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Abstrak
Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak ragam
budaya yang berbeda-beda dari setiap suku daerah yang berbeda pula. Perbedaan itu sendiri justru
memberikan kontribusi yang cukup besar pada citra bangsa Indonesia. Kebudayaan dari tiap-tiap suku
daerah inilah yang menjadi penyokong dari terciptanya budaya nasional Indonesia.Identitas
budaya nasional kita saat ini memang belum jelas selain hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan
Pancasila sebagai filosofi atau pandangan hidup bangsa. Selain itu, perbedaan juga akan menyulut
terjadinya sebuah konflik jika para pelakunya tidak dapat mengendalikan emosi mereka masingmasing. Lingkungan dan masyarakat sangatlah menentukan bagaimana sebuah kebudayaan itu tumbuh
dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Manusia sebagai pelaku dan pencipta
kebudayaan mengatur perkembangan budaya, dan budaya sebagai fenomena social citapaan
manusia mendidik manusia itu sendiri untuk mengerti dan memahami tentang keadaan sosial
masyarakatnya. itulah yang disebut dengan dialektika atau saling ketergantungan antara manusia dengan
kebudayaan. Kebudayaan dalam konteks Nasional saja masih bisa berbeda, apalagi kebudayaan
yang datang dari luar konteks tersebut, jelas sangat berbeda. Seiring dengan berjalannya
waktu, manusia akan mengikuti budaya yang sedang marak dan mulai melupakan budaya nenek moyang
mereka, walaupun pada hakikatnya manusia tidak dapat bebas dari budayanya sendiri.
Sekarang, rasa persatuan tersebut hanya dapat kita lihat dalam beberapa kejadian saja di mana
seluruh komponen masyarakat Indonesia kembali merasa senasib, sepenanggungan, dan
seperjuangan. Dalam permainan sepak bola misalnya. Baik masyarakat Jawa, Batak, Minang, Sunda, dan
masyarakat budaya Indonesia lainnya akan mendukung tim sepak bola Indonesia dengan rasa kesatuannya,
yaitu Indonesia, bukan Bugis, Madura atau suku-suku lainnya. Dengan kata lain, kebudayaan Nasional
Indonesia tidak bisa hanya diukur dengan salah satu budaya daerah saja. Kepemimpinan
menurut suku Jawa akan berbeda dengan kepemimpinan menurut suku Asmat dan juga suku yang
lainnya. Kebudayaan Nasional Indonesia harusnya bersifat umum yang bisa diikuti oleh semua sukusuku bangsa Indonesia, dan bukan menggunakan budaya di mana pusat pemerintahan itu
dijalankan.Pusat hanya menjadi fasilitator, bukan educator . Hal inilah yang dibutuhkan
bangsaIndonesia dalam membentuk kebudayaan Nasionalnya.

Latar Belakang
Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila
lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis.Sila Persatuan Indonesia didasari
dan dijiwai oleh sila Kesatuan Yang Maha Esa dan Kemanusian Yang Adil dan Beradab serta mendasari dan
dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan dan KeadilanSosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Persatuan dalam sila ketiga ini meliputi
makna persatuan dan kesatuan dalam arti diologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan.
Nilai persatuan ini dikembangakan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang senasib. Nilai
persatuan itu didorong untukmencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka
dan berdaulat. Perwujudan Persatuan Indonesia adalah manifestasi paham kebangsaan
yangmemberi tempat bagi keberagaman budaya atau etnis yang bukannya ditunjukkan
untukperpecahan namun semakin eratnya persatuan, solidaritas tinggi, serta rasa bangga dan
kecintaan kepada bangsa dan kebudayaan.

Rumusan Masalah
Untuk membahas tentang Persatuan Indonesia dengan mengangkat tema Kemajemukan Budaya di
Indonesia terdapat rumusan masalah sebagai berikut :
1.Bagaimana hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan keanekaragaman budaya Indonesia ?
2.Bagaimana pengaruh budaya negara luar terhadap budaya Indonesia ?
3.Bagaimana keadaan budaya Indonesia saat ini ?
4.Apakah muncul konflik dengan adanya keanekaragaman budaya Indonesia?
5.Solusi apa yang diberikan Pancasila terhadap konflik keanekaragaman budaya ?

Pendekatan
Pancasila secara formal juridis masih tercantum di pembukaan UUD ’45 yang berlaku
saat ini yang juga berarti masih menjadi filosofi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila juga diharapkan bukan saja sebagai dasar negara tapi juga menjadi “basic
belief” atau “way of life” atau kerangka berpikir dan bertindak dari bangsa Indonesia secara
keseluruhan sebagai suatu sarana atau kerangka kesatuan gerak dalam mencapai visi dan misi
bangsa.
Suku-suku yang tersebar diwilayah yang tadinya dikenal dengan nama Hindia Belanda,
pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan berdirinya negara baru yang bernama
Indonesia, bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia yang punya bahasa baru bahasa
Indonesia. Oleh karena itu kalau kita pergi ke luar negeri pada periode tahun 1970 s/d 1990
masih banyak masyarakat negara-negara diluar negeri yang tidak kenal nama Indonesia,
kemungkinan besar dalam peta mereka namanya masih Nederlandsch-Indie atau Dutch
Hindies.
Hanya saat ini Indonesia mulai dikenal di masyarakat International, itupun ada juga
masyarakat diluar sana juga masih tidak mengenal Indonesia yang sebenarnya. Kalau dulu nama
Soekarno lebih dikenal dari nama Indonesia, kalau saat ini Bali lebih dikenal dari nama
Indonesia dibanyak kalangan diluar negri.

Pembahasan
1. Hubungan Antara Sila ke-3 Pancasila dengan Keanekaragaman Budaya Indonesia
Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat
kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup
bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok,
golongan maupun kelompok agama. Oleh karena perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan
juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah
beranekaragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam
Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan
melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam
kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.
Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, indvidu, maupun golongan
agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh
warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku,ras, maupun golongan agama
untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama.

2. Pengaruh Budaya Luar terhadap Budaya Indonesia.
Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh
kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India dan Kebudayaan Arab. Kebudayaan
India masuk dari penyebaran agama Hindu dan Budha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk.
Dari waktu ke waktu budaya barat semakin marak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat kita.
Tidak peduli budaya itu merusak ataukah tidak, namun nampaknya masyarakat kita lebih suka
menghadapi budaya-budaya luar itu daripada melestarikan budaya tanah airnya sendiri. Hal ini harus
bisa disikapi dengan seksama karena bila kebiasaan ini terus berlangsung tanpa proses penyaringan dan
pengontrolan, maka dapat dipastikan bahwa budaya Indonesia akan hilang lenyap tinggal nama. Permasalahan
ini timbul bukan karena faktor luar, namun timbul dari diri pribadi masing-masing warga
masyarakat yang seakan malu dan menganggap kuno budayanya sendiri. Beberapa contoh budaya asing
yang sangat negatif namun telah marak di Indonesia yaitu freesex,pengkonsomsian narkoba, dan
aborsi.

Dalam penjelasan di atas jelas sekali bahwa kebudayaan luar sangat berpengaruh pada kebudayaan
Indonesia, tinggal bagaimana cara kita menyaring dan menyeleksi budaya-budaya luar itu agar tidak
merusak budaya kita. Budaya luar yang sesuai dengan kepribadian bangsa dapat diterapkan guna memperkaya
budaya Indonesia. Sedangkan budaya luar yang tidak sesuai hendaknya kita buang jauh-jauh agar
tidak menjadi kebiasaan yang buruk di masyarakat.
Nilai-nilai dan identitas kebudayaan daerah yang menjadi citra bangsa, yang juga
merupakan sebagai alat untuk mempertahankan harga diri bangsa ini mulai luntur. Masyarakat
mulai enggan mengenali budaya nenek moyang mereka. Padahal, sebagaimana yang telah tertulis di
atas, bahwa kebudayaan daerah adalah dasar dari kebudayaan nasional.

3. Keadaan Budaya Indonesia
Kebudayaan Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan Indonesia yang telah ada
sebelum terbentuknya negara Indonesia pada tahun 1945. Seluruhkebudayaan tempat yang berasal daripada
kebudayaan Indonesia yang beraneka ragamsuku-suku. Kebudayaan tersebut telah mengikat dan
mempersatukan setiap kelompok sukubangsa Indonesia. Budaya kelompok akan tercermin dalam sikap atau
kepribadian kelompok itu. Hal ini dapat dilihat saat kebudayaan kelompok pertama kali
membentuk kita sebagai manusia yang menganut dan menghargai nilai-nilai bersama. Dengan
demikian kelompok suku bangsa akan tumbuh menjadi manusia berbudaya dengan
“kondisioning” terhadap nilai-nilai masyarakat sekitar, melalui orang tua dan keluarga.
Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa alam pun ikut menentukan sertamemberi ciri yang khas
terhadap corak kebudayaan. Namun tidak sepenuhnya pengaruhlingkungan akan menimbulkan akibat yang
seragam terhadap kebudayaan. Manusia sebagai makhluk budaya tidak menggantungkan semata-mata kepada
alam, tetapi manusiabertindak sebagai gaya perombak alam untuk digunakan bagi kepentingan hidupnya.
Olehkarena itu, antara lingkungan dan manusia saling bergantung. Demi seluruh kebutuhan
langsung dan kepentingan-kepentingan praktis, manusia tergantung dari lingkunganfisiknya.
Manusia tidak dapat hidup kalau tidak menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya.Begitu pun
juga jika lingkungan itu melekat kuat pada setiap suku bangsa, makakebudayaan asing tidak akan
berpengaruh pada kebudayaan mereka. Sehingga masing-masing suku bangsa itu mengembangkan corak
kebudayaannya sendiri. Dalam prosespertumbuhannya, kebudayaan daerah ini mengalami perkembangan

baru, sebagai akibathubungan yang makin luas antar suku- suku, di samping sebagai akibat makin
kendurnyaikatan-ikatan kesukuan.
Kebudayaan nasional sendiri hanya memiliki dua unsur kebudayaan yang dapatdikatakan sudah
mantap, yaitu bahasa Indonesia dan Pancasila sebagai filosofi atau pandangan hidup bangsa. Bahkan, Pancasila pun
lanjutnya hingga kini masih terus dipermasalahkan sebagai pandangan hidup bangsa oleh beberapa

pihak. Padahal, hanyafilosofi Pancasila sajalah yang bisa membuat seluruh bangsa bisa bersatu.
Begitu juga menurut Yunus Melalatoa identitas bangsa Indonesia yang disebutkan dalam UUD 1945adalah
identitas tiap-tiap etnik di seluruh Indonesia. Jadi, identitasnya bersifat plural atau jamak.
Yang menjadi masalah sekarang ini adalah identitas dan nilai-nilai kebudayaanmasingmasing suku-suku bangsa di tiap daerah di seluruh Indonesia sudah mulai luntur,bahakan
menghilang. Padahal, nilai-nilai kebudayaan itu berfungsi untuk mempertahankanharga diri
kita, nilai-nilai yang mulai luntur itu akan menggerogoti harga diri kita dan hargadiri bangsa
sendiri.

4. Konflik yang Muncul Akibat Adanya Keanekaragaman Budaya Indonesia.

Kesalahan budaya sering terjadi di Indonesia masa kini karena banyak pemimpinIndonesia
menggunakan ukuran budaya asalnya sendiri dalam menghadapi masalah-masalah di wilayah budaya
lain.Kesalahpahaman atau konflik yang timbul akibat adanya keanekaragaman budaya di Indonesia antara
lain konflik Ambon, Poso, Timor-Timor dan konflik Sambas.Masyarakat Ambon misalnya, umumnya
mereka adalah kelompok masyarakatyang statis. Mereka lebih suka menjadi pegawai negeri, menguasai lahan
tempat kelahirannya, juga memiliki ladang dan pengolahan sagu. Berbeda dengan masyarakat
Bugis. Sebagai kaum pendatang yang tidak memiliki lahan, mereka sangat dinamis dan mampu
menangkap peluang dengan cepat. Pada umumnya mereka adalah pedagang. Keadaan ini menyebabkan
masyarakat Bugis banyak menguasai bidang ekonomi di Ambon,lama kelamaan kemampuan finansial mereka
lebih besar yaitu lebih kaya. Sedangkan warga lokal (Ambon) hanya bisa menyaksikan tanpa mampu berbuat
banyak. Akibatnya, kesenjangan ini kian hari kian bertambah dan menjadi bom waktu yang siap
meledak,bahkan sudah meledak. Sepertinya konflik Poso pun berlatar belakang hampir sama
dengankonflik Ambon. Hal sama juga terjadi di Timor-Timor. Ketika Tim-Tim masih dikuasai
diIndonesia,

masyarakat

Tim-Tim

yang

statis

tidak

bisa

berkembang.

Sedangkan

wargapendatang, yang umumnya bersuku Batak, Minang, Jawa, penguasa ini berbagai
bidangekonomi, sehingga terjadi kecemburuan sosial. Kondisi serupa terjadi di Sambas. Konflik
yang terjadi karena suku Madura yang menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi setempat.

5. Solusi yang Diberikan Pancasila dalam Mengatasi Konflik
Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap
dan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yangmenjadi sumber moral dan menjelma dalam wujud
yang beraneka ragam kebudayaan daerah dapat dikembangkan dalam rangka memperkaya nilainilai pancasila, yangmerupakan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai baru
yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sedang membangun, yang sedang teruji sebagai nilai
luhur yang perlu dikembangkan. Dalam konteks pengembangan nilai-nilai dasar yangterkandung
dalam pancasila, perlu diperhatikan perubahan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada sebagai
akibat dinamika yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia.Pancasila yang digali dan
dirumuskan para pendiri bangsa ini adalah sebuah rasionalitas kita sebagai bangsa majemuk,
multi agama, multi bahasa, multi budaya, danmulti ras, yang bergambar dalam Bhineka Tunggal Ika.
Kebinekaan Indonesia harus dijagasebaik mungkin. Kebhinekaan yang kita inginkan adalah kebhinekaan yang
bermartabat. Untuk menjaga kebhinekaan yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang
mengancamkebinekaan harus ditolak. Namun dengan kebhinekaan tersebut hingga saat ini
bangsa Indonesia belum memiliki identitas kebudayaan yang jelas. Selama ini Indonesia
hanyamemiliki identitas semu yang belum mantap tetapi dipaksakan seolah-olah menjadi ciri khas
kebudayaan. Hal inilah yang mengakibatkan peselisihan dan menimbulkan konflik. Didalam
pancasila terdapat nilai-nilai yang digunakan bangsa Indonesia sebagailandasan serta motivasi
atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan.
Nilai-nilai tersebut selalu dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi dalam negara
Indonesia kususnya masalah kemajemukan. Nilai-nilai luhur pancasila tersebut tertuang dalam
setiap butir-butir pancasila.

Kesimpulan
Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak ragam
budaya yang berbeda-beda dari setiap suku daerah yang berbeda pula. Perbedaan itu sendiri justru
memberikan kontribusi yang cukup besar pada citra bangsa Indonesia. Kebudayaan dari tiap-tiap suku
daerah inilah yang menjadi penyokong dari terciptanya budaya nasional Indonesia.Identitas
budaya nasional kita saat ini memang belum jelas selain hanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan
Pancasila sebagai filosofi atau pandangan hidup bangsa. Selain itu, perbedaan juga akan menyulut
terjadinya sebuah konflik jika para pelakunya tidak dapat mengendalikan emosi mereka masingmasing. Lingkungan dan masyarakat sangatlah menentukan bagaimana sebuah kebudayaan itu tumbuh
dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Manusia sebagai pelaku dan pencipta
kebudayaan mengatur perkembangan budaya, dan budaya sebagai fenomena social citapaan
manusia mendidik manusia itu sendiri untuk mengerti dan memahami tentang keadaan sosial
masyarakatnya. itulah yang disebut dengan dialektika atau saling ketergantungan antara manusia dengan
kebudayaan. Ancaman lain yang turut serta datang dan membahayakan kebudayaan bangsa adalah budaya
asing yang terbawa dalam arus globalisasi. Kebudayaan dalam konteks Nasional saja masih bisa
berbeda, apalagi kebudayaan yang datang dari luar konteks tersebut, jelas sangat berbeda.
Seiring dengan berjalannya waktu, manusia akan mengikuti budaya yang sedang marak dan mulai
melupakan budaya nenek moyang mereka, walaupun pada hakikatnya manusia tidak dapat bebas
dari budayanya sendiri.Jika kita melihat bangsa Indonesia pada masa lalu, maka yang ada di benak kita
adalah sebuah pertanyaan, mengapa bagsa Indonesia dapat menunjukkan kesatuaannya saatitu dan sekarang
tidak? Hal itu terjadi karena seluruh komponen masyarakat mengalami nasib yang, yaitu dalam masa
penjajahan. Sekarang, rasa persatuan tersebut hanya dapat kita lihat dalam beberapa kejadian
saja di mana seluruh komponen masyarakat Indonesia kembali merasa senasib,
sepenanggungan, dan seperjuangan. Dalam permainan sepak bola misalnya. Baik masyarakat Jawa,
Batak, Minang, Sunda, dan masyarakat budaya Indonesia lainnya akan mendukung tim sepak bola Indonesia
dengan rasa kesatuannya, yaitu Indonesia, bukan Bugis, Madura atau suku-suku lainnya. Dengan kata lain,
kebudayaan Nasional Indonesia tidak bisa hanya diukur dengan salah satu budaya daerah saja.
Kepemimpinan menurut suku Jawa akan berbeda dengan kepemimpinan menurut suku Asmat dan
juga suku yang lainnya. Kebudayaan Nasional Indonesia harusnya bersifat umum yang bisa diikuti oleh

semua suku-suku bangsa Indonesia, dan bukan menggunakan budaya di mana pusat
pemerintahan itu dijalankan.Pusat hanya menjadi fasilitator, bukan educator . Hal inilah yang
dibutuhkan bangsaIndonesia dalam membentuk kebudayaan Nasionalnya.

Saran
Nilai-nilai dan identitas kebudayaan daerah yang menjadi citra bangsa, yang juga merupakan
sebagai alat untuk mempertahankan harga diri bangsa ini mulai luntur. Masyarakat mulai enggan
mengenali budaya nenek moyang mereka. Padahal,sebagaimana yang telah tertulis di atas, bahwa
kebudayaan daerah adalah dasar dari kebudayaan nasional. Oleh karena itu, demi terbentuknya
kebudayaan Nasional yang benar-benar dapat menyatukan kembali seluruh komponen budaya
bangsa, perlu kita mempelajaridan mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah dan warisanwarisan budaya kita, dan juga demi mencari jati diri yang bhineka itu.
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