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A.  Pendahuluan
Pendidikan memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam proses penanaman dan transfer 
nilai-nilai. Di antara nilai yang dapat ditanamkan 
melalui pendidikan untuk masyarakat majemuk 
adalah nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, 
nilai kebudayaan, dan nilai keagamaan. Dalam 
kerangka ini, pendidikan nasional meletakkan 
salah satu prinsipnya: “bahwa pendidikan 
diselenggarakan secara demokratis dan 
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 
bangsa” (Anwar Arifin, 2003: 37-8). 

Terkait dengan kemajemukan bangsa, 
Indonesia memiliki semboyan yang sangat 
adil dan demokratis: “Bhinneka Tunggal Ika”. 
Semboyan ini memiliki pengertian bahwa 

Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia 
yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang 
mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang 
berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. 
Semboyan ini mengandung seni manajemen 
untuk mengatur keragaman Indonesia, yang 
terdiri dari 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa 
lokal, 13.000 pulau, 5 agama resmi, dan latar 
belakang kesukuan yang sangat beragam (Rais, 
2002: xxi-xxii; Suryadinata, 2003: 30, 71, 104 
dan 179). Dengan semboyan ini diharapkan 
masing-masing individu dan kelompok yang 
berbeda suku, bahasa, budaya, dan agama dapat 
bersatu dan bekerjasama untuk membangun 
bangsanya secara lebih kuat.

Selama pemerintahan Orde Baru, 
keragaman tersebut oleh para peneli t i 
pendidikan disinyalir belum dikelola secara 
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Abstrak

 Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam latar belakang memerlukan 
nilai-nilai multikultural tertentu agar bisa saling hidup berdampingan dengan damai dan saling 
menghormati. Nilai-nilai tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) nilai multikultural inti, yaitu; 
a) Demokrasi, Kesetaraan dan Keadilan, b) Kemanusiaan, Kebersamaan, dan Kedamaian, dan c) 
Sikap Mengakui, Menerima, dan Menghargai Keragaman. Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di 
dalam masyarakat, pendidikan memegang peranan penting dan strategis. Karena melalui pendidikan, 
bangsa Indonesia bisa mempersiapkan generasi selanjutnya yang memahami dan mengamalkan 
nilai-nilai multikultural ini.
 Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua dan berpengaruh di 
Indonesia, berdasarkan studi deskriptif dalam artikel ini, ternyata telah mengenal dan mengajarkan 
nilai-nilai multikultural inti diatas kepada para santri. Nilai-nilai ini bersumber dari al-Qur’an dan 
Hadits Nabi, yang diolah dan ditulis oleh para ulama Indonesia pada masa lalu dalam bentuk kitab-
kitab kuning, dan menjadi kurikulum pendidikan di sebagain besar pesantren di Indonesia.    
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proporsional, dengan menerima perbedaan, 
mengakui dan menghargainya. Menurut Paul 
Suparno (2003: 4), misalnya, yang terjadi 
adalah proses penyeragaman dan pengabaian 
terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, 
bahasa, agama, maupun budayanya. Semboyan 
“Bhinneka Tunggal Ika” pun diterapkan secara 
berat sebelah. Artinya, semangat ke-ika-an lebih 
menonjol dari pada semangat ke-bhinneka-
annya dalam pengelolaan negara Indonesia.1 
Pengelolaan negara dengan penekanan pada 
semangat ke-ika-an dari pada semangat 
ke-bhinneka-an tersebut sangat mewarnai 
konsep dan praktik pendidikan di Indonesia—
termasuk pendidikan Islam. Indikatornya 
menurut Zamroni (2001: 10-2) terlihat pada: 
(1) terjadinya penyeragaman terhadap berbagai 
aspek pendidikan-seperti kurikulum, metode 
pembelajaran, dan manajemen kelas, (2) terjadi 
sentralisasi pendidikan, yang sarat dengan 
instruksi, petunjuk, dan pengarahan dari atas, 
sebagai akibat dari paradigma pendidikan 
sentralistik (top-down), dan (3) belum adanya 
proses menghargai dan mengakomodasi 
perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut 
budaya, etnik, bahasa, dan agama. 

Lebih khusus lagi, menurut Khisbiyah 
dalam Sindhunata (2000: 156) ada 3 indikator 
yang berkembang di sekolah: (1) sekolah telah 
memelihara nilai-nilai yang bias gender, (2) 
sekolah telah membantu memelihara sistem 
kelas dan status sosial-ekonomi, dan (3) sekolah 
hanya merefleksikan dan menggemakan stereotip 
dan purbasangka antar kelompok yang sudah 
terbentuk dan beredar dalam masyarakat, tidak 
berusaha menetralisir dan menghilangkannya. 

.  

Sementara itu, dalam praktik pendidikan Islam 
di Indonesia sering terjadi proses pendidikan 
yang eksklusif. Proses eksklusivisme ini terjadi 
di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti 
di madrasah, pondok pesantren, dan di berbagai 
majlis taklim. Indikator eksklusivisme pendidikan 
Islam di Indonesia terlihat pada: (1) proses 
pendidikan dan pengajaran agama pada umumnya 
lebih menekankan sisi keselamatan individu dan 
kelompoknya sendiri dari pada keselamatan yang 
dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar 
diri dan kelompoknya sendiri (Abdullah, 2001: 
14); (2) absennya ruang perbedaan pendapat 
antara guru dengan murid, dan atau antara murid 
dengan murid, sehingga proses pembelajarannya 
bersifat indoktrinatif; (3) fokus pendidikannya 
hanya pada pencapaian kemampuan ritual dan 
keyakinan tauhid, dengan materi ajar pendidikan 
Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah 
dan baik-buruk yang mekanistik (Mulkhan, 
2001: 17-8). Praktik pendidikan Islam seperti ini, 
akan menjadikan ruang kelas bagaikan sebuah 
“penjara” bagi siswa, karena tidak ada ruang 
untuk mendialogkan kebenaran yang diajarkan 
oleh guru.

Dengan mempertimbangkan uraian-uraian 
di atas, tulisan ini ingin mengkaji nilai-nilai inti 
dalam pendidikan multikultural pada umumnya 
dan utamanya yang ada di pondok pesantren di 
Indonesia. Data yang digunakan untuk mengkaji 
tulisan ini dikumpulkan dengan metode telaah 
dokumen, baik yang berupa buku, jurnal, majalah, 
maupun hasil penelitian. Telaah dokumen dipilih 
sebagai metode dengan alasan karena kajian ini 
lebih bersifat deskriptif bibliografis. Oleh karena 
itu, di sini pula letak keterbatasan dari kajian ini.

1Lihat buku informasi tentang Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali 
Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, 
Denpasar, Bali
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Hasil dari kajian deskriptif ini selanjutnya 
diharapkan dapat bermanfaat untuk penciptaan 
interaksi yang konstruktif dan harmonis di 
lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia 
yang disinyalir cenderung eksklusif selama 
ini. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat 
ditindaklanjuti oleh para peneliti lain untuk 
melakukan studi atas pendidikan Islam lain 
yang berwawasan multikultural, untuk dapat 
mewujudkan generasi penerus Indonesia yang 
saling memahami dan bekerjasama, meski 
dengan latar belakang etnik, bahasa, budaya, dan 
agama yang berbeda-beda.  

    
B. Nilai Inti dalam Pendidikan Multikultural

Secara etimologis kata “multikultural” 
merupakan kata benda yang dalam bahasa 
Inggris berasal dari dua kata, yaitu “multi” dan 
“culture.” Secara umum, kata “multi” berarti 
banyak, ragam, dan atau aneka. Sedangkan 
kata “culture” dalam bahasa Inggris memiliki 
beberapa makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, 
dan atau pemeliharaan. Atas dasar ini, kata 
multikultural berarti keragaman kebudayaan, 
aneka kesopanan, dan atau banyak pemeliharaan 
(Ainurrofiq Dawam, 2003: 100). Namun dalam 
tulisan ini kata multikultural lebih diartikan 
sebagai keragaman budaya sebagai bentuk dari 

keragaman latar belakang seseorang dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Selanjutnya untuk menemukan karakteristik 
pendidikan multikultural terlebih dahulu perlu 
dibahas pengertiannya. Menurut Fredrick 
J. Baker (2004: 1) pendidikan multikultural 
adalah “gerakan reformasi yang didesain untuk 
mengubah lingkungan pendidikan secara 
menyeluruh sehingga peserta didik yang 
berasal dari kelompok ras dan etnik yang 
beragam memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pendidikan di sekolah, pendidikan 
tinggi, dan universitas.” Senada dengan pengertian 
di atas, Francisco Hidalgo, at.all (2001: 1) 
menyatakan bahwa pendidikan multikultural 
adalah “pembelajaran yang bebas dari rasisme, 
seksisme, serta bentuk-bentuk dominasi sosial 
dan intoleran lainnya.” Sementara itu, menurut 
Okado (2005: 1) pendidikan multikultural 
merupakan “pendidikan yang membantu 
para peserta didik untuk mengembangkan 
kemampuan mengenal, menerima, menghargai, 
dan merayakan keragaman kultural.” Pengertian 
senada dikemukakan oleh Keith Wilson (2005: 
1) bahwa pendidikan multikultural adalah 
“pendidikan yang didesain berdasarkan 
pembangunan konsensus, penghargaan, dan 
penguatan pluralisme kultural ke dalam 
masyarakat yang rasial.” 

Matrik 1. Nilai Inti dalam Pendidikan Multikultural

NO NILAI INTI 
MULTIKULTURAL DESKRIPSI

1. Demokrasi, Kesetaraan dan 
Keadilan

Nilai ini ada dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 256 
dan al-Kafirun [109]: 1-6.
Telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. untuk mengelola 
keragaman kelompok dalam masyarakat di Mekah dan 
Madinah. 

2. Kemanusiaan, 
Kebersamaan, dan 
Kedamaian

Ditemukan keberadaannya dalam al-Qur’an Surat al-
Hujurat: 13 dengan doktrin saling mengenal (ta’aruf) dan 
saling menolong (ta’awun) untuk membangun hubungan 
sosial yang baik.
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Memperhatikan rumusan pengertian 
para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan multikultural adalah pendidikan yang 
dibangun berdasarkan nilai-nilai inti dan sikap 
sosial tertentu. Matrik 1 menyebut ada 3 nilai inti 
yang terdapat dalam pendidikan multikultural, 
yaitu: (1) nilai demokrasi, kesetaraan, dan 
keadilan; (2) nilai kemanusiaan, kebersamaan, 
dan kedamaian; serta (3) sikap sosial, yaitu: 
pengakuan, penerimaan, dan penghargaan 
kepada orang lain. 

1. Nilai Demokrasi, Kesetaraan, dan Keadilan
Ketiga nilai ini merupakan keniscayaan 

bagi masyarakat yang majemuk. Ketiga nilai 
ini menggarisbawahi bahwa semua anggota 
masyarakat memiliki hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan. Di beberapa negara 
berkembang—seperti Afrika, Banglades, Brazil, 
China, Mesir, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, 
dan Pakistan—menurut hasil survey UNESCO 
pada 2004 menunjukkan bahwa kesempatan 
memperoleh pendidikan masih terbatas pada 
anak dari keluarga kelas menengah ke atas. Anak-
anak dari keluarga miskin belum memperoleh 
kesempatan yang luas untuk mengenyam 
pendidikan. Fakta ini tentu bertolak belakang 
dengan nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan 
dalam pendidikan multikultural.  

Nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan 
ini sejalan dengan program UNESCO tentang 
education for all (EFA), yaitu program pendidikan 
yang memberikan peluang yang sama kepada 
semua anak untuk memperoleh pendidikan. 
Program pendidikan untuk semua ini, menurut 

Lyn Haas (dalam Dede Rosyada, 2004: 18), 
sebenarnya tidak hanya terbatas pada pemberian 
kesempatan yang sama kepada semua anak untuk 
memperoleh pendidikan, melainkan juga berarti 
bahwa semua peserta didik harus memperoleh 
perlakuan yang sama untuk memperoleh 
pelajaran di dalam kelas. 

Jika dilihat dari perspektif Islam, nilai 
demokrasi, kesetaraan, dan keadilan ini ternyata 
kompatibel dengan doktrin-doktrin Islam dan 
pengalaman historis umat Islam, terutama 
pada abad klasik. Adapun doktrin Islam yang 
mengandung nilai demokrasi, kesetaraan, dan 
keadilan, antara lain, ditemukan keberadaannya 
dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 256 
dan al-Kafirun [109]: 1-6. Nilai demokrasi ini 
memberikan landasan moral dan etik bahwa 
setiap orang diberi hak untuk menentukan 
pilihannya terhadap agama. Islam tidak 
mengajarkan doktrin pemaksaan untuk memilih 
agama tertentu oleh suatu pihak terhadap pihak 
yang lain. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa 
Islam tidak mengajarkan doktrin rasisme, yang 
menempatkan suatu kelompok secara superior 
atas kelompok yang lain karena faktor ras dan 
etnik. Dalam hubungan ini, Rasulullah saw. 
menegaskan bahwa ”tidak ada keutamaan orang 
Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan 
orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam 
atas orang berwarna, orang berwarna atas orang 
hitam, kecuali karena takwanya” (J. Gayuthi 
Pulungan, 1996: 152). Sementara itu, dalam 
hal beragama, Islam memperkenalkan doktrin 
”bagimu agamamu dan bagiku agamaku.”    

3. Sikap Mengakui, Menerima, 
dan Menghargai Keragaman

Al-Qur’an surat al-Nahl: 125 dan Fushshilat: 34 
memperkenalkan sikap ini dan menolak  adanya sikap 
hidup yang diskriminatif.

   Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
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Doktrin Islam tentang nilai demokrasi, 
kesetaraan, dan keadilan di atas telah dipraktikkan 
oleh Rasulullah saw. untuk mengelola keragaman 
kelompok dalam masyarakat di Madinah. Pada 
saat pertama kali memasuki kota Madinah, 
misalnya, Nabi saw. membuat perjanjian tertulis 
yang populer dengan sebutan Piagam Madinah. 
Piagam ini menetapkan seluruh penduduk 
Madinah memperoleh status yang sama atau 
persamaan dalam kehidupan. Nilai demokrasi, 
kesetaraan, dan keadilan terkandung dalam 
Piagam Madinah pada pasal 16 dan 46 berikut:

”Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti 
kami akan memperoleh hak perlindungan 
dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan 
dan tidak ada orang yang membantu musuh 
mereka” (pasal 16).

”Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka 
dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak 
seperti apa yang terdapat bagi pemilik 
shahifat ini serta memperoleh perlakuan 
yang baik dari pemilik shahifat ini” (pasal 
46, Suyuthi Pulungan, 1996: 150).

2. Nilai Kemanusiaan, Kebersamaan, dan 
Kedamaian

Dalam beberapa studi disebutkan bahwa 
nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan 
kedamaian merupakan nilai-nilai universal yang 
dibutuhkan oleh setiap orang dalam masyarakat 
majemuk. Nilai kemanusiaan adalah spirit yang 
menempatkan manusia dalam posisi tertinggi 
dan bermartabat. Sebagai manusia bermartabat, 
Nimrod Aloni (1999: 1) menyebut adanya 3 (tiga) 
prinsip dalam kemanusiaan, yaitu: (1) otonomi, 
rasional, dan penghargaan untuk semua orang; 
(2) kesetaraan, kesalingan, dan kebersamaan; 
serta (3) komitmen untuk membantu semua orang 
dalam pengembangan potensinya. 

Orientasi kemanusiaan ini relevan dengan 
konsep pendidikan dalam Islam, yang lazim 
disebut dengan hablum minan naas. Dalam 
konsep ini manusia ditempatkan sebagai makhluk 
terbaik (ahsanu taqwim) di antara makhluk-
makhluk Allah di muka bumi ini. Paralel dengan 
konsep ini, Islam memperkenalkan doktrin 
tentang pentingnya memelihara kelangsungan 
hidup manusia. Doktrin ini, menurut Hassan 
Hanafi (2001: 101-5) mencakup 5 (lima) 
tujuan yang asasi, yaitu: (1) pemeliharan 
kehidupan manusia sebagai tolok ukur utama, (2) 
pemeliharaan akal manusia, (3) perjuangan untuk 
kebenaran pengetahuan, (4) menjunjung tinggi 
harkat manusia dan kehormatan masyarakat, 
serta (5) pemeliharaan kesejahteraan individu 
dan kelompok. Kelima hal di atas merupakan 
etika universal yang dapat dijadikan dasar 
untuk membangun hubungan yang baik sesama 
manusia (hablum minan naas) dalam rangka 
memelihara kelangsungan hidup manusia di 
muka bumi ini. 

Orientasi lain bagi pendidikan multikultural 
adalah kebersamaan. Kebersamaan di sini 
dipahami sebagai sikap seseorang terhadap orang 
lain, atau sikap seseorang terhadap kelompok 
dan komunitas. Menurut Dariusz Dobrzanski 
(2004: 5) bahwa di dalam kebersamaan terdapat 
kesatuan perasaan (feeling) dan sikap (attitude) di 
antara individu yang berbeda dalam kelompok—
baik keluarga, komunitas, suku, maupun kelas 
sosial. Nilai kebersamaan ini ternyata dapat 
ditemukan keberadaannya dalam doktrin Islam. 
Islam—melalui al-Qur’an Surat al-Hujurat: 
13—memperkenalkan doktrin saling mengenal 
(ta’aruf) dan saling menolong (ta’awun) untuk 
membangun hubungan sosial yang baik, hidup 
bersama saling tolong menolong dalam kebaikan 
dan kedamaian.   
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Terakhir, pendidikan multikultural juga 
berorientasi kepada nilai kedamaian, yang 
merupakan cita-cita semua orang yang hidup 
di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. 
Kedamaian lazim dipahami sebagai keadaan 
yang harmonis tanpa adanya permusuhan, 
konflik, dan kekerasan (Ensiklopedi, Wikipedia 
(2006: 2). Atas dasar ini kedamaian hidup dalam 
suatu masyarakat dapat diwujudkan dengan cara 
menghindari terjadinya kekerasan, peperangan, 
dan tindakan mementingkan diri sendiri. Dalam 
pengertian ini, pendidikan multikultural bertugas 
untuk membentuk mindset peserta didik akan 
pentingnya membangun kehidupan sosial yang 
harmonis tanpa adanya permusuhan, konflik, 
kekerasan, dan sikap mementingkan diri sendiri.

Kehidupan sosial yang harmonis dan 
penuh dengan kedamaian ini ternyata kompatibel 
dengan doktrin Islam tentang as-salam. Doktrin 
ini mengandung pengertian bahwa Islam 
menawarkan visi hidup yang harmonis, damai, 
dan sejahtera di tengah-tengah kelompok 
masyarakat yang beragam. Konsisten dengan 
doktrin ini, Islam—antara lain melalui al-Qur’an 
surat al-Nahl: 125 dan Fushshilat: 34—menolak  
adanya sikap hidup yang membedakan antara 
’kita’ dan ’mereka’. Karena berdasarkan kedua 
ayat tersebut, seorang musuh merupakan sosok 
yang potensial untuk bisa menjadi teman. Doktrin 
Islam as-salam tentang visi hidup yang harmonis, 
damai, dan sejahtera ini diperkuat oleh doktrin 
Islam yang lain, yaitu doktrin tentang kesatuan 
komunitas manusia. Doktrin ini secara eksplisit 
ditemukan keberadaannya dalam al-Qur’an 
surat al-Baqarah: 213. Doktrin ini menurut 
Abdul Aziz Sachedina (2001: 23) mengandung 
3 (tiga) pesan moral, yaitu: (1) bahwa manusia 
pada dasarnya adalah satu dengan Satu Tuhan, 
(2) bahwa kesatuan kemanusiaan itu diikat oleh 

agama-agama yang dibawa oleh para nabi, dan 
(3) bahwa fungsi wahyu itu sebagai sarana untuk 
memecahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi  
dalam komunitas antariman. 

3.  Sikap Mengakui,  Menerima, dan 
Menghargai Keragaman

Kehidupan di masyarakat yang majemuk 
diperlukan sikap sosial yang positif. Sikap 
sosial positif ini antara lain mengambil bentuk 
kesediaan untuk mengakui, menerima, dan 
menghargai keragaman. Pendidikan multikultural 
memiliki perhatian kuat terhadap pengembangan 
sikap-sikap sosial yang positif tersebut. 

S ikap  mener ima,  mengakui ,  dan 
menghargai keragaman yang akan dikembangkan 
oleh pendidikan multikultural ini secara teoritik 
merupakan inti dari konsep koeksistensi dan 
proeksistensi. Koeksistensi berarti individu atau 
kelompok menerima secara berdampingan dan 
memberikan ruang kepada orang atau kelompok 
lain yang berbeda latar belakang agama, etnik, 
budaya, dan bahasanya (Mari Fitzduff, 2005: 
2). Sikap ini dapat dikembangkan melalui 
toleransi, empati, simpati, keterampilan sosial 
dan menjauhkan diri dari sikap prejudice dan 
stereotype kepada orang lain dalam kehidupan 
sehari-hari. Sementara itu, sikap pro-eksistensi 
dapat dipahami sebagai memberikan apresiasi 
dan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan 
oleh orang atau kelompok lain yang berbeda 
latar belakang agama, etnik, bahasa, dan 
budaya. Dalam arti ini, masing-masing individu 
tidak hanya menerima kehadiran orang atau 
kelompok lain, melainkan juga proaktif 
dengan menghargai, mendukung, dan turut 
mengupayakan kehadirannya. 

Konsep koeksistensi dan pro-eksistensi ini 
sejalan dengan salah satu doktrin Islam tentang 
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pentingnya menjaga perasaan orang lain, dan 
berlaku baik kepada tetangga (H.R. Muslim). 
Dasar normatif lainnya terkait dengan doktrin 
tentang pentingnya senyuman, keramahtamahan, 
kasih sayang, memberi maaf (Q.S. Yusuf: 92), 
membuat senang orang lain (H.R. Turmudzi), 
dialog dan toleransi dalam beragama (Q.S. 
al-Hujurat/49:13 dan al-Baqarah/2:256). 
Dasar normatif ini oleh Rasulullah saw. telah 
dipraktikkan pada saat memperlakukan orang-
orang non-Muslim pada periode awal. Disebutkan 
bahwa Nabi saw. mengangkat orang-orang 
Kristen—berjumlah 17 orang—yang memiliki 
skill membaca dan menulis untuk menjadi 
pendidik di lembaga pendidikan dasar, yang 
lazim dikenal dengan kuttab (Charles Michael 
Stanton, 1994: 18).  

C. Nilai-ni lai  Multikultural  dalam 
Pesantren

Merujuk kepada uraian-uraian tentang nilai-
nilai inti multikultural di atas dapat ditemukan 
ada 6 (enam) istilah teknis dalam dunia pesantren 
seperti: at-tanawwu’iyyah, al-musawah wal-’adl, 
at-tasamuh, al-musyawarah, al-ukhuwwah, dan 

as-salam sebagaimana tergambar pada matrik 
2. Nilai-nilai moral yang kompatibel dengan 
nilai-nilai multikultural tersebut telah hidup di 
lingkungan pesantren selama ini. 

Pertama, di kalangan pesantren nilai 
keanekaragaman bukanlah sesuatu yang baru. 
Para kyai meyakini bahwa al-Qur’an—seperti 
surat Hud (11) ayat 118-19 dan surat al-Hujurat 
(49) ayat 13—sebagai isi dan kurikulum inti di  
pesantren memuat doktrin bahwa keanekaragaman 
merupakan sesuatu yang sunnatullah dan 
bersifat mutlak. Doktrin ini kompatibel dengan 
keanekaragaman kurikulum yang diberikan oleh 
pesantren kepada para santrinya. Sebagaimana 
diketahui di kalangan pesantren dikenal 4 bentuk 
kurikulum: pendidikan agama Islam, pengalaman 
dan pendidikan moral, pendidikan umum dan 
sekolah, serta pendidikan keterampilan dan 
kursus. Selain itu, nilai keanekaragaman juga 
kompatibel dengan bidang ilmu yang dikaji di 
pesantren. Keanekaragaman bidang ilmu yang 
dikaji di pesantren meliputi: fikih, akidah atau 
tauhid, nahwu, sharaf, balaghah, hadis, tasawuf, 
akhlak, dan ibadah-ibadah seperti shalat, do’a, 
dan wirid. 

Matrik 2. Nilai-Nilai Multikultural di Pesantren

NO NILAI 
MULTIKULTURAL DESKRIPSI

1. Nilai keanekaragaman 
(at-tanawwu’iyyah)

Keanekaragamaan merupakan sunnatullah di pesantren dan 
diekspresikan dalam kurikulum, materi ajar, kitab kuning yang 
dijadikan referensi, dan bahasa pengantar sehari-hari.  

2. Nilai persamaan dan 
keadilan (al-musawah 
wa al-’adl)

Kyai mentradisikan nilai persamaan dan keadilan di lingkungan 
pesantren berdasarkan al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 8.
Semua santri berhak memperoleh pendidikan dan pelayanan 
yang sama dari pesantren serta untuk berinteraksi dengan 
sesama santri di lingkungan pesantren. 
Semua santri memiliki kewajiban yang sama, tanpa memandang 
asal usul daerah santri dan status sosial ekonominya.
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3. Toleransi (at-tasamuh) 
dan saling menghargai 
di antara para santri

Para santri belajar memahami dan menghargai perbedaan-
perbedaan yang ada di pesantren seperti: minat, kepribadian, 
asal usul daerah, kecerdasan, dan status sosial ekonomi para 
santri.

4. Musyawarah (al-
musyawarah)

Dijadikan metode untuk mengkaji kitab-kitab Islam klasik 
bagi para santri senior untuk membahas persoalan-persoalan 
keagamaan.

5. Persaudaraan dan 
kebersamaan (as-
ukhuwwah) 

Nilai persaudaraan dan kebersamaan hidup di lingkungan 
pesantren karena 3 (tiga) alasan: (a) para santri merasa sama-
sama jauh dari keluarga, (b) para santri meyakini sama-sama 
orang Islam, dan (c) mereka memiliki kepentingan dan tujuan 
yang sama, yaitu belajar tentang Islam.

6. Perdamaian (as-
salam)

Disosialisasikan melalui kegiatan ritual sehari-hari, terutama 
dalam shalat jamaah dan wirid sesudahnya.

 Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Lebih jauh, nilai keanekaragaman juga 
banyak dijumpai dalam kitab-kitab kuning yang 
dijadikan referensi untuk mengkaji bidang-
bidang keilmuan di pesantren. Keanekaragaman 
kitab kuning di pesantren dapat dilihat dari 
segi pengarang, judul, maupun bahasa yang 
digunakan. Dalam bidang fikih, misalnya, 
Azyumardi Azra (1999: 112) mendaftar para 
pengarang fikih lengkap dengan judul kitab yang 
ditulis sebagai berikut:  

”Abu Syuja’ (w. 593H/1196 M) menulis 
kitab Taqrib yang juga dikenal dengan nama 
kitab Mukhtashar. Kemudian menyusul 
berturut-turut: Abu al-Qasim al-Rafi’i (w. 
623/1226) dengan kitabnya al-Muharrar; 
Abu Zakaria al-Nawawi (w. 676/1277) 
dengan karyanya Minhaj al-Talibin; Jalal 
al-Din al-Mahalli (w. 864/1460) dengan 
karyanya Kanz al-Raghibin; Zakariya al-
Anshari (w. 926/1520) dengan karyanya 
Manhaj al-Tullab dan Fath al-Wahhab; 
Ibn Hajar al-Haitami (w. 973/1565) dengan 
karyanya Tuhfat al-Muhtaj dan Minhaj 
al-Qawim; Muhammad al-Syarbini (w. 
977/1569) dengan kitab al-Iqna’ dan 
Mughni al-Muhtaj; dan Syams al-Din al-
Ramli (w. 1004/1595) dengan karyanya 
Nihayat al-Muhtaj.”

Selain itu, nilai keanekaragaman juga 
terjadi pada bahasa yang digunakan oleh para 
pengarang kitab-kitab kuning yang menjadi 
referensi di kalangan pesantren. Sejauh ini 
Van Bruinessen (1995: 134-35) dari 900 kitab 
kuning yang ditemukan di pesantren di Indonesia 
terdapat 7 (tujuh) jenis bahasa yang digunakan 
oleh para pengarang, yaitu:  

”Sekitar 500 karya dalam bahasa Arab, 
atau 55 %
Sekitar 200 karya dalam bahasa Melayu, 
atau 22 %
Sekitar 120 karya dalam bahasa Jawa, atau 
13 %
Sekitar 35 karya dalam bahasa Sunda, 
atau 4 %
Sekitar 25 karya dalam bahasa Madura, 
atau 2,5 %
Sekitar 20 karya dalam bahasa Indonesia, 
atau 2 %
5 karya dalam bahasa Aceh, atau 0,5 %.”

Dari segi mazhab yang berkembang di 
dunia Islam, pesantren di Indonesia mengenal 
keberadaan mazhab yang beragam. Setidaknya 
ada 4 mazhab—khususnya  dalam bidang ilmu 
fikih—yang selama ini dikenal di kalangan 
pesantren, yaitu: mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, 
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dan Hanbali. Pendapat-pendapat para imam 
mazhab di bidang fikih dipelajari oleh para santri 
senior melalui kitab fikih Bidayat al-Mujtahid, 
karya Ibnu Rusyd. Menurut Abudin Nata (2001: 
209) kitab ini ditulis oleh pengarangnya dengan 
pendekatan komparatif (perbandingan mazhab). 
Karena itu, kitab ini hanya diajarkan oleh para 
kyai kepada para santri senior. Karena dalam 
pandangan kyai, mereka perlu mengetahui 
beberapa pandangan para imam mazhab di 
bidang hukum Islam, agar mereka mampu 
memberi penjelasan kepada para santri muda 
ketika mereka menjumpai persoalan-persoalan 
hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kyai 
di pesantren memahami kemungkinan terjadinya 
perbedaan paham di pesantren khususnya dan 
di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, 
sebagai konsekuensi logis dari keanekaragaman 
pandangan fikih yang diajarkan di pesantren. 
Pada sisi yang lain, para kyai mengetahui 
misi didirikannya pesantren, antara lain, untuk 
menyebarluaskan informasi ajaran tentang 
universalitas Islam ke seluruh pelosok Nusantara 
yang berwatak pluralis, baik dalam dimensi 
kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial 
masyarakat (Saefuddin Zuhri dalam Aqiel Siraj, 
1999: 202).         

Kedua, nilai persamaan dan keadilan 
(al-musawah wa al-’adl) sebagai salah satu 
nilai multikultural dijumpai keberadaannya di 
lingkungan pesantren. Pada tataran praktis, nilai 
persamaan dan keadilan ini dikaitkan dengan 
hak dan kewajiban para santri. Dari segi hak, 
semua santri berhak memperoleh pendidikan 
dan pelayanan yang sama dari pesantren 
melalui bimbingan para kyai dan para ustaz. 
Para santri juga memiliki hak yang sama untuk 
berinteraksi dengan sesama santri di lingkungan 
pesantren. Sebaliknya, dari segi kewajiban 

semua santri memiliki kewajiban yang sama, 
tanpa memandang asal usul daerah santri dan 
status sosial ekonominya. Di antara kewajiban 
yang dimaksud adalah mengikuti program 
pendidikan yang diberikan pesantren, mengikuti 
aturan-aturan yang berlaku, menghormati kyai 
dan ustaznya, dan saling menghargai dengan 
sesamanya. Bagi mereka, melakukan kewajiban 
tersebut merupakan bagian dari perintah agama, 
sehingga bernilai ibadah. 

Namun demikian, tidak semua kewajiban 
dan aturan yang berlaku di pesantren berjalan 
mulus tanpa ada pelanggaran. Ada beberapa santri 
yang karena sesuatu hal mereka tidak melakukan 
kewajiban sebagaimana seharusnya. Santri yang 
demikian lazim dikelompokkan sebagai santri 
yang melanggar aturan. Terhadap santri tersebut 
akan diberlakukan hukuman yang berlaku. 
Dengan kata lain, nilai persamaan dan keadilan 
ini ternyata juga dikaitkan dengan hukuman 
yang berlaku di pesantren. Hukuman merupakan 
salah satu bagian dari pendidikan di lingkungan 
pesantren. Hukuman diberlakukan bagi semua 
santri yang melakukan pelanggaran tanpa 
pandang bulu. Lebih jauh tentang hukuman yang 
berlaku kepada semua santri ini digambarkan 
oleh Lukens-Bull (2004: 76) berikut ini.

”Seorang ustaz menegaskan bahwa 
hukuman bagi pelanggaran kecil seperti 
nonton TV adalah dipukul atau bahkan 
diminta untuk push-up  di  tempat 
pembuangan kotoran. Jika pelanggaran 
serius, rambut santri akan dicukur gundul, 
tepat sebelum acara pertemuan dengan 
wali murid yang berarti akan menghinakan 
santri tersebut. Santri yang suka menghina 
akan dipulangkan. Akhirnya, bentuk dan 
berat-ringannya hukuman terserah kyai.”

    
Ketiga, nilai multikultural lain yang 

dikembangkan pesantren adalah nilai toleransi 
(at-tasamuh) dan saling menghargai di antara para 
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santri. Nilai toleransi dan saling menghargai antar 
para santri ini dikembangkan pesantren melalui 
pengalaman dan pendidikan moral. Dengan 
pengalaman dan pendidikan moral ini, para santri 
dibiasakan untuk memahami dan menghargai 
perbedaan-perbedaan yang ada di pesantren. 
Perbedaan minat, kepribadian, asal usul daerah, 
kecerdasan, dan status sosial ekonomi para 
santri merupakan kenyataan empirik yang tidak 
dapat dihindari. Karena itu, para kyai pesantren 
memandang perlu untuk mengembangkan 
kebiasaan memahami dan menghargai orang lain 
yang berbeda. Pada tingkat yang lebih praktis, 
kebiasaan saling memahami dan menghargai 
ini diukur dari praktik-praktik seperti tidak 
menghina dan tidak mengolok-olok antara santri 
satu dengan lainnya. Demikian pentingnya 
kebiasaan saling bertoleransi dan menghargai 
ini ditradisikan di pesatren, sehingga santri yang 
melanggar aturan ini akan dipulangkan oleh kyai. 
Hal ini dilakukan oleh kyai karena dua alasan. 
Alasan pertama adalah bahwa sikap toleransi dan 
saling menghargai merupakan salah satu bentuk 
kearifan sosial yang dijadikan prinsip dalam 
sistem pendidikan di pesantren. Dan, alasan 
yang kedua adalah bahwa sikap toleransi dan 
saling menghargai merupakan faktor penting bagi 
terciptanya kehidupan bersama yang harmonis di 
pesantren. Bagi kyai, dua alasan tersebut pada 
gilirannya akan mendatangkan manfaat bagi 
kepentingan bersama (Mastuhu, 1994: 62). 

Selain itu, sikap hidup toleran dan saling 
menghargai juga diinternalisasikan oleh para 
kyai melalui pengajaran kitab-kitab kuning. 
Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa 
kitab Bidayat al-Mujtahid, sebuah kitab yang 
mengkaji perbedaan mazhab dalam bidang 
fikih Islam, dijadikan salah satu referensi 
oleh pesantren bagi para santri senior. Yang 

menarik adalah meskipun umumnya pesantren 
di Indonesia mengikuti mazhab Syafi’i, para 
kyai menjelaskan prinsip moral yang diajarkan 
oleh Imam Syafi’i—pemimpin mazhab Syafi’i—
tentang bagaimana seharusnya para santri 
menghadapi pendapat yang berbeda dari mazhab 
lain. Adapun prinsip moral yang dipesankan oleh 
Imam Syafi’i dan selanjutnya diinternalisasikan 
oleh para kyai kepada para santrinya adalah: 
”Apabila ada hadis shahih dari Nabi yang 
menyalahi pendapat (mazhab)-ku, maka ikutilah 
hadis itu dan ketahuilah bahwa itu adalah 
mazhabku” (Syamsul Arifin, 2001: 27). Pesan 
moral ini mengajarkan kepada para santri agar 
mereka tetap bersikap toleran dan menghargai 
pendapat orang lain yang berbeda mazhab. 
Karena boleh jadi mazhab orang lain lebih benar 
dari pada pendapat mazhab yang mereka anut.

Selain diinspirasi oleh pesan moral 
dari Imam Syafi’i, nilai toleransi dan saling 
menghargai yang menjadi pengalaman para santri 
di pesantren, tentu saja, didasarkan pada doktrin 
wahyu ilahi. Di antara doktrin al-Qur’an tentang 
nilai toleransi dan saling menghargai terdapat 
pada surat al-Hujurat (49) ayat 11-13. Pada 
ketiga ayat tersebut al-Qur’an mengisyaratkan 
pentingnya toleransi dan saling menghargai 
dalam kehidupan sosial.     

Keempat ,  n i la i  musyawarah  (al -
musyawarah) yang merupakan salah satu nilai 
multikultural juga memperoleh kesempatan 
untuk hidup di lingkungan pesantren. Dikatakan 
memperoleh kesempatan hidup, karena selama 
ini pendidikan pesantren selalu dikesankan 
dengan praktik pendidikan yang sangat otoriter. 
Kesan seperti ini tentu tidaklah benar. Karena 
kalau dikaji dengan cermat ternyata dapat 
ditemukan praktik  musyawarah dalam sistem 
pendidikan di pesantren. Di antara peneliti 
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pesantren, Manfred Ziemek (1988: 170) telah 
menemukan praktik musyawarah dalam sistem 
pendidikan di pesantren. Menurutnya, selain 
metode wetonan dan sorogan, pesantren juga 
menggunakan metode musyawarah dalam 
mengkaji kitab-kitab Islam klasik. Namun 
demikian, metode musyawarah ini hanya dijumpai 
keberadaannya pada pesantren-pesantren besar. 
Dalam praktiknya, metode musyawarah—yang 
kini lazim disebut dengan metode diskusi—
biasanya digunakan oleh para santri senior untuk 
membahas persoalan-persoalan keagamaan. 
Di sini para santri memperoleh persoalan-
persoalan keagamaan dari kyai sebagai tema 
diskusi. Sebelum diskusi para santri secara 
individual mengkaji kitab-kitab kuning yang 
membahas persoalan-persoalan keagamaan 
tersebut. Selanjutnya diskusi dilakukan dengan 
dipimpin oleh seorang pimpinan diskusi sebagai 
moderator. Pada saat diskusi setiap santri diberi 
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, 
dengan menyebutkan sumbernya secara jelas. 
Sebagaimana lazimnya sebuah diskusi, perbedaan 
pendapat selalu ada dalam diskusi. Hasil diskusi 
selanjutnya disampaikan kepada kyai untuk 
memperoleh tanggapannya.

Tentang tanggapan kyai terhadap hasil 
diskusi para santri senior digambarkan oleh 
Dhofier (1984: 31) sebagai berikut: 
”Mereka yang dinilai oleh kyai cukup matang 
untuk menggali sumber-sumber referensi, 
memiliki keluasan bahan-bahan bacaan dan 
mampu menemukan atau menyelesaikan 
problem-problem terutama menurut sistem 
yurisprudensi mazhab Syafi’i akan diwajibkan 
menjadi pengajar untuk kitab-kitab tingkat 
tinggi. Para kyai muda ini biasanya akan menulis 
komentar-komentar atau pendapat-pendapat 
dalam bahasa Arab di ruang-ruang terluang di 
pinggir.” 

Jelaslah ada proses pembelajaran 
multikultural yang dikembangkan oleh kyai 
melalui penggunaan metode diskusi atau 
musyawarah ini. Di satu sisi, dengan metode 
diskusi ini semua santri diberi kesempatan yang 
sama untuk menyampaikan pendapat masing-
masing, sehingga keputusan yang diambil dapat 
mencerminkan aspirasi dari semua santri. Pada 
sisi yang lain, dengan metode diskusi tersebut 
akan terungkap kemaslahatan yang lebih luas, 
ketika setiap santri melihat segi kepentingan 
masing-masing santri yang saling berbeda. 

Kelima, nilai persaudaraan (al-ukhuwwah) 
dan kebersamaan juga menjadi pengalaman 
hidup sehari-hari di pesantren. Nilai persaudaraan 
dan kebersamaan ini merupakan nilai yang 
dikembangkan di lingkungan pesantren karena 3 
(tiga) alasan: (a) para santri merasa sama-sama 
jauh dari keluarga, (b) para santri meyakini 
sama-sama orang Islam, dan (c) mereka memiliki 
kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu 
belajar tentang Islam. Karena alasan-alasan 
tersebut kehidupan di pesantren diliputi suasana 
kebersamaan dan persaudaraan yang akrab. 

Selain melalui etika kehidupan sosial, 
pesantren mengembangkan nilai persaudaraan 
dan kebersamaan juga melalui tradisi shalat 
berjamaah. Pesantren menjadikan shalat jamaah 
sebagai salah satu kegiatan yang harus diikuti 
oleh semua santri. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
pandangan para kyai bahwa praktik shalat jamaah 
ini mengajarkan persaudaraan dan kebersamaan, 
yaitu nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam 
masyarakat Islam. Kebiasaan saling membantu 
dan saling tolong menolong di kalangan para 
santri merupakan salah satu bentuk dari hasil 
adanya nilai persaudaran dan kebersamaan yang 
dikembangkan pesantren. Contoh kebiasaan 
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saling membantu dan tolong menolong di 
kalangan para santri dapat dilihat dari cara 
pandang mereka tentang hak milik. Meskipun 
di pesantren ada pengakuan hak milik pribadi, 
dalam praktiknya, hak milik itu seperti menjadi 
milik umum. Barang-barang yang sepele, seperti 
sandal dipakai secara bebas. Untuk barang yang 
lain, jika tidak dipakai akan dipinjamkan bila 
diminta. Santri yang menolak meminjamkan 
barang-barang tersebut akan memperoleh sanksi 
sosial dari kawan-kawannya (Lukens-Bull, 2004: 
74). 

Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan 
yang hidup di pesantren, tentu saja didasarkan 
pada pesan moral dari al-Qur’an dan Hadis 
Nabi saw. Dalam hubungan ini, al-Qur’an 
surat al-Hujurat (49) ayat 10 mengingatkan 
bahwa orang beriman itu merupakan saudara 
bagi orang beriman lainnya. Konsekuensi 
logis dari nilai persaudaraan ini ada nilai lain 
yang direkomendasikan oleh al-Qur’an untuk 
ditradisikan dalam kehidupan sosial, termasuk 
di pesantren. Nilai yang dimaksud adalah nilai 
kebersamaan dalam bentuk saling membantu 
dan tolong menolong di antara sesama (Q.S. 
al-Maidah (5): 2). Pesan moral untuk saling 
membantu dan saling menolong di antara 
sesama ini oleh al-Qur’an dibatasi pada hal-hal 
yang baik, positif, dan bermanfaat. Di luar itu, 
al-Qur’an melarangnya dengan tegas, karena 
besar kemungkinan di dalamnya mengandung 
bahaya dan tidak menguntungkan bagi kehidupan 
bersama.         

Keenam, nilai multikultural lain yang 
berkembang di pesantren adalah nilai perdamaian 
(as-salam). Nilai perdamaian ini disosialisasikan 
di pesantren melalui kegiatan ritual sehari-
hari, terutama dalam shalat jamaah dan wirid 
sesudahnya. Dalam shalat ada gerakan dan bacaan 

tertentu yang mengandung pengertian do’a 
keselamatan. Adapun gerakan yang dimaksud 
adalah menengok ke kanan lalu membaca al-
salamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh 
dan menengok ke kiri dengan bacaan yang sama. 
Hal ini mengandung pengertian bahwa ada 
kebiasaan saling memberikan do’a keselamatan 
yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan 
shalat berjamaah. Barangkali karena alasan inilah 
pesantren mewajibkan para santrinya untuk 
berdisiplin dalam shalat berjamaah. Para kyai 
meyakini sepenuhnya bahwa dengan disiplin 
dalam shalat berjamaah akan tercipta kehidupan 
sosial yang penuh keselamatan, perdamaian, 
kenyamanan, dan kasih sayang di lingkungan 
pesantren.  

Setelah shalat berjamaah, ada tradisi yang 
hidup di lingkungan pesantren yang populer 
dengan sebutan dzikir atau wirid. Dalam 
kegiatan wirid ini ada sejumlah bacaan yang 
dibaca secara berulang-ulang oleh kyai dan 
para santri. Bacaan-bacaan tersebut berupa 
ayat al-Qur’an, istigfar, shalawat, tasbih, tahlil, 
tahmid, dan do’a (Bruinessen, 1995: 215). Dari 
bacaan-bacaan tersebut ada yang mengandung 
nilai-nilai perdamaian, seperti: ”Allahumma 
antas salam, wa minkas salam, wa ilaika 
ya’udus salam, fahayyina rabbana bissalam, 
wa adkhilnal jannata daras salam, tabarakta 
rabbana wata’alaita ya dzal jalali wal ikram.” 
Bacaan di atas mengandung pengertian bahwa 
nilai perdamaian merupakan harapan dan cita-
cita semua santri dalam kehidupan sosial sehari-
hari, baik di lingkungan pesantren maupun di 
masyarakat secara luas. Untuk memperoleh 
kedamaian hidup sosial tersebut, para santri 
berdo’a kepada Allah swt. —Tuhan Pemilik 
Perdamaian yang populer dengan sebutan 
assalam—agar mereka diberi kehidupan yang 
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penuh dengan perdamaian. Selain itu, mereka 
juga berdo’a agar hati mereka dibersihkan dari 
segala bentuk dengki dan iri hati (Q.S. al-Hasyr 
(59): 10. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa 
hati yang penuh dengan kedengkian dan iri hati 
akan berimplikasi pada terciptanya hubungan 
sosial yang buruk, seperti prasangka buruk, 
ketegangan sosial, konflik, dan lain-lain.

Cara lain yang dikembangkan pesantren 
untuk mencapai hidup yang damai dan harmonis 
adalah pembiasaan mengucapkan salam 
pada momen-momen tertentu. Kebiasaan 
mengucapkan salam ini didasarkan pada perintah 
Nabi saw. agar umat Islam gemar menebar 
salam—afsyussalam.2 Dalam praktiknya, 
kebiasaan menebar salam ini dilakukan oleh kyai 
dan para ustaz pada setiap memulai pengajaran 
kitab-kitab Islam klasik, pada saat memulai 
khutbah, pengajian, dan pengarahan kepada 
para santri. Selain itu, ucapan salam juga selalu 
diberikan oleh para santri pada saat mereka saling 
bertemu, baik di tempat pengajian, perpustakaan, 
kantin, dan masjid. Kebiasaan saling memberi 
salam ini sesungguhnya merupakan salah satu 
cara pesantren untuk membangun hubungan 
sosial yang harmonis, damai, serta jauh dari 
konflik dan kekerasan.

D.   Penutup

Untuk mengakhiri tulisan ini dikemukakan 
dua poin penting. Pertama, bahwa dalam 
pendidikan multikultural ditemukan ada 3 
(tiga) nilai-nilai inti multikultural. Ketiga 
nilai inti tersebut adalah: (1) nilai demokrasi, 
kesetaraan, dan keadilan; (2) nilai kemanusiaan, 
kebersamaan, dan kedamaian; serta (3) sikap 

 

sosial, yaitu: pengakuan, penerimaan, dan 
penghargaan kepada orang lain. Kedua, di 
dunia pesantren ditemukan ada 6 (enam) istilah 
teknis yang kompatibel dengan nilai-nilai inti 
multikultural. Keenam nilai inti tersebut adalah: 
at-tanawwu’iyyah, al-musawah wal-’adl, at-
tasamuh, al-musyawarah, al-ukhuwwah, dan 
as-salam.

Kedua poin di atas menegaskan bahwa 
dugaan tentang terjadinya praktik eksklusivisme 
pendidikan Islam di lingkungan pesantren 
ternyata tidak terbukti. Secara internal, 
pendidikan di pesantren selama ini terbukti telah 
memperkenalkan nilai-nilai multikultural kepada 
para santrinya—baik dari segi doktrin ajaran, 
kitab kuning yang dijadikan referensi, metode 
pembelajaran, variasi madzhab yang diikuti, 
maupun dari segi pengalaman hidup sehari-hari 
antar santri di pesantren. Secara eksternal, nilai-
nilai multikultural tersebut juga disosialisasikan 
dan dijadikan prinsip dalam membangun 
hubungan sosial dengan luar pesantren. 
Implementasi prinsip ini dapat dilihat dari cara 
pesantren menyikapi gejala-gejala kemaksiatan 
yang ada di lingkungan sekitar pesantren dengan 
cara damai. Bagi para kyai dakwah secara damai 
jauh lebih signifikan hasilnya dari pada dengan 
kekerasan. Cara pandang kyai tentang dakwah 
secara damai ini diperoleh dari praktik dakwah 
Nabi saw. yang bijak dan penuh kasih sayang 
sebagai implementasi dari petunjuk al-Qur’an 
surat al-Nahl (16) ayat 125 dan al-Balad (90): 17. 

Cara pandang kyai tentang dakwah secara 
damai ini juga digunakan untuk menyikapi 
gelombang modernisasi dan westernisasi yang 
terjadi dewasa ini. Terhadap perkembangan 

2Hadis Nabi saw. yang diriwiyatkan Turmudzi menyebutkan: ”Wahai manusia, tebarkan salam, hubungkan tali 
silaturahmi, berikan makanan, dan lakukanlah shalat malam pada saat orang-orang tidur, pasti kalian akan masuk surga 
dengan penuh kedamaian.” 
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teknologi modern sebagai salah satu produk 
modernisasi, misalnya, pesantren mengambil 
sikap hati-hati. Sikap kehati-hatian pesantren 
ini terletak pada pemeliharaan terhadap 
keseimbangan orientasi antara dunia dan 
akhirat di satu sisi, dan keberpihakannya 
kepada kepentingan ummat pada sisi yang 
lain. Bagi pesantren, memanfaatkan produk 
teknologi modern—seperti telpon, komputer, 
dan internet—itu boleh-boleh saja sepanjang 
untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia 

dan tidak melupakan akhirat. Atas dasar ini, 
beberapa pesantren menggunakan produk-
produk teknologi untuk menyampaikan materi 
pelajaran kepada para santrinya, dan pada 
waktu yang sama pesantren juga mengajarkan 
kepada para santri keterampilan menggunakan 
komputer dan internet. Dengan kata lain, karena 
alasan fungsi dan kegunaannya pesantren telah 
menggabungkan teknologi modern baik dalam 
kurikulum maupun metodenya[].               
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