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PENDIDIKAN 

MULTIKULTURAL  

DALAM PERSPEKTIF 

CULTURAL STUDIES 

 

Pendahuluan 

Isu multikulturalisme dan praksis pendidikan yang 
menyertainya punya kaitan erat dengan konsep-konsep dalam 
Cultural Studies. Karena itu penting merekonstruksi konsep-
konsep dan teori-teori yang menjadi acuan dalam lapangan Cultural 
Studies untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif 
bagi idealisasi konsep pendidikan multikultural dan kemungkinan 
penerapannya dalam praktik pendidikan. Teori-teori atau konsep-
konsep dalam Cultural Studies sangat banyak dan bersifat lintas 
disiplin karena pada dasarnya teori-teori dan konsep-konsep 
tersebut pinjaman atau ramuan dari berbagai disiplin seperti 
sosiologi, antropologi, psikologi, politik, juga ekonomi.  yang 
diramu berdasarkan kepentingan Cultural Studies. Kepentingan 
Cultural Studies yang utama adalah penyadaran emansipatoris 
bahwa realitas kebudayaan punya lapisan-lapisan kepentingan, baik 
yang menindas atau mendiskriminasi maupun yang membebaskan 
atau mengemansipasi. Maka untuk tujuan di atas diperlukan 
penekanan pada konsep-konsep tertentu yang menjadi isu dalam 
Cultural Studies untuk memberi basis yang kuat bagi pengkaitan 
praktik pendidikan multikultural kepada sandaran-sandaran 
epistemologisnya. 
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  Isu atau tema multikultural(isme) dewasa ini muncul dalam 
berbagai perbincangan (diskursus), bukan saja pada wacana sosial 
dan kebudayaan tetapi melebar ke berbagai disiplin akademik. Ini 
karena konsep-konsep terkait multikulturalisme dianggap sebagai 
perangkat hidup baru bagi umat manusia dalam mengarungi 
gelombang perubahan sosial. Globalisasi adalah arus utama 
perubahan itu, yang melanda setiap negeri/negara sampai area-area 
terpencil sekalipun, dan direspon dengan berbagai cara. Salah satu 
cara merespon itu adalah penumbuhan kesadaran baru dalam diri 
masyarakat akan adanya lapisan-lapisan dalam struktur sosial-
budaya yang memiliki potensi untuk membelenggu juga sebagai 
unsur pembebas. Terkandung dalam lapisan itu unsur-unsur 
kebudayaan berupa cara pandang tentang hidup (world view), cara 
produksi pengetahuan (culture of science), cara individu atau 
masyarakat menghayati nilai serta memberi makna pada praktik-
praktik dan realitas keseharian. 

Realitas multikultural adalah fenomena dunia yang sebenarnya 
sudah tumbuh sejak awal dalam berbagai masyarakat di semua 
belahan dunia. Globalisasi menaburinya pupuk sehingga kehidupan 
yang serba beragam itu menemukan simpul-simpul selnya untuk 
berinteraksi satu sama lain dalam tingkatan intensitas yang 
beragam. Ada budaya-budaya yang sekedar saling membiarkan 
hidup, ada pula yang berinteraksi untuk saling mendewasakan. 
Lahirlah kesadaran akan realitas itu, bahwa interaksi dan dialektika 
budaya yang beragam itu marak dan fenomenal adanya, yang pada 
satu sisi membentangkan tantangan sementara pada sisi lain 
memperlihatkan kemungkinannya sebagai perangkat bagi kemajuan 
kebudayaan dan kehidupan umat manusia. Kesadaran itulah yang 
disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme pada 
gilirannya menjadi proyek sosial untuk menggiring umat manusia 
untuk terlibat menciptakan kebudayaan baru yang dianggap dapat 
menjamin kelangsungan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik, 
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tanpa perang, diskriminasi, dan penghancuran satu budaya oleh 
supremasi budaya yang lain. 

Mengaitkan isu multikulturalisme dengan Cultural Studies 
adalah pada tempatnya. Cultural Studies adalah juga proyek dalam 
lapangan akademik yang berurusan dengan cara produksi 
pengetahuan agar kita awas dengan kemampuan dan cara kerja 
pengetahuan itu untuk menghasilkan mitos, kesadaran palsu, 
dominasi, kekerasan, dan diskriminasi. Sembari berupaya 
menyingkap praksis penindasan kultural, penghidmatan Cultural 
Studies juga berkenaan dengan penggalian dan penghimpunan 
kekuatan pembebas yang berserakan di berbagai lapangan ilmu. 
Dengan tujuan itulah Cultural Studies berada segaris dengan ilmu 
sosial kritis (critical theories) besutan Mazhab Frankfurt dan 
antropologi reflektif dari kaum poststrukturalis dan postmodernis.  

Isu multikulturalisme sendiri terangkat ke permukaan oleh 
kegelisahan-kegelisahan modernitas mengenai hubungan sosial-
budaya di dunia kontemporer yang penuh dengan praktik 
penindasan dan diskriminasi. Kaum poststrukturalis dan 
postmodernis mengembangkan lagi kerangka ilmiah mengenai 
kategori-kategori sosio-kultural yang memungkinkan berbagai 
lapisan kultural dititik oleh kerja ilmiah dan disadari sebagai modal 
pengetahuan-kultural untuk mengatasi dehumanisasi. 
Multikulturalisme adalah bagian dari kerja ini, dan sekarang 
cenderung merambati lapangan yang lebih luas. Lapangan  
pendidikan dianggap sebagai lahan yang paling strategis untuk 
menumbuhkan kesadaran multikultural ini, karena pendidikan 
sendiri merupakan proyek penyadaran sistematis bagi warga negara 
tentang cara mereka memandang dunia dan kehidupan. 

Upaya pendidikan kritis dan emansipatoris seperti 
dikembangkan oleh Paulo Freire di Amerika Latin dan Henry 
Giroux di Perancis adalah contoh-contoh awal (preseden) bagi 
inovasi penyadaran bagi kelompok-kelompok sosial-budaya yang 



119 

119 

terpinggirkan. Di India terdapat gerakan penyadaran kaum 
subaltern, yakni mereka yang terlempar dan berada di luar sistem 
sosial, agar mereka bisa bersuara (how subaltern speaks). Demikian 
juga gerakan feminis di Barat yang mendesakkan kategori sosial 
baru berdasarkan gender sebagai unit analisis sosial yang penting 
sebagaimana analisis kelas ala Marxian. Pendidikan multikultural 
yang mulai populer sekarang ini, bahkan sampai ke Indonesia, 
adalah bagian dari mekanisme penaikan (leveling mechanism) 
subkultur-subkultur  terpinggirkan menjadi bagian penting dari 
kultur yang dimaknai sama pentingnya dengan kultur dominan. 
Dengan proses pendidikan seperti ini, maka budaya-budaya yang 
dianggap minoritas (little traditions) atau budaya massa tetapi dinilai 
rendah (popular culture) bisa menemukan tempatnya pada ruang 
publik bersama budaya adiluhung (great traditions). Pendidikan 
multikultural adalah proses dan kanal komunikasi dan interaksi dari 
budaya-budaya itu sehingga pada suatu waktu, tempat dan kondisi 
tertentu dapat ditemukan pergaulan kebudayaan tanpa diskriminasi, 
dpminasi, dan kekerasan.     

 

Cultural Studies sebagai Perangkat Penyadaran 

Cultural Studies pada dasarnya bukanlah sebuah disiplin atau 
cabang ilmu pengetahuan tersendiri seperti sosiologi, antropologi, 
psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, humaniora, dan sejarah. Para 
pendiri dan mereka yang menjadi tokoh dan pegiatnya dari awal 
sampai sekarang adalah ilmuan berlatar belakang sosiologi, 
antropologi, psikologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain 
sebagainya. Cultural Studies lahir dan dikonstruksi sebagai 
perspektif multidisiplin untuk menerobos kebekuan disiplin ilmu-
ilmu sosial, terutama ilmu sosial positivistik yang dianggap tidak 
memadai dalam analisis kebudayaan, apatah lagi sebagai perangkat 
pembebasan. Alih-alih menjadi perangkat pembebas, ilmu-ilmu 
positivistik itu sendiri telah menjelma menjadi instrumen dominasi 
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dan diskriminasi di mana-mana. Karena itu diperlukan “politik 
pengatahuan” yang diandaikan sebagai proses penerobosan dan 
pembongkaran (dekonstruksi) berbagai asumsi-asumsi dan budaya 
pengetahuan itu sendiri sehingga tidak terjebak kepada perangkap 
rasio instrumental. 

Latar belakang lahirnya Cultural Studies adalah situasi ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan yang muncul sebelum dan pasca 
Perang Dunia II. Perang itu adalah puncak belaka dari proses 
pengancuran tatanan kehidupan, dan tatanan baru  bukannya 
membebaskan melainkan justru melanggengkan dominasi demi 
dominasi lain sembari menawarkan tatanan baru yang penuh 
diskriminasi. Ilmu pengetahuan positivistik yang instrumental 
tertuduh berada di belakang perang dan dominasi itu, maka muncul 
kritikan kaum intelektual. Para intelektual yang berbasis di 
Universitas Frankfurt, Jerman, mendirikan gerakan intelektual baru 
bernama Mazhab Frankfurt yang menginiasi lahirnya Ilmu Sosial 
Kritis (Critical Theories). Tokohnya Max Horkheimer, Theodor 
Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, serta Jurgen 
Habermas. Gagasan-gagasan kritis mereka segera menyebar ke 
berbagai wilayah Eropa dan Amerika dan memikat kalangan sarjana 
yang menghendaki pencerahan baru. Di Inggris muncul geliat kritik 
yang sama berupa gerakan Kiri Baru (New Left) yang berkembang 
sebagai reaksi atas invasi Rusia terhadap Hongaria tahun 1956. 
Kritik tajam dari kalangan intelektual dan mahasiswa juga dilakukan 
terhadap Marxisme dan Stalinis sebagai respon atas pembantaian 
yang dilakukan oleh rezim Stalin.1 Hal-hal kekerasan ini menjadi 
pembusukan yang membuka jalan bagi lahirnya Cultural Studies. 

Di Universitas Birmingham, Inggris, terdapat para intelektual 
kiri baru yang terpapar oleh gagasan-gagasan Mazhab Frankfurt di 

                                                           
1Akhyar Yusuf Lubis (2004), “Memahami "Cultural Studies" dan 

Multikulturalisme dari Perspektif Postmodern,” dalam Wacana, Vol. 6 No. 2, 
Oktober 2004,103-131. 
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satu aras dan post-modernisme di aras yang lain. Mereka 
mendirikan pusat kajian budaya kontemporer bernama Centre for 

Contempory Cultural Studies (CCCS) dengan tokoh-tokohnya antara 
lain Richard Hoggart, Raymond Williams, dan Stuart Hall. 
Raymond Williams memadukan antara ajaran Althusser tentang 
ideologi, Gramsci tentang hegemoni, etnografi Marxis, dengan 
kritik sastra menjadi Cultural Studies. Sedangkan Stuart Hall 
mengangkat evaluasi terhadap budaya masa yang disebut-sebut 
dalam Mazhab Frankfurt. Haggart melakukan penelusuran historis 
atas institusi dan perjuangan kelas pekerja Inggris. Mereka berupaya 
mempertahankan kebudayaan kelas pekerja di Inggris dan Eropa 
dari serangan budaya massa yang diproduksi oleh industri-industri 
budaya seperti yang terjadi di Amerika. Karya-karya mereka 
menciptakan sebuah gerakan intelektual internasional dan 
mengilhami banyak sarjana studi budaya yang bekerja di bawah 
metode analisis Marxis untuk mengeksplorasi hubungan antara 
bentuk-bentuk budaya dan ekonomi politik. Cultural Studies pada 
akhirnya berkembang di Amerika Serikat, Perancis, Australia, dan 
Asia (terutama India). Di India kajian ini mengambil bentuk 
Subaltern Studies dengan tokoh utama Gajatri Spivak.   

Cultural Studies mengkaji hubungan budaya dengan soal-soal 
kekuasaan dan politik, dengan keinginan untuk melakukan 
perubahan pada kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, 
terutama kelompok kelas, gender dan ras, tapi juga kelompok usia, 
kecacatan, kebangsaan, dan sebagainya. Pernikiran postpositivis, 
teori kritis, dan postmodernis telah mempengaruhi dan 
rnemberikan dasar epistemologis bagi Cultural Studies untuk 
menilik hubungan kekuasaan dengan budaya. Para pernikir Cultural 
Studies memberikan dasar kajian pada ilmu sosial-budaya kritis 
yang bertujuan untuk menyingkap ideologi, dominasi, hegemoni, 
kuasa, dan kepentingan yang ada di dalam selubung-selubung 
industri budaya seperti budaya media rnassa, iklan, televisi, majalah, 
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cara berpakaian, dan budaya kelompok terpinggirkan. Sekarang 
kajian ini berkembang sedemikian rupa seiring dengan massifnya 
budaya pop dan produksi budaya era revolusi informasi yang 
memungkinkan saling pengaruh antarbudaya. 

Sebagai sebuah perspektif, Cultural Studies memiliki 
karakteristik dalam cara kerjanya. Lubis2 merangkum karakteristik 
itu sebagai berikut: 

Pertama, dalam pengkajian terhadap berbagai fenomena 
kebudayaan dan praktik budaya yang berkaitan dengan kekuasaan, 
Cultural Studies bertujuan mengungkapkan dimensi kekuasaan itu 
dan bagaimana ia mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan 
(sosial-politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum dan lain-lain. 
Dalam kaitan dengan itu, pemikiran postmodernis seperti Foucault 
tentang konsep kuasa dan pengetahuan/kebenaran, juga Habermas 
tentang kuasa dan kepentingan, serta Gramsci tentang budaya, 
ideologi, hegemoni sangat membantu cara kerja Cultural Studies. 

Kedua, dalam mengkaji masalah budaya itu, Cultural Studies 
tidak melepaskan konteks sosial-politik karena suatu kebudayaan 
atau praktik budaya selalu tumbuh dan berkembang dalam konteks 
sosial-politik tertentu. Lahir dan berkembangnya bubaya pop 
(popular culture), misalnya, berkenaan dominasi budaya tinggi (high 

culture) yang hanya bisa dinikmati oleh kaum borjuis, maka kelas 
pekerja merespon dalam bentuk bentuk resistensi melalui apa yang 
disebut budaya pop (Srinati).3 

Ketiga, dalam Cultural Studies budaya dikaji baik dari aspek 
obyek maupun lokasi tindakan, karena kelekatan obyek kajian 
dengan konteks tadi. dan selalu dalam tradisi kritis. Maksudnya 
kajian itu tidak hanya bertujuan intelektual dalam rangka 
merumuskan teori-teori, akan tetapi sekaligus sebagai suatu 
                                                           

2Ibid. 
3Lihat Strinati, Dominic (2009), Popular Culture: PengantarMenuju Teori Budaya 

Populer (terj. Abdul Muchid). Yogyakarta: Arruzz. 
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tindakan (praksis) yang bersifat emansipatoris. Dengan demikian, 
Cultural Studies tidak bebas nilai, akan tetapi melibatkan diri 
dengan nilai moral masyarakat, tindakan politik, dan konstruksi 
sosial. 

Keempat, Cultural Studies berupaya mendekonstruksi 
(membongkar, mendobrak) aturan-aturan dan pengkotak-kotakan 
ilmiah konvensional, lalu berupaya mendamaikan pengetahuan 
yang objektif-subjektif (intuitif), universal-lokal. Cultural Studies 

bukan hanya memberikan penghargaan pada identitas bersama 
(yang plural), kepentingan bersama, akan tetapi mengakui saling 
keterkaitan dimensi subjek(tivitas) dan objek(tivitas) dalam 
penelitian.  

Dengan demikian Cultural Studies bukan hanya bertujuan 
memahami realitas masyarakat atau budaya, akan tetapi merubah 
struktur dominasi, struktur sosial-budaya yang menindas dan 
diskrimnatif, khususnya dalam masyarakat kapitalis-industrial.4 

Cultural Studies dan multikulturalisme pada dasarnya dua 
perspektif yang tumbuh dalam konteks yang berbeda. Cultural 
Studies muncul dari situasi hegemoni kelas sosial-budaya tertentu 
terhadap budaya lain, terutama budaya elit (tinggi) versus budaya 
rakyat (rendah), sehingga muncul berbagai perlawanan budaya 
dalam bentuk budaya pop. Sementara multikulturalisme adalah 
perspektif sosio-kultural yang tumbuh dari persoalan keragaman 
budaya dalam suatu masyarakat melting pot di kota-kota besar di 
Barat yang menghendaki relasi harmoni di balik potensi saling 
meniadakan dan berdindak diskriminatif. Tetapi Cultural Studies 

dan kajian multikultural berkaitan erat satu sama lain atas 
pandangan atau keyakinan yang mengakui adanya banyak kultur 
(pluralisme budaya, multikultur, multiras, multireligius, 
multilingual) yang memungkinkan suara-suara dan tuntutan yang 
                                                           

4Sardar, Ziauddin & Van Loon, Borin (2005), Seri Mengenal dan Memahami 
Cultural Studies. (terj. Tim Penerbit). Jakarta: Scientific Press, 9. 
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berbeda satu dengan yang lain hidup secara berdampingan. 
Postmodernisme lain lagi, yang hadir di tengah-tengah keduanya 
dan menyatukan pandangan-pandangan yang segaris itu. 
Multikultural(isme) memiliki hubungan yang begitu rumit dengan 
teori sosial postmodern. Pada umumnya teoretisi multikultural 
adalah postmodernis dan mendukung sikap mental 
postamodernisme. Walaupun tidak secara langsung keduanya 
identik, iklim intelektual yang dikembangkan oleh kaum 
postmodernis memungkinkan multikulturalisme berkembang 
dengan pesat. Kondisi yang sama ditemukan juga pada Cultural 
Studies. 

Teori postmodern mendukung perspektif polivokal 
(multikultural) dan berusaha mengatasi perspektif ilmiah yang 
monovokal (logosentrisme, eurosentrisme, androsentrisme) sebagai 
paradigma yang dominan pada masa modern di Barat. Cultural 
studies, sebagaimana teori feminis dan postkolonial, bukan 
meninggalkan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, tetapi 
menolak bila dikatakan bahwa hanya ada satu perspektif, hanya ada 
satu pengalaman (pengalaman yang sama) untuk setiap budaya, 
tidak pula satu cerita (narasi besar) yang benar-benar sama, 
termasuk untuk satu peristiwa sekalipun. 

 

Hegemoni, Komunikasi, dan Multikultural 

Dalam cara kerjanya, Cultural Studies dipandu oleh perangkat 
teori-teori yang berkembang dalam lapangan kajian kebudayaan 
seperti teori kritis, teori postmodernisme, dan teori 
poststrukturalisme. Dalam hubungannya dengan wacana 
multikultural sebagai sebuah gagasan yang diandaikan ada potensi 
hegemoni dan harmoni (komunikasi) di dalamnya, maka 
pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Gramsci, 
Habermas, juga teori poststrukturalis tentang kehadiran yang liyan 
(others) perlu mendapat tempat dalam kajian ini.  



125 

125 

Hegemoni. Hegemoni merujuk kepada fenomena terjadinya 
usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. 
Penguasa di sini memiliki arti luas, tidak terbatas pada penguasa 
negara atau pemerintah. Hegemoni bisa didefinisikan sebagai 
dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan 
atau tanpa ancaman kekerasan melalui ide-ide yang didiktekan oleh 
kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi sehingga 
diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense).  

Antonio Gramsci, teoretikus dan politikus kiri yang sangat 
berpengaruh pada penerapan analisis Marxis pada masyarakat 
modern di Eropa, adalah orang yang memperkenalkan teori 
tentang hegemoni. Pada era 1970-an ia mengembangkan konsep 
ideologi dan hegemoni yang sangat penting artinya bagi cultural 

studies dalam melihat fenomena kebudayaan. Dengan konsep 
hegemoni Gramsci telah memberi perspektif bagi eksplorai makna 
dan gagasan sebagai faktor pembangun suatu struktur ekonomi. 
Gagasannya sangat mempengaruhi kaum Marxsis Barat seperti 
Stuart Hall yang kemudian menerapkan kembali konsep hegemoni 
pada lapangan budaya. Dalam pandangan Gramscian, praktik 
budaya, khususnya budaya populer (budaya kerakyatan) adalah situs 
perjuangan ideologi. Konsekuensinya, perjuangan dan konflik 
ideologi di dalam masyarakat menjadi arena utama politik 
kebudayaan. Konsekuensi metodologisnya, menerapkan analisis 
hegemoni dalam arena budaya adalah cara menyeimbangkan 
kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. 

Konsep hegemoni memainkan peranan signifikan dalam 
pengembangan Cultural Studies dan menjadi konsep penting 
selama 1970-an dan 1980-an, karena analisis Gramsci melampaui 
variabel-variabel politik sebagaimana dimaknai ilmu politik 
konvensional. Analisisnya mencakup juga proses sosial peristiwa 
dan budaya sehari-hari, karena kondisi-kondisi sosial dan budaya 
sehari-hari memiliki nilai politis dan strategis yang memungkinkan 
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terjadinya peristiwa politik.5 Dengan demikian, terdapat suatu 
makna dalam suatu praktik budaya yang ditengarai sebagai 
pengaturan dan prakondisi bagi kekuasaan. Proses menciptakan, 
merawat, dan mereproduksi seperangkat makna, ideologi, dan 
praktik yang otoritatif inilah yang disebut hegemoni. 

Bagi Gramsci, hegemoni menyiratkan suatu situasi di mana 
suatu ‘historical bloc’, yaitu kelompok yang menguasai jalannya 
sejarah, yaitu kelas penguasa menerapkan otoritas dan 
kepemimpinan sosial kepada kelas subordinasi melalui perpaduan 
antara pemaksaan dan terutama persetujuan. Dengan 
mengandalkan pengaruh moral dan intelektual kelompok 
hegemonis membangkitkan dan meraup dukungan dan persetujuan 
dari kelompok lain dalam struktur dan relasi kekuasaan. 

Dalam analisis Gramscian, blok hegemoni tidak monolitik, 
melainkan saling berhubungan dalam suatu formasi sosial yang 
membentuk landasan bagi konseptualisasi hegemoni. Ada tiga 
konsep utama pembentuk formasi itu, yaitu perekonomian, 
masyarakat politik (negara), dan masyarakat sipil. “Perekonominan” 
diartikan sebagai bentuk dominasi produksi dalam suatu wilayah 
pada suatu waktu. Perekonomian ini terdiri dari sarana teknis 
produksi dan hubungan-hubungan sosial produksi yang dibangun 
berdasarkan suatu pembedaan yang di dalamnya kelas-kelas 
dikaitkan dengan kepemilikan sarana produksi.  

“Negara” terdiri atas sarana kekerasan, seperti polisi atau 
militer, dalam suatu wilayah tertentu, bersama dengan pelbagai 
birokrasi yang didanai dan ditopang oleh negara, seperti pamong 
praja, lembaga pemerintah, lembaga hukum, lembaga sosial dan 
pendidikan. Istilah “masyarakat sipil” merujuk kepada organisasi-
organisasi lain dalam suatu formasi sosial yang bukan merupakan 
                                                           

5Imam, R. Haryono (2010), “’Masyarakat Warga’ dalam Pemikiran Antonio 
Gramsci,” dalam F. Budi Hardiman (ed.). Ruang Publik: Melacak ‘Partisipasi 
Demokratis’ dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius, 175. 
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bagian dari proses produksi material dalam perekonomian serta 
bukan merupakan organaisasi yang didanai oleh negara, tetapi 
merupakan lembaga-lembaga yang relatif berumur panjang yang 
didukung dan dijalankan oleh orang-orang di luar bidang 
perekonomian dan negara. Komponen masyarakat sipil yang 
termasuk dalam kategori ini adalah lembaga dan organisasi religius 
yang tidak didanai dan dikontrol oleh negara, sarana komunikasi 
yang tidak beredar dalam topangan dan sensor negara.6  

Dalam jejaring struktur dan formasi sosial ini, ideologi 
berperan sangat penting membiarkan dan melanggengkan kelas 
penguasa, dalam hal ini negara dan pemilik sarana produksi, 
mengatasi kelas subordinat. Dengan demikian, keutuhan sosial-
budaya, atau konsensus, dicapai melalui kehendak dan tujuan yang 
berbeda dan beragam dan diracik dalam bentuk konsepsi bersama 
tentang dunia. Membangun dan merawat konsepsi bersama tentang 
dunia itulah salah satu aspek perjuangan ideologi yang melibatkan 
transformasi pemahaman melalui kritisisime terhadap ideologi-
ideologi populer yang ada.  

Hegemoni dapat dipahami sebagai strategi pemertahanan 
pandangan dunia dan kekuasaan kelompok sosial dominan. 
Namun, relasi bersifat rentan, karena persekutuan hegemoni pada 
dasarnya sementara, dan memungkinkan terjadi penjungkir-balikan 
keadaan. Hegemoni bukanlah entitas yang baku, melainkan 
rangkaian diskursus dan praktik yang selalu berubah menurut 
dinamika sosial. Hegemoni selalu berproses dalam pergulatan 
jungkir balik, maka terbuka kemungkinan dilakukan penantangan 
berupa kontra-hegemoni dari kelompok subordianat. Suatu budaya 
yang diciptakan dan dipelihara oleh suatu kelompok dapat 
dipahami sebagai suatu ‘teks’ yang menghasilkan makna berbeda 

                                                           
6Bocock, Rober (2011), Pengantar Konprehensif untuk Memahami Hegemoni. 

(terj. Ikramullah Mahyudin). Yogyakarta: Jalasutra, 34. 
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sebagai pengganti makna lain yang dominan. Maka dari itu, budaya 
adalah medan konflik, perebutan, dan perjuangan atas makna. 

Dalam merevisi konsep hegemoni, Laclau dan Mouffe dari 
post-Marxian, mengenyampingkan tujuan akhir dari hubungan-
hubungan kelas sosial budaya. Bagi mereka, hubungan kelas itu 
tidak menentukan makna, dalam pengertian ideologi tidak memiliki 
‘classbelonging’ tertentu. Mereka menekankan bahwa sejarah tidak 
memiliki agen utama bagi perubahan sosial, dan sebuah formasi 
sosial tidak memiliki faktor antagonisme.7 Pandangan ini berakar 
dari tesis Althusser bahwa ideologi merepresentasikan hubungan 
imaginer dari individu-individu pada kondisi eksistensinya yang 
nyata, ideologi lebih merupakan partisipasi segenap kelas sosial, 
bukan sekedar seperangkat ide yang dipaksakan oleh suatu kelas 
terhadap kelas lainnya.8  

Dengan kata lain, perubahan formasi sosial terjadi karena 
hubungan yang kompleks dari berbagai faktor dalam masyarakat. 
Sebaliknya, blok hegemonik dan kontra-hegemonik terbentuk 
melalui aliansi strategis yang bersifat sementara berdasarkan 
kepentingan. Di sini, ‘masyarakat’ tidak dipahami sebagai objek 
melainkan sebuah lapangan kontestasi di mana berbagai deskripsi 
dan makna dari berbagai subjek bersaing untuk memperoleh 
kekuasaan. Di sinilah peranan praktik hegemonik untuk 
memperbaiki perbedaan dan merekatkan makna-makna yang retak 
dalam diskursus kebudayaan.9 

Dalam penjelasannya mengenai hegemoni, Strinati melihat 
hegemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis di mana 
kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat melestarikan 

                                                           
7Barker, Chris (2004), The Sage Dictionary of Cultural Studies. London: Sage 

Publication, 85. 
8Althusser, Louis (2010), Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, 

Cultural Studies. (terj. Olsy Vinoli Arnof). Yogyakarta: Jalasutra, 39. 
9Barker, Ibid., 85. 
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dominasinya dengan mempertahankan “persetujuan spontan” 
kelompok-kelompok subordinat melalui penciptaan negosiasi 
konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam 
kelompok-kelompok dominan maupun yang didominasi.10  

Dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil 
mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-
nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan (the ruling 

party, kelompok yang berkuasa). Hegemoni diterima sebagai sesuatu 
yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar 
dan dipraktikkan. 

Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan 
dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian rupa sehingga pihak 
yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan 
kelompok penguasa. Dengan demikian, hegemoni bisa dilihat 
sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan, atau dalam 
bahasa Simon11 sebagai praktik-praktik kelas kapitalis atau 
representasinya untuk meraih kekuasaan negara dan kemudian 
mempertahankannya. Jika dilihat sebagai strategi, maka konsep 
hegemoni bukanlah strategi eksklusif milik penguasa saja. 
Maksudnya, kelompok manapun bisa menerapkan konsep 
hegemoni dan menjadi penguasa.  

Dalam konteks itulah suatu praktik budaya diciptakan atau 
dijaga kelestariannya dan diwariskan secara turun-temurun. 
Berbagai studi kebudayaan (study of culture) memperlihatkan bahwa 
pada masyarakat-masyarakat tradisional, praktik budaya seperti 
ritual terutama diarahkan untuk menangkal atau mendekatkan 
kekuatan gaib yang dianggap bisa membahayakan atau membantu 
kehidupan mereka sebagai individu atau komunitas. Kekuatan 
ghaib memiliki dua wajah sekaligus, wajah yang menakutkan dan 
                                                           

10Strinati, Ibid., 254. 
11Simon, Roger (1999), Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar – Insist, 23. 
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wajah yang bersahabat, maka praktik budaya pun dibentuk 
sedemikian rupa dinamisnya sehingga bisa difungsikan sebagai 
tameng penangkal dan magnit penarik. Sebuah praktik budaya 
menjadi sedemikian kompleks. Sementara itu, pada masyarakat 
modern, ketika cara pandang terhadap dunia makrokosmos dan 
mikrokosmos berubah, di mana kekuatan-kekuatan ghaib tidak lagi 
punya tempat karena dianggap sebagai mitos omong kosong, 
praktik-praktik budaya atau ritual tidak lagi bersifat magis, tetapi 
juga politis. Musuh atau pahlawan manusia modern bukan lagi 
kekuatan adikodrati, melainkan suatu jejaring yang tak kasat mata 
(invisible thing), menyelubungi manusia saat ini dan di sini, bukan di 
luar sana dan di hari kemudian.  

Manusia hidup dalam suatu era post-realitas12 atau dalam 
kebudayaan yang super kompleks, hiper-realitas/hipersemiotika, 
dan “dunia yang dilipat” yang melampaui batas-batas kebudayaan 
itu sendiri.13 Praktik-praktik budaya diwariskan, dipertahankan, 
dimodifikasi, atau diciptakan baru sama sekali tidak sekedar bersifat 
ketuhanan (sakral), tetapi sangat manusiawi (profan), sebagai 
perangkat untuk mewadahi kepentingan atau menyiasati hidup. Jika 
masih ada unsur sakralnya, itu untuk memberi bobot mistifikasi 
seiring dengan masih adanya unsur sakralitas itu dalam diri manusia 
modern. Praktik budaya mengalami transformasi bentuk, fungsi, 
dan maknanya.  

Praktik budaya menjadi medan pertarungan. Jika pada 
masyarakat tradisional, pertarungan dalam medan budaya itu 
berlangsung untuk menghadapi atau menyerap kekuatan lain yang 
dianggap sakral, maka di dunia hiper-realitas ini, pertarungan itu 
terjadi antarsesama yang hidup dalam struktur dunia yang satu 

                                                           
12Lihat Piliang, Yasraf Amir (2010), Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam 

Era Post-Metafisika. Yogyakarta: Jalasutra. 
13Lihat Piliang, Yasraf Amir (2011), Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui 

Batas-batas Kebudayaan. Bandung: Matahari. 
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namun berbeda-beda dalam aspirasi, identitas, ras, etnisitas, gender, 
kelas, dan agama. Budaya tidak lagi sesuatu yang dilihat bentuknya 
sebagaimana ia diwariskan bulat-bulat (given), tetapi sebagai praktik 
signifikasi14 yang menyatakan atau menjadi media ungkap bagi 
makna dan pengetahuan sang pencipta dan penganutnya.  

Praktik budaya sebenarnya adalah medan pertarungan 
memperebutkan makna dan kuasa pengetahuan di antara berbagai 
subjek berkepentingan atas hasrat-hasrat tertentu. Semua subjek itu 
memasuki medan budaya dengan menawarkan nilai dan makna, 
menukarkan, menegaskan, dan sebagainya. Praktik budaya menjadi 
penuh dengan makna, jalinan relasi, subjek, aktor, agen, motif, 
kepentingan, dan karenanya sangat ideologis.  

Bagi kelompok dominan yang menguasai struktur masyarakat, 
budaya direkayasa untuk tujuan pengukuhan dan pelanggengan 
kekuasaan dan dominasi, budaya menjadi alat legitimasi hegemoni. 
Sementara itu, kelompok-kelompok subordinasi membangun atau 
mewarisi suatu praktik budaya dengan modifikasi tertentu dalam 
rangka membungkus “perlawanan damai” atau menyuarakan 
“kesadaran palsu” yang mereka terima. Watak praktik budaya 
seperti ini terutama tampak dalam praktik keseharian, dalam 
budaya populer (kerakyatan), budaya massa, gaya hidup, perhelatan 
rakyat, budaya underground, serta praktik-praktik dari kaum subaltern 
dan pinggiran dari kelas tertindas. 

Signifikansi praktik budaya sebagaimana dipaparkan di atas 
terlihat kental dalam masyarakat multiagama. Masyarakat 
berkarakter multiagama sangat intens dan rentan dengan 
hubungan-hubungan yang pelik, yang bernaunsa konflik dan penuh 
ketegangan, baik bersifat laten maupun manifes. Akhir dari 
hubungan itu bisa berbentuk penguasaan (tirani) atau kompromi 
(harmoni), tetapi ada juga kategori sikap lain, yaitu pseudo-
                                                           

14Barker, Cris (2009), Cultural Studies: Teori & Praktik (terj. Nurhadi). 
Yogyakarta: Kreasi Wacana, 9. 
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harmoni, di mana suatu kelompok menerima keadaan terpaksa dan 
mereka meretas perlawanan diam-diam (hidden transcripts). 
Perlawanan diam-diam itulah mereka wadahi dalam praktik budaya.  

Dari uraian mengenai hegemoni dan teori praktik terdahulu, 
maka dapat dijelaskan bahwa proses hegemoni dan kontranya serta 
tindakan dalam ranah sosial melibatkan praktik komunikasi dengan 
segala perangkat dan variannya. Untuk mempertegas hal ini, maka 
Teori Tindakan Komunikatif dari Habermas juga penting ditilik 
dan diuraikan sebagai perspektif dalam melihat soal 
multikulturalisme.  

Tindakan Komunikatif. Jurgen Habermas adalah salah satu 
punggawa Mazhab Frankfurt generasi kedua setelah trio Max 
Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Dalam 
upayanya mengubah wajah dunia melalui proyek ilmu sosial kritis, 
Habermas mengembangkan teori tentang “tindakan komunikatif “ 
(communicative action) dan konsep mengenai ruang publik (public 

sphere), dalam pengandaiannya mengenai situasi masyarakat yang 
bebas dominasi. 

Masyarakat bebas dominasi adalah suatu konsensus yang 
dicapai melalui otonomi dan kedewasaan kolektif, itulah 
masyarakat cerdas yang berhasil membentang komunikasi di mana 
satu sama lain saling memahami atas klaim-klaim.15 Teori Tindakan 
Komunikatif berangkat dari asumsi dasar dan keyakinan Habermas 
pada rasionalitas pencerahan, bahwa rasio manusia memiliki 
kekuatan pendorong untuk manusia mengetahui berbagai hal 
dengan pasti.  

Dengan kemampuan berbicara satu sama lain, manusia 
memiliki instrumen untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 
kebudayaan yang ditemukan ketika berkomunikasi. Manusia tidak 
                                                           

15Hardiman, F. Budi (2009a), Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, 
Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: 
Kanisius, 18. 
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dihambat oleh kebudayaan, tak soal betapa beragam kebudayaan 
dan pengalaman hidup, manusia selalu mempunyai satu hal yang 
sama, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk 
berkomunikasi.16  

Bagi Habermas, jembatan moral antarkebudayaan harus diretas 
melalui sarana komunikasi, karena komunikasi adalah hal yang bisa 
dilakukan sepanjang waktu dan dalam kesempatan sosial mana pun. 
Hanya saja, dalam berkomunikasi itu harus dilandasi asumsi bahwa 
kesepakatan biasa dicapai tentang makna.17 Komunikasi adalah 
tindakan yang rasional dari manusia yang berakal sehat dan hasilnya 
pun adalah makna yang juga rasional. Selanjutnya, bagi Habermas, 
komunikasi adalah hubungan yang simetri atau timbal balik 
manusia terhadap manusia lain. Komunikasi selalu terjadi di antara 
pihak yang sama kedudukannya. Komunikasi bukanlah hubungan 
kekuasaan, melainkan hanya dapat terjadi jika kedua pihak saling 
mengakui kebebasan dan saling percaya.18 

Habermas menyamakan komunikasi sebagai interaksi, dan 
itulah yang disebunya sebagai tindakan komunikatif. Tindakan 
komunikatif adalah interaksi simbolis yang ditentukan oleh norma-
norma konsensual yang mengikat, yang menetukan harapan-
harapan timbal-balik mengenai tingkah laku dan yang harus 
dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang 
bertindak. Jika terdapat pelanggaran atas norma-norma yang 
disepakati, maka berakibat pada munculnya sanksi-sanksi dan 
berlakunya hukuman. Pelaku tindakan komunikatif memiliki 
orientasi pada pencapaian pemahaman. Dalam hal ini, kesuksesan 

                                                           
16Jones, Pip (2010), Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme 

hingga Post-modernisme (terj. Achmad Fedyani Saifuddin). Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 233. 

17Ibid., 238. 
18Suseno, Franz-Magnis (1992), Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: 

Kanisius, 187. 
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tidak diukur dari tindakannya, melainkan dari tercapainya saling 
pemahaman.19 

Dalam The Theory of Communicative Action, Habermas20 
mengemukakan, bahwa seseorang berhubungan dengan dunia 
kehidupan, maka dia mengalami salah satu dari 3 relasi pragmatis. 
Pertama, dengan sesuatu di dunia objektif (sebagai totalitas entitas 
yang memungkinkan adanya pernyataan yang benar. Kedua, dengan 
sesuatu di dunia sosial (sebagai totalitas hubungan antarpribadi 
yang diatur secara legitim/sah). Ketiga, dengan sesuatu di dunia 
subjektif (sebagai totalitas pengalaman yang akses ke dalamnya 
hanya dimiliki si pembicara dan yang dapat dia ungkapkan di 
hadapan orang banyak). 

Ucapan komunikatif selalu melekat pada berbagai hubungan 
dengan dunia. Tindakan komunikatif bersandar pada proses 
kooperatif interpretasi tempat partisipan berhubungan bersamaan 
dengan sesuatu di dunia objektif, sosial, dan subjektif. Pembicara 
dan pendengar menggunakan sistem acuan ketiga dunia tersebut 
sebagai kerangka kerja interpretatif tempat mereka memahami 
definisi situasi bersama. Mereka tidak secara langsung mengaitkan 
diri dengan sesuatu di dunia namun merelatifkan ucapan mereka 
berdasarkan kesempatan aktor lain untuk menguji validitas ucapan 
tersebut. Kesepahaman terjadi ketika ada pengakuan intersubjektif 
atas klaim validitas yang dikemukakan pembicara. Konsensus tidak 
akan tercipta manakala pendengar menerima kebenaran pernyataan 
namun pada saat yang sama juga meragukan kejujuran pembicara 
atau kesesuaian ucapannya dengan norma. 

                                                           
19Hardiman, F. Budi (2009b), Kritik Ideologi: Mengungkap Pertautan pengetahuan 

dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 96. 
20Habermas, Jurgen (2007a), Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio 

Fungsionaris (terj. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 
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Proses yang terjadi dalam ucapan komunikasi adalah 
konfirmasi (pembuktian), pengubahan, penundaan sebagian, atau 
dipertanyakan secara keseluruhan. Proses defenisi dan redefinisi ini 
yang terus berlangsung ini meliputi korelasi isi dengan dunia 
(ditafsirkan secara konsensual dari dunia objektif, sebagai elemen 
privat dunia subjektif yang hanya bisa diakses oleh orang yang 
bersangkutan. Jadi komunikasi terbentuk dalam situasi 
intersubjektif, di mana “situasi” tidak didefinisikan secara kaku, tapi 
diselami konteks-konteks relevansinya, 

Tindakan komunikatif memiliki dua aspek, aspek teleologis 
yang terdapat pada perealisasian tujuan seseorang (atau dalam 
proses penerapan rencana tindakannya) dan aspek komunikatif 
yang terdapat dalam interpretasi atas situasidan tercapainya 
kesepakatan. Dalam tindakan komunikatif, partisipan menjalankan 
rencananya secara kooperatif berdasarkan definisi situasi bersama. 
Jika definisi situasi bersama tersebut harus dinegosiasikan terlebih 
dahulu atau jika upaya untuk sampai pada kesepakatan dalam 
kerangka kerja definisi situasi bersama gagal, maka pencapaian 
konsensus dapat menjadi tujuan tersendiri, karena konsensus 
adalah syarat bagi tercapainya tujuan. Namun keberhasilan yang 
dicapai oleh tindakan teleologis dan konsensus yang lahir dari 
tercapainya pemahaman merupakan kriteria bagi apakah situasi 
tersebut telah dijalani dan ditanggulangi dengan baik atau belum. 
Oleh karen itu, syarat utama agar tindakan komunikatif bisa 
terbentuk adalah partisipan menjalankan rencana mereka secara 
kooperatif dalam situasi tindakan yang didefiniskan bersama. 
Sehingga mereka bisa menghindarkan diri dari dua resiko, resiko 
tidak tercapainya pemahaman (ketidaksepakatan atau 
ketidaksetujuan) dan resiko pelaksanaan rencana tindakan secara 
salah (resiko kegagalan). 

Pandangan baru ini hendak menjelaskan makna reproduksi 
simbolis dunia-kehidupan ketika tindakan komunikatif digantikan 



136 

oleh interaksi yang dikendalikan media, ketika bahasa (dalam fungsi 
koordinasinya) digantikan oleh media-media sepertia uang dan 
kekuasaan. Konversi ini menimbulkan proses deformasi 
infrastruktur komunikatif dunia-kehidupan yang mengakibatkan 
patologis dalam masyarakat. Salah satunya adalah dominasi para 
kapitalis. 

Agar tidak terjadi pengambilalihan tindakan komunikatif yang 
sehat akibat berkuasanya kelompok-kelompok tertentu, Teori 
Tindakan Komunikatif dari Habermas, membawa angin segar 
perubahan. Dunia-kehidupan bisa berjalan harmoni, ketika tidak 
ada pemaksaan sesuka hati dari beberapa atau kelompok orang. 
Pemahaman awal pengetahuan manusia mula-mula memang 
diterima sebagai dunianya sendiri. Tapi ketika kita berhadapan 
dengan dunia sosial, di mana manusia hidup, bertindak, dan 
berbicara satu sama lain serta berhadapan satu dengan yang lawan 
dengan pengetahuan eksplisit sesuatu membawanya praktik 
komunikatif. Sering kali hanya sebagian kecil dari pengetahuan 
valid. Ketika memasuki ruang sosial makan timbul persoalan-
persoalan. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi intersubjektif 
yang membawa setiap orang menjadi otonom dengan ikatan 
fungsional kebaikan bersama. 

Atas dasar paradigma ini, Habermas ingin mempertahankan isi 
normatif yang terdapat dalam modernitas dan pencerahan kultural. 
Isi normatif modernitas adalah apa yang disebutnya rasionalisasi 
dunia-kehidupan dengan dasar rasio komunikatif. Dunia kehidupan 
terdiri dari kebudayaan, masyarakat dan kepribadian. Rasionalisasi 
dunia-kehidupan ini dimungkinkan lewat tindakan komunikatif. 

Rasionalisasi akan menghasilkan tiga segi. Pertama, reproduksi 
kultural yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru yang 
muncul, tetap ada kelangsungan tradisi dan kohenrensi 
pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam 
praktik sehari-hari. Kedua, integrasi sosial yang menjamin bahwa 
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dalam situasi-situasi yang baru, koordinasi tindakan tetap 
terpelihara dengan sarana hubungan antarpribadi yang diatur secara 
legitim dan kekonstanan identitas-identitas kelompok tetap ada. 
Ketiga, sosialisasi yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru, 
perolehan kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi 
mendatang tetap terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu 
dan bentuk kehidupan kolektif tetap terpelihara.  

Ketiga segi ini memastikan bahwa situasi-situasi baru dapat 
dihubungkan dengan apa yang ada di dunia ini melalui tindakan 
komunikatif. Di dalam komuniksi itu, para partisan melakukan 
komunikasi yang memuaskan. Para partisan ingin membuat lawan 
bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa 
yang disebutnya “klaim-klaim kesahihan” (validity of claims). Klaim-
klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa 
paksaan sebagai “hasil konsensus”.  

Habermas menyebut empat macam klaim: pertama, jika ada 
kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, berarti mencapai 
klaim kebenaran (truth); kedua, jika ada kesepakatan tentang 
pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, berarti mencapai 
klaim ketepatan (rightness); ketiga, jika ada kesepakatan tentang 
kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, berarti 
mencapai klaim autentisitas atau kejujuran (sincerety); keempat, jika 
mencapai kesepakatan atas klaim-klaim di atas secara keseluruhan, 
berarti mencapai klaim komprehensibilitas (comprehensibility). Setiap 
komunikasi yang efektif harus mencapai klaim keempat ini, dan 
mereka yang mampu melakukannya disebut memiliki “kompetensi 
komunikatif”.21 

Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan 
kritik lewat revolusi dengan kekerasan, akan tetapi dengan 
                                                           

21Hardiman, F. Budi (2009a), Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, 
Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: 
Kanisius,18. 
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memberikan argumentasi. Habermas membedakan dua macam 
argumentasi, yaitu perbincangan (discourse) dan kritik. Diskursus 
dilakukan dengan mengandaikan kemungkinan untuk mencapai 
konsensus. Namun demikian, meskipun dimaksudkan untuk 
konsensus, komunikasi atau diskursus juga bisa terganggu, sehingga 
tidak semua berakhir pada konsensus. Karena itulah Habermas 
menyodorkan kritik sebagai cara lain membangun argumentasi.  

Bentuk kritik itu dibaginya menjadi dua: kritik estetis dan kritik 
terapeutis. Kritik estetis kalau yang dipersoalkan adalah norma-
norma sosial yang dianggap objektif. Kalau diskursus praktis 
berkutat pada objektivitas norma-norma, kritik dalam arti ini 
mempersoalkan dimensi penghayatan dunia batiniah. Sementara 
itu, kritik terapeutis adalah jika hal itu dimaksudkan untuk 
menyingkap selubung muslihat masing-masing pihak yang 
berkomunikasi. Dalam komunikasi itu yang paling penting dan 
menentukan adalah kontak antarindividu dan antarmasyarakat yang 
dijembatani oleh lambang, isyarat, dan bahasa.22  

Konflik dan ketegangan akibat adanya distorsi dan 
keterbatasan instrumen komunikasi dan kepentingan tertentu yang 
menyertai pihak berkomunikasi, Habermas memandang penting 
untuk terus-menerus memproduksi bahasa dan makna yang relevan 
bagi kepentingan pencapaian konsensus, agar manusia dan 
masyarakat tidak terperangkap dalam kebudayaan beku yang 
diciptakannya sendiri. 

Peranan ruang publik menjadi penting dalam masyarakat 
komunikatif, sebagai tempat pertemuan antarsubjek dan gagasan 
yang memungkinkan klaim komprehensibilitas dicapai. Itulah 
mengapa teori tindakan komunikatif harus bergandengan dengan 
konsep mengenai ruang publik yang dipikirkan oleh Habermas. 
Pengertian tentang “ruang publik” (public sphere) dalam pemikiran 
                                                           

22Kusumohamidjojo, Budiono (2009), Filsafat Kebudayaan: Proses Realisasi 
Manusia. Yogyakarta: Jalasutra, 111. 
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Habermas mengacu kepada kajiannya mengenai kemunculan, 
transformasi dan dan keterkotakan (kategori) ruang publik dalam 
masyarakat borjuis (modern).  

Dalam konteks ini, ruang publik lahir dari kondisi historis 
masyarakat pasar dengan ketegangan-ketegangan yang 
menyertainya, baik ketegangan internal (inner tension) di kalangan 
subjek borjuis maupun ketegangan antara negara dan masyarakat 
sipil. Di saat tampil sebagai jembatan komunikasi, ruang publik 
menampilkan dirinya dalam suatu metamorfosa yang sesuai 
jamannya, maka fungsi ruang publik dapat ditemukan dalam 
komunitas baca, cafe-kedai, praktik jurnalisme, sastra, dan diskusi 
kritis antarwarga. Dalam konteks masyarakat tradisional, 
perwujudan ruang publik sebagai tempat menemukan konsensus 
dan klaim bersama bisa ditemukan dalam ritual atau berbagai 
praktik budaya. Di sinilah pemikiran Habermas mengenai ruang 
publik menjadi penting bagi penelitian ini.   

Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media 
untuk mengomunikasikan informasi dan gagasan. Sebagaimana 
tergambar dalam kultur Barat, misalnya di Inggris dan Prancis, 
orang-orang dan komunitas bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang 
buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan, di kedai 
atau galeri seni. Menurut Habermas, perubahan sosial dapat dan 
sering terjadi dalam keadaan masyarakat bertemu dan berdebat 
akan sesuatu secara kritis. Hal itu dimungkinkan karena di ruang 
publik itu masyarakat sipil berbagi minat, tujuan, dan nilai,yang 
memicu terbentuknya visi sosial secara cair tanpa paksaan – yang 
dipertentangkan dengan konsep dan cara negara yang bersifat 
memaksa. 

Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut 
ruang yang tidak saja bersifat fisik, seperti lapangan, warung-
warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses 
komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak 
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bersifat fisik ini adalah media massa. Pelaksanaan ruang publik 
merupakan tanda telah terbentuknya masyarakat madani, di mana 
setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk biacara, 
mengemukakan pendapat, serta menolak dominasi.  

Habermas membuat sketsa sebuah model yang disebutnya 
“ranah publik borjuis” yang berfungsi memperantarai keprihatinan 
privat individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga, 
yang dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan dan keprihatinan dari 
kehidupan sosial dan publik. Ini mencakup fungsi menengahi 
kontradiksi antara kaum borjuis dan citoyen (kalau boleh 
menggunakan istilah yang dikembangkan oleh Hegel dan Marx 
awal), mengatasi kepentingan-kepentingan dan opini privat, guna 
menemukan kepentingan-kepentingan bersama, dan untuk 
mencapai konsensus yang bersifat sosial.23 

Ranah publik di sini terdiri dari organ-organ informasi dan 
perdebatan politik, seperti surat kabar dan jurnal, serta institusi 
diskusi politik, seperti parlemen, klub politik, salon-salon sastra, 
majelis publik, tempat minum dan kedai kopi, balai pertemuan, dan 
ruang-ruang publik lain, di mana diskusi sosio-politik berlangsung. 

Konsep ranah publik yang diangkat Habermas ini adalah ruang 
bagi diskusi kritis, terbuka bagi semua orang. Pada ranah publik ini, 
warga privat (private people) berkumpul untuk membentuk sebuah 
publik, di mana “nalar publik” tersebut akan bekerja sebagai 
pengawas terhadap kekuasaan negara.24 Dalam konsep Habermas, 
media dan ranah publik berfungsi di luar sistem politis-
kelembagaan yang aktual. Fungsi media dan ranah publik ini 
sebagai tempat diskusi, dan bukan sebagai lokasi bagi organisasi, 
perjuangan, dan transformasi politik. 

                                                           
23Habermas, Jurgen (2007b), Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori 

Masyarakat Borjuis. (terj. Yudi Santoso). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 
24 Hardiman (2009b), Ibid., 87. 
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Teori Poststrukturalisme. Tokoh yang paling berpengaruh 
pada era kritis sastra poststrukturalisme adalah seorang filsuf 
Perancis, Jacques Derrida. Selain itu, buah karya pemikiran 
psikoanalis Jacques Lacan dan ahli teori kebudayaan Michael 
Foucault juga berperan penting dalam kemunculan poststruktural. 
Derrida menekankan “logosentrisme” (berpusat pada logo) dari 
pemikiran barat bahwa makna dipahami sebagai independensi 
bahasa yang dikomunikasikan dan tidak tunduk pada permainan 
bahasa. Derrida sepakat dengan Saussure bahwa bahasa merupakan 
produk yang berbeda antar penanda, tapi dia berfikir melampaui 
Saussure dalam menegaskan bahwa dimensi sesaat (temporal 

dimension) tak dapat ditinggalkan. 
Perumusan dasar “difference” Derrinda disusun dengan 

mempermaikan kata Perancis ‘difference’, yang dapat berarti 
pertentangan dan penundaan, merusak logosentrisme dengan 
menyatakan bahwa makna tak pernah dapat mewakili seluruhnya 
karena makna tersebut selalu ditangguhkan. Praktik “dekonstruksi’-
nya ini berdasarkan pada teks yang dia teliti yang berpengaruh 
besar pada kritik sastra. Essainya yang berjudul “Structure, sign, 
and play in discourse of the Human Sciences” pertama kali 
disampaikan di JohnHopkins University pada tahun 1966, sangat 
berpengaruh dalam teori kritik sastra. 

Pemikiran poststrukturalis juga berkembang di Amerika pada 
tahun 1970-an, khususnya di kalangan kritikus yang tinggal di Yale. 
Paul de Man, salah seorang kritikus berpendapat bahwa teks sastra 
telah tergabung dengan “pertentangan“ Derrinda. De Man 
berpendapat bahwa ada devisi radikal dalam teks sastra antara 
gramatikal atau struktur logika bahasa dan asperk retorisnya. Hal 
ini menciptakan sebuah signifikasi dalam teks sastra yang pada 
akhirnya tak dapat ditentukan.  

Gagasan postmodernisme gencar mengedepankan pluralisme 
dan multikultural sebagai isu penting masyarakat kontemporer. 
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Postmodernisme menolak ide dasar filsafat modern yang 
melegitimasi kesatuan ontologis. Menurut Jean Francois Lyotard, 
kampiun gerakan posmodernisme, dalam kehidupan kontemporer 
yang teknologik ini, ide kesatuan ontologis tidak lagi relevan dan 
harus disubstitusi oleh paralogi atau ide pluralitas. Lyotard menolak 
klaim modernitas yang memutlakkan kebenaran tunggal yang 
universal dan terpusat. Yang ada adalah kebenaran yang majemuk 
dan lokal.25 Kebenaran bukanlah realitas tunggal, tetapi multivarian 
dan karenanya memungkinkan adanya dialog. Dengan asumsi ini, 
bangunan pemikiran modernisme yang telah menjebak manusia ke 
dalam absolutisme dan totalitarianisme yang represif, dihancurkan. 
Karena itulah idiom-idiom pluralisme, relativisme, fragmentasi, 
heterogenitas, dan dekonstruksi menjadi bagian penting dari 
kesadaran intelektual dewasa ini. 

Secara sederhana, multikulturalisme adalah kesadaran akan 
adanya beragam kebenaran, aneka corak keyakinan dan anutan 
budaya. Dari kesadaran ini tumbuh sikap saling memahami, 
menghargai dengan cara membiarkan perbedaan, membiarkan 
setiap individu pihak lain eksis dengan keunikannya sendiri, atau 
berusaha menemukan kesamaan-kesamaan yang dimiliki masing-
masing anutan untuk ditransformasikan bagi kebaikan hidup 
bersama. 

 

Pendidikan Multikultural sebagai Praktik Pembebasan 

Pengertian multikulrural dikontraskan dengan monokultural 
(budaya yang homogen). Istilah multikultural mengacu pada banyak 
kebudayaan (heterogen), yang membentuk identitas satu 
kebudayaan. Seseorang yang tinggal dan dibesarkan dalam 

                                                           
25Fauzi, Ibrahim Ali (1994), “Postmodernisme = (Post) Modernisme,” 

dalam Suyoto, dkk. (eds.). Posmodernisme dan Masa Depan Peradaban. Yogyakarta: 
Aditya Media, 34. 
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lingkungan yang penduduknya terdiri dari berbagai budaya (Eropa, 
Amerika, Asia, Afrika) yang terdapat di berbagai kota-kota besar di 
dunia (New York, Washington, Tokyo dan lain-lain) merupakan 
salah satu fenomena budaya multikultural yang berkembang 
sekarang ini. Multikulturalisme dan globalisme menimbulkan 
identitas baru, yaitu terdapatnya berbagai kebudayaan pada diri 
seorang anak (hibrid) sehingga identitas anak-anak yang dibesarkan 
dalam lingkungan itu bersifat multikultural. Dari istilah 
multikultural itu kemudian diturunkan istilah multikulturalisme, 
yang artinya adalah gagasan untuk memahami kompleksitas 
kebudayaan serta saling kait antara satu kultur (budaya) dan budaya 
lain yang menjadi unsur-unsur kebudayaan multikultural tersebut.. 
Budaya multikultural menerima dan menghargai berbagai 
perbedaan serta memasukkan pengaruh budaya yang terpinggirkan 
selama ini sebagai salah satu unsur budaya yang diakui ikut 
mempengaruhi budaya secara keseluruhan. Ahli sosiologi, 
antropologi, atau psikologi yang mencoba meneliti fenomena 
sosial-budaya multikultural ini sering dihadapkan pada masalah atau 
problem multikultural, yaitu tidak dimilikinya identitas budaya 
khusus oleh seseorang sehingga, yang dapat dipahami berdasarkan 
kategori ilmiah tradisional atau modern sehingga hasilnya tidak 
memuaskan.  

Penyebabnya adalah adanya perbedaan mendasar: antara 
paradigma Cultural Studies dan multikultural itu dengan budaya 
modern. Karena itu, paradigma modern tidak tepat digunakan 
dalam memahami Cultural Studies dan budaya multikultural. 
Multikulturalisme, menurut Ben Agger, adalah versi paling politis 
dari postmodernisme Amerika. Multikultiralisme adalah varian dan 
turunan dari prinsip perbedaan yang diajukan kaum postmodernis, 
yang di dalamnya penghargaan terhadap perbedaan lebih 
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diutamakan daripada kesamaan dan kesatuan.26 Masalah 
multikulturalisme, walaupun tidak eksklusif, agak khas berkaitan 
dengan budaya Amerika, yang berkembang sebagai lanjutan dari 
gelombang kedua perjuangan hak-hak sipil yang membentuk 
masyarakat Amarika setelah tahun 1950-1960-an. Namun, sekarang 
isu-isu multikultural itu sudah menjadi kebijakan publik di Belanda, 
Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain.27 

Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara-negara Barat 
dengan perkembangan multikultural yang tinggi adalah penyadaran 
warga negara melalui proses pendidikan multikultural untuk 
menciptakan melting pot society, yakni masyarakat yang meleburkan 
nilai-nilai dan identitasnya satu sama lain. Dalam kerangka Cultural 
Studies, pendidikan multikultural adalah proses penyadaran akan 
realitas keragaman ras dan etnik yang diandaikan dapat hidup 
dalam sebuah harmoni, tanpa diskriminasi dan dominasi. Menurut 
Tilaar, pendidikan multikultural merupakan tahap lanjut dari 
kesadaran tentang interkulturalisme yang muncul pasca perang 
dunia II. Interkulturalisme sendiri terkait dengan perkembangan 
politik internasional yang menyangkut HAM, lahirnya negara 
bangsa, diskriminasi rasial dan lain-lain, juga dipicu oleh 
meningkatnya problem pluralitas pada negara-negara barat. 
Menurut Suprapto28 fokus pendidikan multikultural tak lagi 
diarahkan pada kelompok rasial, agama, dan kultur yang mainstream 
sebagaimana pada interkultural, tetapi memayungi berbagai 
keragaman. Karena jika perlakukan model interkultural maka yang 
terjadi adalah pendistorsian dan pengintegrasian minoritas ke dalam 
                                                           

26Agger, Ben (2003), Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasi. (terj. 
Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 140. 

27Ritzer, George (2003), Teori Sosial Pascatmodern (terj. Muhammad Taufik). 
Yogyakarta: Juctapascae Publication Study Club dan Kreasi Wacana Yogyakarta, 
322-324. 

28Suprapto (2016), “Kesadaran Multikultural dalam Berdakwah,” dalam 
Abdul Wahid, Pluralisme Agama: Paradigma Dialog untuk Resolusi Konflik dan 
Dakwah. Mataram: Leppim IAIN Mataram, 3-4. 
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cakupan mayoritas. Sementara tujuan pendidikan multikultural 
adalah pengakuan terhadap kelompok minoritas agar tidak 
mengalami pengalaman pahit hidup bersama. 

Dengan demikian pendidikan multikultural adalah 
menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam 
sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan 
(equality), saling menghormati dan menerima, memahami dan 
adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan 
Multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan 
pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang 
mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam nuansa saling 
mendewasakan. 
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