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Abstract 
 

This research will lead to the life of the community Besemah system of government that 
has traditionally associated with the various aspects of political power, culture, society 
and the perception myth with of history of government Kasultanan Palembang. 
Community structures that exist in the community Besemah, Sindang a clan that is 
function as "guardians of independent boundary" defined as the border guards so that 
the people of Palembang sultan and its surrounding areas (including Pagar Alam) does 
not escape to the outside region of Palembang. This is the situation and conditions that 
cause sumbay in the area Besemah as a normative principle to set the behavior of 
citizens in order to have moral consciousness, decision-makers in a variety of issues 
related to the life of political, social and cultural. The principle cause of ethnocracy 
have a certain attitude or position Besemah society, the spirit of nationalism, resistance 
to government authority on the Dutch 18 th century. 
 
On the other side in the current conditions, the century of globalization, the situation 
has changed, the spirit of etnocracy have been shifting, from the spirit of nationalism 
which first indicated the resistance to the Netherlands to change the principles that 
have etnocracy multicultural aspects. With the local community Besemah natural fences 
have opened themselves to the inclusion of a variety of views to promote the community 
and the region in the tourism sector, education sector, and the views Besemah 
community to accept, learn from other people and institutions outside Besemah people 
through cooperation  in various fields (education, research, economy) 
  
The results of this research is the meaning of the importance of the relationship between 
ethnocracy with multicultural awareness in the community Besemah in the face various 
obstacles in life, political issues and pop coming from the people we are at once 
heterogeneous pluralitas the importance of education and multicultural awareness 
through better education formal and non-formal for the younger generation. 
 
Keyword: ethnocracy, multicultural, political life   
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I.  Pendahuluan  

Kecenderungan untuk mempertahankan identitas kesukuan akan membawa 
berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif 
melahirkan semangat perjuangan, nasionalisme yang bersumber pada keunggulan, jati 
diri suku tertentu, sedang dampak negatif akan memunculkan arogansi kesukuan yang 
berlebihan, menganggap bahwa cara pandang merekalah yang dianggap paling benar 
dalam berbagai situasi. Terkait dengan kehidupan bernegara dan demokrasi hal itu akan 
berdampak munculnya pandangan tentang etnokrasi (ethnocracy) mengenai kehidupan 
politik  berbasis pada masyarakat yang terkait dengan latar suku, budaya, agama, 
bahasa. Minoritas yang muncul pada kelompok etnis dapat melahirkan diskriminasi, 
represi dan perpecahan yang  berkepanjangan apabila tidak disertai pentingnya memulai 
kesadaran multikultural pada masyarakat Indonesia yang majemuk.  

D sisi lain, multikultural masyarakat di Indonesia banyak menimbulkan 
perdebatan dan problematika yang tidak pernah usai untuk  dibicarakan atau diteliti oleh 
banyak oarng dari berbagai lapisan. Problematika akan muncul ketika seseorang atau 
masyarakat merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang atau kelompok lain karena 
alasan tertentu, seperti etnis, agama, pendidikan kepentingan politik. Alasan ragam 
perbedaan inilah yang dijadikan tolok ukur kebenaran bagi seseorang atau masyarakat 
dan hal itu dapat menimbulkan konflik berkepanjangan di antara mereka.  Indonesia 
memiliki semboyan atau pernyataan “Bhinneka Tunggal Ika” dan meskipun kita telah 
memiliki pernyataan itu, agaknya pernyataan itu dianggap tidak berlaku lagi , hanya 
sekadar hiasan saja. Oleh karenanya pernyataan itu menjadi tidak bermakna lagi bagi  
sebagian masyarakat Indonesia.  

Kesadaran multikultural pada masyarakat kita  yang majemuk (heterogen) dan 
jamak (pluralitas) selalu mempunyai problem mengenai komunikasi, dialog dalam 
mencapai suatu konsensus  yang perlu disepakati dan ditaati secara bersama pula.  
Untuk itulah dalam konteks kehidupan bernegara diperlukan adanya dialog yang 
berbasis pada kesadaran akan pentingya mutikultural pada masyarakat Indonesia. 
Tulisan ini ingin menunjukkan pentingnya hubungan (relasi) yang baik antara 
kehidupan etnokrasi dan pandangan multikultural masyarakat Besemah, dan melalui 
relasi tersebut akan terkuak adanya prinsip atau norma yang berasal  dari pandangan 
hidup masyarakat Besemah yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
mengambil kebijakan dalam kehidupan masyarakat Besemah dalam menghadapi 
tantanga globalisasi.  
 

II.  Etnokrasi Masyarakat Besemah  

Apakah sebenarnya etnokrasi ? Secara harafiah, etnokrasi berasal dari bahasa 
Yunani, ethnos (masyarakat) dan kratos (aturan), yang diartikan bahwa rakyat setempat   
mengatur kehidupan bermasyarakat dengan prinsip atau aturan tertentu..Melalui definisi 
itu, pengertian etnokrasi  dapat diperluas, sehingga kita dapat mengatakan bahwa 
etnokrasi adalah suatu cara pandang atau persepsi masyarakat tertentu serta berbagai 
aturan yang menyertainya dalam mengatur negaranya atau wilayahnya. Melalui persepsi 
itu munculah bentuk-bentuk tindakan yang konkret seperti perjuangan atau perlawanan 
terhadap kekuatan luar yang hendak melakukan intervensi terhadap mereka. Oleh 
karenanya, kehidupan etnokrasi  sangat erat dengan kehidupan demokrasi. Bila 
demokrasi diartikan mengatur kehidupan  bernegara oleh masyarakat, maka dalam 
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etnokrasi yang mengatur kehidupan bernegara adalah kelompok suku tertentu (ethnic 
group). Sejalan dengan prinsip kehidupan demokrasi, etnokrasi juga memilik prinsip 
yang mendasar, yaitu (1) semua masyarakat memiliki akses yang sama untuk 
menggalang kekuatan kehidupan bernegara dan (2) semua warga masyarakat harus 
mengenal dan menikmati prinsip yang bersifat universal, yaitu kemerdekaan (freedom)  
dan kebebasan  (liberties) yang terarah atau tertuju dalam kehidupan bernegara   

Untuk menjelaskan mengenai kehidupan etnokrasi masyarakat Besemah, maka 
hal yang utama adalah memahami terlebih dahulu mengenai sejarah dan latar belakang 
budaya masyarakat Besemah. Secara geografis, daerah Pagaralam, di mana banyak 
masyarakat Besemah menetap di wilayah itu, terletak di kaki Bukit Barisan, dan 
Gunung Dempo. Dari sisi administratif, Kota Pagaralam merupakan salah kota dari 
Provinsi Palembang dan dibentuk melalui UU No.8 tahun 2001, sebelumnya kota 
Pagaralam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Berada 
pada 40 derajat LS dan 103,150 derajat BT, dengan luas wilayah 63,366 HA dan 
merupakan wilayah yang sejuk dan penghasil kopi, wilayah Pagaralam merupakan 
wilayah dataran tinggi yang masih asri lingkungannya. Keadaan geografis dan alam 
yang indah dan subur telah menarik minat pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu 
untuk menanamkan kekuasaannya di wilayah itu (sekitar akhir abad 18.). 

Selain itu, di dataran tinggi Pagaralam  yang terletak di antara Bukit Barisan dan 
pegunungan Gumay dan lereng gunung Dempo terdapat banyak peninggalan situs 
megalitik Besemah, berupa menhir, dolmen, peti kubur batu, lesung serta patung-patung 
batu yang bergaya statis dan dinamis (Bedur, 2009: 21-23). Peninggalan situs megalitik 
tersebut telah menunjukkan pada kita tentang pengaruh budaya luar ke dalam budaya 
lokal masyarakat Besemah. Masyarakat Besemah telah mengenal agama Islam pada 
abad 19 dan menjadi berkembang sejak adanya gerakan Syarikat Islam masuk ke Tanah 
Besemah (Pagaralam) tepatnya di tahun 1916 (Bedur: 2009: 50-55) dan sebagian 
penduduknya masih menghormati para leluhurnya. Melalui latar belakang budaya, 
dikenal adanya awal sejarah pemerintahan tradisional di Besemah yang sebenarnya 
tidak terlepas dari sistem pemerintahan Kasultanan Palembang di masa lalu. Kasultanan 
Palembang dianggap sebagai pusat kekuasaan politis, pemerintahan, budaya,dan pusat 
kekuatan simbolik. 

Ada tiga struktur dalam melihat Kasultanan Palembang, yaitu struktur wilayah, 
struktur kekuasaan, struktur marga. Stuktur pertama, wilayah kesultanan dibagi menjadi 
beberapa wilayah: wilayah Kapungutan (dekat dengan pusat pemerintahan), wilayah 
Sindang (jauh dari ibukota, pusat pemerintahan) dan wilayah Sikap (wilayah di antara 
kapungutan dan Sindang). Struktur kedua, kekuasaan sultan yang meliputi banyak 
wilayah “dipecah” di antara para pangeran atau keluarga bangsawan yang loyal pada 
Sultan. Para pangeran ini diberi 5 hingga 12 dusun yang merupakan bagian wilayah 
kasultanan dan atas perintah sultan, wilayah itu dapat dikelola oleh para pangeran untuk 
digunakan sebagai sumber mata pencaharian mereka, karena sultan tidak dapat 
memberikan gaji kepada mereka. Selama  para pangeran tetap setia kepada sultan maka 
kedudukannya dapat diwariskan kepada keturunannya. Struktur ketiga, marga yaitu 
peran masyarakat terhadap sultan dan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan. 
Peran marga ini diserahkan kepada marga Sikap dan marga Sindang. Peran marga Sikap 
adalah bertugas mengurus gawe raja secara pribadi dan penghasilan pribadi raja, para 
marga ini dibebaskan dari pembayaran pajak dan tiban ukon. Sedang marga Sindang 
bertugas  untuk menjaga daerah perbatasan, mereka ini lebih dikenal sebagai penjaga 
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batas yang merdeka. Salah satu tugas mereka yang penting adalah menjaga daerah 
perbatasan agar rakyat kesultanan Palembang tidak melarikan diri ke Lampung atau ke 
Banten dan mereka ini tidak dibebani membayar pajak. Masyarakat Besemah termasuk 
dalam marga Sindang. Kemudian marga ini lebih dikenal dengan sebutan juray dan 
sumbay (Bedur, 2009:23-27). Melalui juray-juray inilah kelak marga itu akan 
membentuk kelompok “baru” yang kemudian disebut sebagai sumbay.   

Dalam perkembangan selanjutnya, dan terkait dengan kehidupan bernegara 
maka masyarakat Besemah memiliki sistem pemerintahan tradisional di mana yang 
berperan dalam pengambil keputusan atau pengendali masalah baik yang terkait dengan  
mengatur kehidupan bernegara maupun yang terkait dengan kehidupan masyarakat 
adalah kepala sumbay dan juray. Sumbay dan juray merupakan dua unsur dalam 
kelompok Besemah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, diibaratkan 
sebagai ulu tulung (mata air) yang tidak boleh dipisahkan dan dikudak (diacak-acak). 
Apabila mata air itu dikudak, maka akan keruh hingga ke muara (Bedur, 2009:59). 
Hubungan sumbay dan juray diatur oleh puyang, seseorang yang memiliki kharisma dan 
moralitas tinggi, serta menjadi teladan bagi warga pada kelompok juray dan sumbay. 
Relasi ini merupakan relasi yang bersifat hierarkis, karena tanpa persetujuan puyang, 
maka seseorang tidak akan menjadi kepala sumbay atau juray. Di sisi lain, pengertian 
sumbay dan juray mengalami pergeseran arti, keduanya tidak hanya sebagai penamaan 
atau perluasan marga Sindang, melainkan sebagai sebuah prinsip normatif dalam sistem 
pemerintahan tradisional  bahkan dalam sistem keluarga masyarakat Besemah. Prinsip 
sumbay sebagai prinsip normatif dalam kehidupan bernegara dapat dianggap sebagai 
prinsip yang mengatur perilaku warganya agar memiliki kesadaran moral, pengambil 
keputusan dalam berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan politik, sosial dan 
budaya.  

Kehidupan masyarakat Besemah mengalami perubahan ketika kedatangan 
bangsa Belanda, yang dahulunya mereka berdagang, tetapi kemudian berubah menjadi 
penjajah dan berusaha menguasai dengan menaklukan para penguasa (raja-raja) 
Nusantara, termasuk menaklukan Sultan Badaruddin II dari Palembang. (sekitar tahun 
1821). Kekuasaan Kesultanan Palembang menjadi tidak berfungsi lagi akibat tindakan 
Belanda, telah mengubah struktur pemerintahan Kesultanan Palembang. Sultan 
Badaruddin II diganti oleh Residen Belanda yang dibantu oleh asisten residen, sedang di 
daerah pedalaman diatur oleh seorang pejabat kolonial Belanda dan para kontrolir. 
Dengan wafatnya Sultan Ahmed Najamuddin IV di Manado pada tahun 1824 ( ketika 
itu berada di masa pembuangan) maka berakhirlah Kesultanan Palembang. Pemerintah 
Belanda pada waktu itu mengangkat mantan patih Kasultanan Palembang menjadi 
Perdana Menteri Kramajaya untuk mengatur pemerintahan wilayah Palembang. Di 
daerah pedalaman para ketua marga digantikan oleh ketua divisi yang diangkat oleh 
pemerintah kolonial Belanda. 

Sementara itu, di daerah pedalaman telah muncul perasaan masyarakat Besemah 
yang tidak senang dengan sikap pemerintah Belanda akibat perilaku ketua divisi yang 
dianggap semena-mena. Perdana Menteri Kramajaya yang semula tunduk pada 
pemerintah kolonial Belanda berubah untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Gerakan perlawanan masyarakat Besemah terhadap Belanda muncul karena pemerintah 
Belanda melanggar status kemerdekaan rakyat Besemah (sebagai orang Sindang 
merdike). Hal ini terjadi karena rakyat Besemah membantu raja Tiang Alam 
bersembunyi di wilayah Besemah dan memberikan perlindungan akibat pengejaran 
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Belanda. Peperanganpun tidak terelakan. Alam lingkungan yang berbukit menyebabkan 
Belanda kesulitan untuk menaklukan rakyat Besemah. Rakyat Besemah telah membuat 
pertahanan yang cukup kuat di antaranya adalah kute (benteng). Situasi demikian itu 
telah menumbuhkan semangat etnokrasi (tanpa disadari) di kalangan rakyat Besemah. 
Semangat serta prinsip etnokrasi telah menimbulkan sikap atau posisi tertentu 
masyarakat Besemah, yaitu semangat nasionalisme, perlawanan terhadap kekuasaan 
pemerintahan Belanda  yang dianggap semena-mena.  

Bentuk perlawanan yang menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Besemah 
terpicu karena pelanggaran Belanda terhadap perjanjian yang tertuang pada piagam 
(dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1830). Dalam buku Sejarah Besemah, 
menurut Gramberg yang dikutip oleh Bedur (2009: 91-92) perjanjian itu memuat 
pernyataan antara lain bahwa (1) adanya pengakuan rakyat Besemah terhadap 
kekuasaan Belanda, namun sebaliknya pemerintah Belanda mengakui rakyat Besemah 
sebagai orang yang merdeka (sindang merdike)  (2) kepala suku Besemah pada waktu 
tertentu, setiap tiga tahun harus lapor diri ke Palembang (3) rakyat Besemah akan 
menjaga keamanan dan ketertiban dari perampokan, pencurian terhadap daerah di 
sekitarnya (4) rakyat Besemah harus menyerahkan “para penjahat” yang melarikan diri 
ke daerah Besemah  (5) perdagangan budak belian dilarang  (6) Rakyat Besemah tidak 
akan dikenakan pajak. 

Agaknya kehidupan yang semakin sulit bagi rakyat Besemah untuk mendapat 
kebutuhan hidup (garam, tembakau, pakaian dan sebaganya) telah membuat penderitaan 
tersendiri ketika pemerintah kolonial Belanda memaksa rakyat untuk tetap membayar 
pajak tanah dan pajak rumah. Hal ini juga dirasakan sulit karena selama ini rakyat 
Besemah merasa tidak pernah tunduk pada Kasultanan Palembang. Hal yang juga 
dirasakan aneh dan tak laim adalah  pembayaran pajak harus dilakukan dengan mata 
uang, yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh rakyat Besemah karena mereka 
ingin membayarnya dengan hasil tanaman. Bentuk penindasan ini dan tertuang pada 
Piagam yang dibuat Belanda, sebenarnya telah menunjukkan bahwa hak azasi manusia 
telah terkoyakkan di daerah Besemah. Sejalan dengan prinsip etnokrasi, maka hak-hak 
rakyat telah terabaikan, kebebasan berkehendak dalam mengatur negara juga terabaikan 
oleh adanya kekuasaan dan disertai dengan munculnya penindasan terhadap rakyat.  

Prinsip etnokrasi sebenarnya sepaham dan sejalan dengan prinsip demokrasi, 
yaitu menginginkan adanya kehidupan warga dari penindasan, mengurangi 
ketidakadilan dan menyelenggarakan kehidupan bernegara yang jauh dari tekanan, 
represi kekuatan luar yang semena-mena. Orang sebenarnya berharap banyak dengan 
kehidupan demokrasi, karena dengan demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan 
membuat sistem organisasi kehidupan bernegara menjadi lebih rasional.  Sebagian besar 
orang percaya bahwa sistem politik ini, yaitu demokrasi seakan identik dengan 
kebebasan, keadilan, perlindungan, kesejahteraan di bidang sosial dan ekonomi, hormat 
pada martabat manusia. Orang kemudian menjadi kecewa, marah dan putus asa 
manakala apa yang diinginkan tidak sesuai yang diinginkan. Seharusnya apa yang 
dialami oleh rakyat Besemah, ketika adanya Piagam Perjanjian dari Belanda, pihak 
Belanda tidak mengingkari apa yang telah tertulis di situ. Penolakan terhadap apa yang 
tertulis pada Piagam itu telah mencerminkan bahwa kehidupan bersama rakyat Besemah 
telah mendapat intervensi dan tekanan pihak penguasa. Kebebasan sindang merdike  
menjadi hilang dan kehidupan etnokrasi pun menjadi hilang di tanah Besemah.  
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Sebenarnya banyak didefinisikan orang, bahwa demokrasi maupun etnokrasi  
memiliki kebebasan berpendapat dan hal ini dianggap sebagai wacana yang menjadi 
sasaran utama dan eksklusif bagi tindakan politik (Haryatmoko, 2003:92-95). Dengan 
“hilangnya” kebebasan berpendapat maka yang muncul pada rakyat Besemah adalah 
tindakan kekerasan yang terwujud pada gerakan perlawanan terhadap pemerintah 
kolonial Belanda. Tindakan politik yang berujung pada perlawanan terhadap Belanda 
telah menumbuhkan kesadaran rakyat Besemah untuk menunjukkan semangat 
perjuangan yang memiliki nilai kebangsaan dan jati diri  sebagai sindang merdike. Di 
samping nilai kebebasaan, maka muncul pula nilai yang lain seperti kesetiakawanan, 
kebersamaan dan tanggung jawab terhadap apa yang telah mereka miliki baik itu berupa  
wilayah maupun warga yang berada di wilayah Besemah. 
 

III. Pandangan Multikultural Masyarakat Besemah  

Apabila kita hendak berbicara mengenai pandangan multikultural masyarakat 
Besemah, maka akan diuraikan lebih dahulu persepsi masyarakat Besemah yang terkait 
dengan latar budaya dan pengertian multikultural. Apakah masyarakat Besemah 
memiliki pandangan multikultural dan seandainya telah memiliki, maka seperti apakah 
pandangan multikultural itu?   

Dalam kaitannya dengan kebudayaan manusia, maka menurut Van Peursen  
(1976:x) dikatakan bahwa kebudayaan hendaknya janganlah dilihat sebagai kata benda, 
tetapi sebagai kata kerja. Kebudayaan secara ontologis atau objektif menempatkan 
bahwa objek-objek budaya akan dimengerti apabila kita telah melihat objek budaya itu 
secara konkret, berada di antara kita sebagai kenyataan atau realitas di tengah kehidupan 
manusia. Sebaliknya kebudayaan subjektif membuat kita mencoba memahami 
mengenai sesuatu yang berada “di balik” objek itu (beyond the physics). Hal itu akan 
membuat kita sampai pada persoalan metafisis (konseptual), persoalan yang sangat 
hakiki dalam melihat berbagai fenomena budaya.  

Selanjutnya Van Peursen (1976: 8-12) mengatakan, bahwa masyarakat memiliki 
tiga persepsi, yaitu persepi mitis, ontologis dan fungsional. Persepsi mitis mengatakan 
bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhada sesuatu yang dianggapnya memiliki 
kekuatan magis, yang sebenarnya berasal dari kekuatan alam, attau arwah para leluhur. 
Manusia merasa “terkepung” dengan kekuatan magis itu. Sedang persepsi ontologis 
merupakan tahap berikutnya, karena pada suatu saat manusia telah keluar dari kukungan 
kekuatan magis dan kemudian dapat melihat adanya “jarak” terhadap kekuatan alam itu 
secara lebih konkret dan rasional. Alam seakan menjadi dunia yang harus diakrabi 
karena dapat memberikan sesuatu yang sangat berguna bagi manusia. Tahap berikutnya 
adalah persepsi fungsional, dalam tahap ini manusia telah mengetahui ternyata dunia 
yang dilihatnya dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti apabila kita dapat 
menemukan fungsinya. Manusia dan dunia menjadi saling  terbuka dan saling mengisi 
karena adanya masing–masing elemen memiliki fungsi yang saling menunjang satu 
dengan lainnya.  

Sejalan dengan penelitian ini, maka kita dapat melakukan analogi dengan situasi 
dan kondisi masyarakat Besemah. Pada dasarnya manusia (dalam hal ini masyarakat 
Besemah) dapat memiliki tiga persepsi, yaitu persepsi mitis, ontologis, dan fungsional. 
Persepsi mitis dapat terjadi pada masyarakat Besemah di masa lalu, ketika kemunculan 
masa megalitik. Persepsi masyarakat sangat terorientasi pada kekuatan alam, atau arwah 
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para leluhur. Di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Besemah 
juga mengalami perubahan persepsi, yaitu adanya persepsi ontologis dan fungsional. 
Kedua persepsi tersebut dapat saja terjadi secara bersamaan, manakala masyarakat 
sangat mengetahui bahwa alam adalah sesuatu yang berharga dan sangat potensial untuk 
dimanfaatkan bagi mereka semua. Lihat saja alam di bawah kaki gunung Dempo, telah 
menjadi daerah perkebunan teh dan kopi. Daerah perkebunan tersebut menjadi sumber 
nilai ekonomis bagi masyarakat di Pagaralam. Masyarakat Besemah telah memiliki  
persepsi ontologis sekaligus fungsional bagi keberadaan alam ketika mereka tahu 
bagaimana merawat, menghargai, dan mengolah alam sehingga alam (sebagai contoh 
misalnya perkebunan teh dan kopi, daerah wisata) sangat berpotensi secara fungsional 
bagi mereka. 

Terkait dengan persepsi ontologis dan fungsional, maka pandangan masyarakat 
Besemah juga mengalami perubahan atau pergeseran, memulai persepsi  baru yaitu 
membuka diri terhadap pandangan yang ada yang mungkin saja berbeda dengan 
pandangan yang telah ada, seperti mau menerima kemajuan teknologi informasi dan 
pendidikan, pandangan para pakar (ilmuwan) dalam memberikan berbagai informasi 
untuk kemajuan masyarakat Besemah. Salah satu hal yang menarik adalah munculnya 
suatu persepsi baru bagi masyarakat Besemah, yaitu persepsi multikultural. Sebenarnya 
apakah persepsi multikulturalisme itu? Persepsi multikultural (isme) adalah pandangan 
masyarakat atau semacam way of life mengenai perilaku masyarakat yang terkait 
dengan beragam budaya masyarakat. Dari pengertian yang harafiah ini, muncul 
penjelasan yang mengatakan bahwa pada multikulturalisme muncul suatu pandangan 
yang menaruh hormat (respect) terhadap cara pandang yang  berasal dari negara-negara 
dan rakyatnya. Pandangan ini dapat memunculkan tidak hanya nasionalisme, bahkan 
imperialisme dan kolonialisme.  Pandangan inilah yang mengemuka di tahun 1965 –
1990 an sebagai dominasi wacana publik dan akademis di Barat terhadap reaksi yang 
sering mengagungkan pandangan monokulturalisme atau etnosentrisme yang 
berlebihan. Melalui pengertian inilah memunculkan juga pandangan dari beberapa 
negara, seperti negara Canada yang mengedepankan adanya dua budaya, yaitu Inggris 
dan Prancis begitu juga dengan bahasanya (bahasa Inggris dan Prancis)  dan hal itu 
dipakai masyarakat dan pemerintah dalam mengelola kehidupan bernegaranya. Begitu 
juga dengan Amerika, mereka juga menginginkan adanya negara multikultural yang 
terdiri dari beragam ras dan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi dapat 
mengedepankan kebebasan dan demokrasi.  

Penjelasan multikulturalisme di atas kemudian berkembang, dengan adanya 
“titik pokok” baru yaitu yang terkait dengan kebudayaan atau tepatnya tentang etnisitas, 
ras,  agama dan gaya hidup (life style), bahwa di balik hal itu ada sesuatu nilai yang 
harus dikuak dengan teliti dan kritis. Ini berarti pada multikultural harus ada prinsip 
hormat terhadap misalnya perbedaan usia, seksis kapabilitas fisik atau mental, orientasi 
terhadap gender (kesetaraan laki-laki dan perempuan), menghargai perbedaan. Tetapi 
tidak semua hal itu dapat terlaksana dengan baik, sering menimbulkan berbagai 
perdebatan di antara para akademisi ataupun masyarakat luas. Sejalan dengan ini, 
perlunya menekankan pentingnya bersikap kritis terhadap wacana publik mengenai 
multikulturalisme terutama yang hanya mengedepankan tentang adanya perbedaan, 
antara satu hal dengan yang lain, tetapi tidak pernah melihat bahwa di balik perbedaan 
itu  sebenarnya terdapat titik temu di antara dua “komponen” itu, atau menekankan 
adanya politik identitas diri (seakan otentik dirinyalah yang dianggap paling benar). 
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Slogan multikultural kerap dipakai untuk menggarisbawahi otentisitas atau keaslian 
identitas ras atau suku (Budianta, 2008:29) dan sering tampil sebagai kulit permukaan 
dari simbol masyarakat multikultural.  

Terkait dengan pandangan multikultural pada masyarakat Besemah, menurut 
penulis telah diawali dengan adanya persepsi mitis, ontologis, dan fungsional. Dengan 
adanya persepsi tersebut (lebih terfokus pada persepsi ontologis dan fungsional), 
masyarakat Besemah telah mengejawantahkan kedua persepsi tersebut menjadi sesuatu 
atau perilaku yang konkret terhadap fenomena yang ada disekitar mereka seperti 
misalnya proses belajar ke “negeri” di luar wilayah Besemah (menimba ilmu 
pengetahuan di beberapa kota besar di Jawa, belajar menjadi pengusaha dan 
sebagainya). Hasil apa yang telah diperolehnya dapat memberikan dampak positif pada 
kehidupan masyarakat Besemah, ketika orang Besemah yang merantau kembali ke 
tanah Besemah untuk memajukan wilayahnya, namun ada beberapa atau sebagian yang 
tidak kembali. Meskipun demikian, agaknya keterkaitan di antara mereka sangatlah erat, 
ada paguyuban masyarakat Besemah, yang hingga hari ini masih memberikan 
kontribusi bagi masyarakat Besemah yang ada di Pagaralam.  

Di sisi lain, wacana multikultural pada masyarakat Besemah memiliki hal yang 
menarik untuk disimak, yaitu adanya aspek lintas budaya yang membuka peluang dan 
ruang untuk memahami berbagai fenomena yang terkait dengan hal itu. Arus 
perpindahan manusia dapat berupa hasil karya manusia (peninggalan megalitik 
Besemah, sastra, pandangan hidup, budaya, teknologi) melintasi batas wilayah bahkan 
batas negara dan budaya telah menimbulkan bentuk perilaku masyarakat melakukan 
migrasi dan diaspora. Perpindahan tersebut dari satu tempat ke tempat lain dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan perjalanan, perdagangan, perpindahan 
sementara, atau menetap, penaklukan terhadap kolonialisasi, perbudakan, dan masih 
banyak yang lain, dan melalui hal itu maka prose lintas budaya itu terjadi. Menggaris 
bawahi aspek diaspora, maka hal itu diartikan sebagai komunitas yang terdiri dari orang 
yang pernah mengalami migrasi dan mereka dilahirkan dan dibesarkan di wilayah yang 
baru. Menurut Georgiou yang dikutip dari Budianta (2008:31) diaspora 
mengimplikasikan suatu kaitan dengan etnisitas atau budaya tertentu dari tempat asal, 
tidak hanya generasi yang mengalami imigrasi tetapi juga pada generasi yang lahir di 
tempat pemukiman baru. Dalam era globalisasi, pergerakan manusia tidak hanya terjadi 
secara fisik dan material, tetapi juga secara maya (virtual), melalui teknologi 
komunikasi elektronik. Bagi masyarakat Besemah, maka hal ini telah terjadi dengan 
adanya pembentukan kota admisitratif melalui UU No. 8 tahun 2001, maka masyarakat 
Besemah telah memiliki sumber informasi mengenai wilayahnya melalui website 
tertentu, dan hal ini sangat mengembirakan dan dapat memberikan kontribusi lintas 
budaya bagi masyarakat di luar Besemah.  
 

IV.  Dialog Etnokrasi dan Pandangan Multikutural Masyarakat Besemah  

Dialog ini dimungkinkan apabila terjadi adanya keterhubungan yang sifatnya 
interaktif, saling mengisi sehingga kita dapat mengambil atau memperolah manfaat 
yang signifikan dengan kondisi masyarakat Besemah. Dialog tersebut memungkinkan 
orang dapat belajar satu dengan yang lain, mengenal pemikirannya, kemajauan yang 
telah diperoleh dan sebagainya. Oleh karenanya proses pemelajaran yang terjadi pada 
masyarakat Besemah yang telah memiliki berbagai pandangan ontologis, fungsional dan 
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multikultural dapat disosialisasikan dengan masyarakat di luar masyarakat Besemah  
melalui berbagai cara, seperti diskusi, seminar.  

Pada dasarnya dalam kehidupan sosial seseorang dapat memahami norma 
budaya yang berlaku di kelompoknya atau di luar kelompoknya, dan hal itu dianggap 
sebuah proses alih budaya dan dapat disebut pula sebagai sosialisasi. Proses  sosialisasi 
dan alih budaya cepat atau lambat akan membuat masyarakat menjadi lebih maju, 
kreatif dan inovatif sehingga berbagai invention (penemuan) berasal dari bidang 
pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang kemudian dapat menyebabkan munculnya 
transformasi budaya melalui alih pengetahuan, alih teknologi dan alih informasi.   

Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, tentang prinsip etnokrasi 
masyarakat Besemah, di satu pihak (di masa itu, sekitar abad 18,19) etnokrasi telah 
menghadirkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda 
dan penjajahan Jepang, di sisi lain etnokrasi menghadirkan pula semangat kebebasan 
terhadap kehidupan demokrasi dalam mengatur kehidupan bernegara (dibaca sebagai 
mengatur sistem pemerintahan rakyat Pagaralam). Dalam konteks sekarang, prinsip 
etnokrasi hendaknya berbasis pada kualifikasi hak rakyat  tidak hanya mengedepankan 
masyarakat lokal Besemah, tetapi mampu berhadapan dengan masyarakat di luar 
masyarakat lokal Besemah. Etnokrasi sendiri memiliki karakteristik yaitu sebagai sistem 
kontrol terhadap pelaksanan kehidupan berdemokrasi terhadap legalitas, instrumen  
yang bersumber pada kekuatan masyarakat lokal yaitu agama, budaya, bahasa.   

Keadaan atau situasi tersebut dapat digunakan sebagai kontrol terhadap sistem 
itu sendiri, ketika masyarakat Besemah telah memulai pandangan multikultural terhadap 
realitas yang telah ada. Mengawali pandangan tentang multikulturalisme dapat dimulai 
dengan menjelaskan dan memahami kebudayaan, karakteristik, inkulturasi budaya, dan 
dari hal itulah kita dapat menyingkap lagi tentang multikulturalisme bahkan kesadaran 
multikultural. Sebagai suatu paham atau gagasan yang berusaha untuk memahami 
perbedaan yang ada pada sesama manusia serta bagaimana perbedaan itu diterima 
sebagai yang alamiah (natural), hendaknya multikulturalisme tidak menimbulkan 
tindakan diskriminatif terhadap perbedaan tersebut. Perbedaan  pandangan tersebut 
dapat muncul karena adanya suatu situasi di mana akibat adanya masyarakat yang plural 
sekaligus heterogenitas sehingga memunculkan berbagai sikap di masyarakat yaitu 
diskriminatif, ketidakadilan, ketidakberdayaan terhadap identitas budaya dan hak serta 
kebebasan individu (Taylor, 1994:x-xi)  

Dengan demikian dialog antara prinsip etnokrasi dengan multikulturalisme 
dimungkinkan apabila berlandaskan pada kesadaran masyarakatnya. Kesadaran 
masyarakat yang melihat realitas yang ada secara obyektif tidak subyektif. Obyektivitas 
akan muncul apabila memahami berbagai fenomena yang ada di berbagai sektor, seperti 
pendidikan, perekonomian, kehidupan beragama, kebudayaan, secara rasional, 
mengeliminasi pandangan yang lokal sentris, menghargai dan menghormati perbedaan 
sebagai kekayaan masyarakat Besemah. Selain itu dapat membentuk pula dan 
meningkatkan kesadaran multikultural melalui proses belajar dengan berbagai acuan 
dan tindakan yang nyata. 

Penelitian ini yang terkait dengan diaspora budaya ternyata memunculkan 
sesuatu hal yaitu hibriditas, yang intinya pada kajian poskolonial atau cultural studies,  
mengacu pada sifat yang majemuk terutama pada percampuran budaya, atau identitas 
etnis yang muncul karena produk budaya seperti tradisi, karyaseni, gaya hidup, busana, 
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bahasa dan sebagainya (Budianta, 2008:36). Pada masyarakat Besemah, terlihat bahwa 
diaspora budaya sangat terkait dengan hibriditas, yaitu adanya percampuran budaya 
yang berasal dari masa poskolonial (Belanda) dengan situasi budaya lokal. Hal ini 
menimbulkan suatu identitas yang menampilkan karakteristik tertentu, yang berasal dari 
gaya hidup, busana.atau pandangan lainnya, seperti memiliki kepedulian tentang 
pentingnya menjaga warisan alam lingkungan, menjaga warisan budaya megalitik, 
menghargai sejarah masyarakat Besemah (melakukan penelusuran dan berkeinginan 
mencari asal muasal masyarakat Besemah yang terkait dengan kerajaan Sriwijaya). 
Terkait dengan hal itu, penanda hibritas budaya dapat terlihat pada adanya keinginan 
dari pemerintah daerah Pagaralam memiliki kepedulian untuk menampilkan  alam 
dengan kekayaan warisan budaya dan sejarah masyarakat Besemah melalui turisme 
seperti geo tourism (wisata wilayah), history tourism (wisata sejarah), equitourism 
(wisata alam) dan hal ini telah disebarluaskan melalui publikasi dunia maya. Tak pelak 
lagi, adanya perkebunan kopi, teh di daerah Pagaralam yang dahulu dikelola oleh orang 
Belanda telah menimbulkan adanya proses lintas budaya.  

Secara langsung ataupun tidak langsung telah terjadi adanya proses lintas 
budaya, budaya poskolonial (Belanda) dengan budaya lokal (masyarakat Besemah). 
Proses lintas budaya tersebut telah melampaui lintas batas, batas wilayah  lokal muapun 
nonlokal. Kedua batas wilayah tersebut seakan terlebur menjadi suatu horizon yang 
penuh dengan makna dan karenanya harus dimakanai dengan arif. Dengan demikian 
pandangan masyarakat Besemah yang dahulu diawali dengan aspek etnokrasi (melawan 
penjajahan kolonialisme Belanda) telah mengalami pergeseran menuju pandangan 
masyarakat yang multkultural melalui salah satunya proses lintas budaya.  
 

V.  Penutup  

Kecenderungan untuk mempertahankan identitas kesukuan akan membawa 
berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif 
melahirkan semangat perjuangan, nasionalisme yang bersumber pada keunggulan, jati 
diri suku tertentu, sedang dampak negatif akan memunculkan arogansi kesukuan yang 
berlebihan, menganggap bahwa cara pandang merekalah yang dianggap paling benar 
dalam berbagai situasi. Terkait dengan kehidupan bernegara dan demokrasi hal itu akan 
berdampak munculnya pandangan tentang etnokrasi (ethnocracy) mengenai kehidupan 
politik berbasis pada masyarakat yang terkait dengan latar suku, budaya, agama, bahasa. 
Minoritas yang muncul pada kelompok etnis dapat melahirkan diskriminasi, represi dan 
perpecahan yang  berkepanjangan apabila tidak disertai pentingnya memulai kesadaran 
multikultural pada masyarakat Indonesia yang majemuk.  

Persoalan metafisis pada kebudayaan  membawa pada kita pemahaman tentang 
bagaimana sebenarnya hakikat dan makna kebudayaan itu, adakah konsep dasar pada 
kebudayaan itu. Refleksi kritis terhadap makna kebudayaan akan membawa pada kita 
mengenai kesadaran, persepsi budaya terhadap kebudayaan itu sendiri. Pendapat van 
Peursen tentang kebudayaan, bahwa kebudayaan itu harus dipahami sebagai kata kerja 
memang ada benarnya. Mengapa? Karena dengan bekerja, sebenarnya manusia telah 
mengekspresikan dirinya secara total untuk berkarya, bekerja. Tindakan manusia dalam 
berkarya atau bekerja memiliki, dan sarat dengan makna (meaningfull action). Untuk 
itulah ia selalu berada di dunianya, in-der Welt sein dengan totalitas, dan melalui kerja 
maka eksistensi serta jati diri seseorang  semakin terbentuk dengan lebih baik.  
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