Multikulturalisme
• Goethe, seorang penyair Jerman, pernah berkata:  “Diejenigen, die einen kennen, wissen 

nichts“ (“Those who know one, know none”), Mereka yang hanya tahu satu, tidak tahu apa-
apa.

• Dia bicara dalam konteks bahasa, tetapi bisa diperluas ke dalam hal-hal lain: budaya, 
agama, ilmu, dsb.

• Ide ini merupakan dasar dari multikulturalisme.

Multikulturalisme
• Teori-teori multikulturalisme:
• John Hector, melting pot, keragaman identitas budaya dilebur menjadi satu identitas baru.
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• Horace Kellen, salad bowl, teori gado-gado, tidak menghilangkan identitas budaya asal. 
Masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya baru. Teori ini
berkembang menjadi cultural pluralism, interaksi budaya antar berbagai kelompok etnis
menjadi lebih leluasa. Pergerakan budaya dibagi menjadi dua. Pertama, ruang publik, 
untuk mengartikulasikan budaya dan partisipasi social politik mereka. Kedua, ruang privat, 
untuk mengekspresikan budaya etnisitasnya secara bebas.

•

Multikulturalisme
• Dalam sejarah kemudian, kelompok minoritas merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi, 

karena terjadi diskriminasi, maka muncullah ide multikulturalisme yang menekankan 
penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dari segi etnis, agama, 
ras, warna kulit, dan golongan. 

• Multikulturalism menghargai keberagaman dan perbedaan kultural dari semua kelompok 
yang ada dan mempunyai kesetaraan dalam hidup bersama.

• Multikulturalisme merupakan relasi dalam masyarakat demokratis yang terinspirasi dan 
berdasar pada ideal hak-hak azasi manusia.

Multikulturalisme
• James A. Banks, dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur. Pendidikannya 

menekankan lebih pada bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Maka 
tekanannya pada berpikir kritis. Contohnya, mengapa sampai terjadi perang Diponegoro 
tahun 1825-1830.

• Bill Martin, multikulturalisme lebih dari sekedar tempat bernaung berbagai kelompok yang 
berbeda, tetapi benar-benar menjadi “pertemuan” dari berbagai kelompok itu. Dalam 
pertemuan itu terjadi interaksi dan komunikasi tentang berbagai pandangan yang berbeda 
sehingga terjadi visi yang baru. Dari sini bisa muncul sebuah transformasi yang berdampak 
pada semuanya.

• Martin J. Beck Matustik mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal 
yang mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan kepedulian terhadap pendidikan 
bagi yang tertindas. Ia menekankan saling berkelindannya multikulturalisme lokal sehingga 
terciptalah pencerahan multikultural baru secara global sebagai lawan dari monokultur. 

Multikulturalisme
• Judith M. Green, multikulturalisme harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari 

budaya yang berbeda. Wanita dan minoritas harus mendapatkan tempatnya dan 
memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, partisipasi politis yang lebih efektif, dan 
representasi media yang lebih terbuka, dsb. Untuk itu pendidikan menjadi cara yang efektif, 
baik secara personal maupun sosial. Lewat pendidikan bisa terjadi transformasi masyarakat. 
Lewat perjuangan, interaksi dan kerjasama, terciptalah masyarakat multikultural yang 
menerima berbagai ragam budaya.

Macam-macam Sikap terhadap Perbedaan
• Eksklusif: melihat dirinya sendiri sebagai satu-satunya ukuran/ kriteria. 
• Inklusif: menyertakan/ memasukkan yang lain ke dalam sistem/ pandangannya. 
• Pluralisme/ Multikulturalisme:
- Mengakui eksistensi yang lain (toleransi). 
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- Mengakui eksistensi yang lain (toleransi). 
- Mendengarkan yang lain dan mencoba untuk mengertinya (simpati). 
- Mengakui kebaikan dalam diri yang lain (empati). 
- Belajar dari yang lain, mengintegrasikan nilai-nilai dari yang lain ke dalam dirinya 

(keterbukaan/ disklosur). 

Rintangan-Rintangan Keterbukaan
• Francis Bacon menggunakan istilah “idola”, ada 4:
• Idola suku: keterikatan buta terhadap kelompok/ masyarakat/ suku bangsa tertentu. 
• Idola gua: keterbatasan dan kesempitan pandangan terhadap realitas. 
• Idola pasar: pengaruh dominan pendapat umum, mass media, masyarakat, dsb. 
• Idola teater: keterikatan buta terhadap ideologi atau “kredo” tertentu. 
• Satu tambahan, idola otoritas: ketergantungan absolut terhadap otoritas tertentu untuk 

mengakui kebenaran. 

Contoh-Contoh Keterbukaan dan Kesempitan dalam Sejarah
• Doktrin: Extra Ecclesiam Nulla Salus.
• Perang Salib dan banyak Perang yang lain.
• Renaissance 1350 – 1600: Keterbukaan terhadap Dunia Baru. 
• Astronomi and Geologi, Ilmu vs Agama, Gallileo Gallileo, Heliosentris vs Geosentris, bumi 

bulat vs bumi datar (bahkan sampai sekarang).
• Implikasi pandangan bumi bulat: keberanian berlayar menemukan dunia baru: Amerika, 

India(n), Cina. Membuka horison baru: perjumpaan dengan peradaban-peradaban dan 
agama-agama baru. 

Contoh-Contoh Keterbukaan dan Kesempitan dalam Sejarah
• Manifesto Humanisme Renaissance oleh Giovanni Pico della Mirandola (1463 – 1494): 

Kebebasan manusia untuk menentukan dirinya sendiri.
• Humanisme, Eksistensialisme (Sartre, Nietzsche, Camus, Heidegger) dan ateisme.
• Jaman Pencerahan: Rasionalisme (Descartes, Kant).
• Modernisme: ilmu pengetahuan (teori evolusi) vs agama.
• Titik balik: Konsili Vatikan II (1963-1965), Pandangan positif terhadap dunia dan semua 

perkembangannya. Tidak ada perlawanan antara dunia (ilmu pengetahuan) dan agama. 
Keterbukaan dan dialog dengan dunia dan agama-agama lain. 

Contoh-Contoh Keterbukaan dan Kesempitan dalam Sejarah
• Dalam ilmu pengetahuanpun bisa terjadi kesempitan. Contohnya, Sigmund Freud, yang 

berjasa besar dalam penemuan Psikoanalisis, mempunyai pandangan reduksionisme. Dia 
menganggap bahwa agama itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah neurosis universal 
umat manusia.

• Karl Marx, yang berjasa besar dalam teori antagonis perjuangan kelas, beranggapan bahwa 
agama hanyalah candu masyarakat. 

• Bisa terjadi bahwa agama muncul dari rasa bersalah manusia, tetapi apakah semua orang 
beragama itu didorong oleh rasa bersalah? Bisa terjadi bahwa agama menjadi candu, tapi 
apakah semua orang beragama itu mencari candu dalam agamanya? Kesempitannya 
terletak dalam reduksionismenya.
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Contoh-Contoh Keterbukaan dan Kesempitan dalam Sejarah
• Dalam bidang Sastra ada contoh yang menarik, pada jaman orde baru, majalah Horison 

pernah menerbitkan cerpen berjudul “Langit makin mendung” dikarang oleh Ki Panji 
Kusmin (nama samaran). Karangan ini digugat, bahkan sampai ke pengadilan, karena di 
dalamnya ada personifikasi Tuhan. Ini dianggap sebagai penistaan agama. Dengan elegan 
dan gagah penanggung jawab majalah Horison, H.B. Yassin menghadapinya di pengadilan 
dan melindungi pengarangnya. 

• Contoh lain, kasus yang mendunia: novel “Satanic Verses” oleh Salman Rushdie di Inggris. 
Pengarang ini dihukum mati secara “in absentia” di negara Iran dan diumumkan bahwa 
siapa saja yang bisa membunuhnya akan dianggap sebagai martir. Kita melihat kesempitan 
melihat orang lain atau pendapat yang lain bahkan sampai pada titik ekstrem.

Contoh-Contoh Kesempitan dalam Sejarah
• Dalam bidang pertanianpun, bisa terjadi kesempitan. Hutan-hutan ditebang demi untuk 

menanam satu jenis tanaman. Ini disebut sebagai monokultur, karena mematikan 
keanekaragaman hayati, baik tumbuha-tumbuhan maupun binatang. Para aktivis 
lingkungan hidup bertanya, siapakah sebenarnya pembunuh orang hutan di Kalimantan? 
Mereka memberikan jawabannya: perkebunan kelapa sawit.

• Contoh lain: petani Mojokerto dipaksa menanam jagung dengan bibit khusus dari 
Thailand. Masalahnya, setelah panen, hasil panen jagung itu tidak bisa ditanam kembali 
untuk dijadikan bibit. Maka mereka harus membeli bibit khusus kepada pemerintah untuk 
bisa menanam. Ini menimbulkan kerugian dan menciptakan ketergantungn. Maka 
beberapa petani mengambil inisiatif, mereka mengawinkan dengan bibit jagung lain. 
Akhirnya, mereka bisa menciptakan jenis varian jagung baru yang hasil panennya bisa 
ditanam kembali sebagai bibit jagung. Kemudian apa yang terjadi? Para petani kreatif tadi 
ditangkap dan dibawa ke pengadilan dengan tuduhan: melanggar hak cipta/ hak paten. Di 
sini kita melihat kesempitan lain yang mungkin dipicu oleh kepentingan-kepentingan 
tertentu.

Membangun Sikap Terbuka dalam Pluralisme Budaya
• Sadar diri akan pluralisme dalam berbagai segi kehidupan. 
• Dari ekslusif ke inklusif untuk menuju pada sikap terbuka (multikulturalisme). 
• Keterbukaan diri terhadap unsur-unsur yang berbeda dari luar (sebagai lawan dari 

xenophobia). 
• Keberanian untuk berdialog, bahkan mengkonfrontir nilai-nilai dalam wacana yang cair, 

bebas, tidak represif  dan tanpa paksaan. 

Membangun Sikap Terbuka dalam Pluralisme Budaya
• Membangun kecerdasan emosional untuk mempunyai kepekaan, penghargaan, simpati 

dan empati terhadap kelompok lain yang berbeda.
• Kooperatif: kemampuan untuk belajar dari yang lain dan melihat realitas dari perspektif 

orang lain (dalam Fenomenologi: pemurnian diri untuk masuk ke dalam realitas tanpa 
prasangka). 

Membangun Sikap Terbuka dalam Pluralisme Budaya
• Pertukaran kebenaran dan bukannya klaim atas kebenaran: kebenaran bukanlah monopoli 
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dari siapapun. 
• Merelativir dan menetralisir primordialisme dengan membangun multikulturalisme 

sehingga tidak akan terjadi keterikatan buta. 

Tanggung Jawab Akademis
• Mengembangkan interdisiplinaritas antar ilmu.
• Memberi peluang untuk perbedaan dan kreativitas dalam ilmu.
• Pandangan dan sikap yang terbuka untuk mengatasi kesempitan dalam ilmu (melawan 

reduksionisme).
• Berani mengambil sikap menyuarakan multikulturalisme dan keluasan pandangan untuk 

melawan monokulturalisme/ unilateralisme/ kesempitan dalam ilmu.

•

• T E R I M A     K A S I H

20

21

20

21



 

 

Seminar Dies Natalis XXV Fakultas Sastra  

“Multikulturalisme dalam Perspektif  

Pendidikan Humaniora di Era Disrupsi” 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tantangan Akses Keadilan 
untuk Multikulturalisme di Era Disrupsi  

 
 
 

oleh 
Constantinus Kristomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | 26 April 2018 
 

 



24-Apr-18

1

TANTANGAN AKSES KEADILAN UNTUK MULTIKULTURALISME 
DI ERA DISRUPSI 
CONSTANTINUS KRISTOMO

ERA DISRUPSI: KASUS MULTIKULTURALISME
• ERA DISRUPSI: PELUANG VS TSUNAMI INFORMASI
• KASUS-KASUS HAM YANG BERHUBUNGAN DENGAN MULTIKULTURALSIME:

• LAPORAN TAHUNAN YLBHI: TAHUN 2017 KASUS KBB MASIH MENJADI CATATAN PENTING
• LAPORAN WAHID INSTITUTE: SELAMA TAHUN 2017, ADA 100 KASUS PERSEKUSI, SEBAGIAN DI 

ANTARANYA MENJADI TERSANGKA PENODAAN AGAMA
• DATA DITJEN HAM KEMENKUMHAM: SEPANJANG TAHUN 2017, TERDAPAT 87 PENGADUAN 

MENGENAI KEBEBASAN DARI ANCAMAN

ERA DISRUPSI: MORE JUSTICE PLEASE!!
• APAKAH NEGARA BISA MELINDUNGI KEADILAN?
• AMARTYA SEN (The Idea of Justice): 

• keadilan yang multikulturalistik: memperjuangkan keadilan secara bersama-sama, menemukan
nilai keadilan bersama, dengan menempatkan kembali keadilan dalam rasa keadilan pada
masyarakat

• Informal justice: kearifan lokal, penyelesaian di tingkat desa, hukum adat
• ERA DISRUPSI: PROMOSI INFORMAL JUSTICE DAN AKSES KEADILAN

MULTIKULTURALISME: IDENTITAS BANGSA
• semua identitas memang merupakan identifikasi yang dikonstruksikan secara sosial yang mungkin

menggunakan bahan bangunan dari geografi, atribut sosio-budaya umum, kontrol politik, sejarah, 
biologi, ingatan kolektif, atau bahkan lembaga keagamaan (Castells, The Power of Identity, 2010)

• multikurtural penting di era digital karena itu adalah kekuatan identitas Indonesia
• Era Disrupsi: mendorong ide-ide yang dapat membiarkan identitas dibangun tanpa memaksa

untuk menghilangkan fitur-fitur khusus dari identitas beragam yang ada Peran Pendidikan
Humaniora
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