
BAB II 

POLA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DAN KERUKUNAN HIDUP 

BERMASYARAKAT 

 

A. Pola Komunikasi Antarbudaya 

1. Pengertian Pola Komunikasi 

Bahwasanya pola komunikasi merupakan serangkaian dua kata. 

Karena keduanya mempunyai keterkaitan makna sehingga mendukung 

dengan makna lainnya. Maka lebih jelasnya dua kata tersebut akan diuraikan 

tentang penjelasannya masing-masing. 

Kata “pola” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya 

bentuk atau sistem, cara atau bentuk (struktur) yang tetap, yang mana pola 

dapat dikatakan contoh atau cetakan.
1
 Sedangkan menurut Alex Sobur dalam 

Ensiklopedi Komunikasi menyatakan bahwa:  

Pola adalah Bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang 

bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu atau bagian dari 

sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu 

yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang 

mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.
2
 

 

Pola juga dapat dikatakan dengan model, yaitu cara untuk 

menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas proses 

didalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya.
3
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Sedangkan istilah komunikasi atau communication berasal dari 

bahasa Latin, yaitu communicatos yang berarti berbagi atau menjadi milik 

bersama. Kata sifatnya communis yang bermakna umum atau bersama-

sama.
4
  

Menurut Sarah Trenholm dan Arthur Jensen sebagaimana dikutip 

oleh Marhaeni Fajar, bahwa yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu 

proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui 

beragam saluran.
5
  

Sedangkan menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid, 

komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada 

gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.
6
 

Jadi menurut Effendy yang dimaksud dengan pola komunikasi adalah 

proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-

unsur yang dicakup beserta keberlangsunganya, guna memudahkan  

pemikiran secara sistematik dan logis.
7
  

Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola 

komunikasi merupakan bagian rangkaian aktifitas menyampaikan pesan 
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sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi, 

akan timbul pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang 

berkaitan erat dengan komunikasi.
8
 

Dari pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pola 

komunikasi diartikan sebagai gambaran hubungan dua orang atau lebih dalam 

proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat, sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Di sini akan diuraikan proses komunikasi yang sudah masuk dalam 

kategori pola komunikasi yaitu; pola komunikasi primer, pola komunikasi 

sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular. Adapun pola 

komunikasi dan penjelasannya sebagai berikut: 

a) Pola Komunikasi Primer 

Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian 

pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu 

lambang sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua 

lambang yaitu lambang verbal dan lambang nonverbal.  

1) Lambang verbal 

Dalam proses komunikasi bahasa sebagai lambang verbal paling 

banyak dan paling sering digunakan, oleh karena hanya bahasa yang 

mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai hal atau 
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peristiwa, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang terjadi masa 

kini, masa lalu dan masa yang akan datang.
9
 

2) Lambang nonverbal 

Lambang nonverbal adalah lambang yang dipergunakan dalam 

komunikasi, yang bukan bahasa, misalnya kial, isyarat dengan anggota 

tubuh, antara lain kepala, mata, bibir, tangan, dan jari.
10

 

Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik, karena model 

ini merupakan model pemula yang dikembangkan Aristoteles, 

kemudian Lasswell hingga Shannon dan Weaver.
11

 Aristoteles 

membuat pola komunikasi yang terdiri atas tiga unsur, yakni:  

 

 

Gambar 3 

Pola Komunikasi Primer 

Sumber: Aristoteles 

 

Komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles ini merupakan bentuk 

komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan nama komunikasi 

publik (public speaking) atau pidato. Pola komunikasi ini kemudian 

dikenal dengan nama komunikasi primer yaitu komunikasi dengan 

menggunakan lambang atau bahasa sebagai sarana utamanya.
12
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b) Pola Komunikasi Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama.
13

 

Komunikator menggunakan media kedua ini karena komunikan 

yang  dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak 

jumlahnya atau kedua-duanya, jauh dan banyak. Komunikasi dalam proses 

secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena 

didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih, yang ditopang 

pula oleh teknologi-teknologi lainnya yang bukan teknologi komunikasi.
14

 

Pola komunikasi sekunder ini diilhami oleh pola komunikasi 

sederhana yang dibuat Aristoteles yang kemudian mempengaruhi Harold 

D. Laswell untuk membuat pola komunikasi yang disebut formula Laswell 

pada tahun 1948. Model komunikasi Laswell secara spesifik banyak 

digunakan dalam kegiatan komunikasi massa. Dalam penjelasannya 

Laswell menyatakan bahwa untuk memahami proses komunikasi perlu 

dipelajari setiap tahapan komunikasi.
15
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Pola komunikasi Laswell melibatkan lima komponen komunikasi 

yang meliputi Who (siapa), Say what (mengatakan apa), In wich channel 

(menggunakan saluran apa), to whom (kepada siapa), what effect (apa 

efeknya).
16

 

Dengan demikian pola komunikasi Laswell melibatkan lima unsur 

komunikasi yang saling terkait yaitu: komunikator, pesan, media, 

komunikan dan efek. Kelima dasar Laswell ini menyajikan cara yang 

berguna untuk menganalisis komunikasi. Pola komunikasi Laswell 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4 

Pola Komunikasi Sekunder 

Sumber: Lasswell 

 

c) Pola Komunikasi Linear 

Istilah linear mengandung makna lurus. Jadi proses linear berarti 

perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus. Dalam konteks 

komunikasi, proses secara linear adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linear 

ini berlangsung baik dalam situasi komunikasi tatap muka (face to face 
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communication) maupun dalam situasi komunikasi bermedia (mediated 

communication).
17

 

Komunikasi tatap muka, baik komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication) maupun komunikasi kelompok (group 

communication) meskipun memungkinkan terjadinya dialog, tetapi ada 

kalanya berlangsung linear. Proses komunikasi secara linear umumnya 

berlangsung pada komunikasi bermedia, kecuali komunikasi melalui 

media telepon. Komunikasi melalui telepon hampir tidak pernah 

berlangsung linear, melainkan dialogis, tanya jawab dalam bentuk 

percakapan. Komunikasi linier dalam prakteknya hanya ada pada 

komunikasi bermedia, tetapi dalam komunikasi tatap muka juga dapat 

dipraktekkan, yaitu apabila komunikasi pasif.
 18

 Berikut gambaran pola 

komunikasi linear. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Pola Komunikasi Linear 

Sumber: Shannon dan Weaver 
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d) Pola Komunikasi Sirkular 

Sirkular sebagai terjemahan dari perkataan “circular” secara 

harfiah berarti bulat, bundar atau keliling sebagai lawan dari perkataan 

linear tadi yang bermakna lurus. Dalam konteks komunikasi yang 

dimaksudkan dengan proses secara sirkular itu adalah terjadi feedback atau 

umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Oleh 

karena itu ada kalanya feedback tersebut mengalir dari komunikan ke 

komunikator itu adalah “response” atau tanggapan komunikan terhadap 

pesan yang ia terima dari komunikator.
19

 

Pola komunikasi sirkular ini didasarkan pada perspektif interaksi 

yang menekanknan bahwa komunikator atau sumber respon secara timbal 

balik pada komunikator lainnya. Perspektif interaksional ini menekankan 

tindakan yang bersifat simbolis dalam suatu perkembangan yang bersifat 

proses dari suatu komunikasi manusia.
20

  

Dalam pola komunikasi sirkular mekanisme umpan balik dalam 

komunikasi dilakukan antara komunikator dan komunikan saling 

mempengaruhi (interplay) antara keduanya yaitu sumber dan penerima. 

Osgood bersama Schram pada tahun 1954 menetukan peranan 
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komunikator dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi. Pola 

sirkular digambarkan oleh Schramm.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Pola Komunikasi Sirkular 

Sumber: Osgood dan Schramm 

 

Dari gambar pola diatas dapat kita pahami bahwa pola komunikasi 

ini menggambarkan proses komunikasi yang dinamis, di mana pesan 

transmit melalui proses encoding dan decoding. Dalam proses ini pelaku 

komunikasi baik komunikator maupun komunikan mempunyai kedudukan 

yang sama. Dengan adanya proses komunikasi yang terjadi secara sirkular, 

akan memberi pengertian bahwa komunikasi perjalanannya secara 

memutar. Selain itu dalam pola komunikasi ini sifatnya lugas tidak ada 

perbedaan komunikan. Tipe komunikasi yang menggunakan pola ini 

adalah komunikasi interpersonal  yang tidak  membedakan antara 
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komunikator dan komunikannya. Komunikasi kelompok juga dapat 

menerapkan pola ini dalam melaksanakan praktik komunikasi. 

 

2. Pengertian Komunikasi Antarbudaya 

Dalam setiap prosesnya komunikasi selalu melibatkan ekspektasi, 

persepsi, tindakan dan penafsiran.
22

 Maksudnya adalah ketika kita 

berkomunikasi dengan orang lain maka kita dan orang yang menjadi 

komunikan kita akan menafsirkan pesan yang diterima baik berupa pesan 

verbal maupun nonverbal dengan standar penafsiran sendiri.  

Pada dasarnya komunikasi antarbudaya adalah komunikasi biasa, 

yang menjadi perbedaannya adalah orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi tersebut berbeda dalam hal latar belakang budayanya. Ada 

banyak pengertian yang diberikan para ahli komunikasi dalam menjelaskan 

komunikasi antarbudaya, diantaranya: 

a. Menurut Larry A Samovar sebagaimana dikutip oleh Rini Darmastuti 

memberi definisi tentang komunikasi antarbudaya sebagai satu bentuk 

komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang yang 

persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu 

komunikasi.
23

 Dalam pandangan Samovar dan kawan-kawan ini, 

komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari dari suatu budaya 

tertentu memberikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. 

Komunikasi antarbudaya sering melibatkan perbedaan-perbedaan dan 

etnis, namun komunikasi antarbudaya juga berlangsung ketika muncul 

                                                           
22
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perbedaan-perbedaan yang mencolok tanpa harus disertai perbedaan-

perbedaan ras dan etnis.
24

 

 

b. Menurut Aloliliweri, Andrea L. Rich Dab Dennis M Ogawa 

sebagaimana dikutip oleh Armawati Arbi, komunikasi antarbudaya 

adalah komunikasi antar orang-orang yang berbeda kebudayaannya. 

Misalnya antara suku bangsa, etnik, ras dan kelas sosial.
25

 

 

c. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi antarbudaya (Inter Cultural 

Communication) adalah proses pertukaran fikiran dan makna antar 

orang-orang yang berbeda budayanya.
26

 

d. Dalam pandangan Charley H Dood, komunikasi antarbudaya meliputi 

komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili 

pribadi, antarpribadi maupun kelompok dengan menekankan pada 

perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi 

komunikasi para peserta atau partisipan komunikasi.
27

 

 

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian komunikasi 

antarbudaya diatas, ada beberapa penekanan yang sebetulnya bisa kita 

berikan dari komunikasi antarbudaya, yaitu: 

1) Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antarpersonal yang 

terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang 

budaya yang berbeda dan membawa efek tertentu. 

2) Komunikasi antarbudaya merupakan studi yang menekankan pada 

efek budaya dalam komunikasi. 
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3) Komunikasi antarbudaya merupakan proses transaksional antara 

individu-individu dari budaya yang berbeda. 

4) Komunikasi antarbudaya merupakan proses simbolik yang melibatkan 

atribusi makna antara individu-individu dan budaya yang berbeda. 

5) Dalam komunikasi antarbudaya, setiap individu yang berasal dari 

budaya yang berbeda dan yang terlibat dalam komunikasi, berusaha 

untuk menegosiasikan makna yang dipertukarkan dalam sebuah 

interaksi yang interaktif.
28

 

Beberapa penekanan di atas menunjukkan bahwa komunikasi 

antarbudaya meerupakan proses pengalihan pesan yang dilakukan seseorang 

melalui saluran tertentu kepada orang lain yang keduanya berasal dari latar 

belakang budaya yang berbeda dan menghasilkan efek tertentu. 

Dalam pembahasan komunikasi antarbudaya, sering kali disinggung 

tentang komunikasi lintas budaya. Ada sedikit perbedaan antara komunikasi 

antarbudaya dengan lintas budaya. Komunikasi antarbudaya adalah 

komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar 

belakang budayanya tetapi diantara partisipan komunikasi berasal dari satu 

negara. Sedangkan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi antar bangsa 

yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya.
29
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Nampak sekali bahwa komunikasi antarbudaya lebih menekankan 

aspek utama yakni komunikasi antarpribadi diantara komunikator dan 

komunikan yang kebudayaannya berbeda. Gambar 1 menunjukkan bahwa 

komunikasi antarbudaya adalah kegiatan komunikasi antarpribadi yang 

dilangsungkan diantara para anggota kebudayaan yang berbeda.
30

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Komunikasi Antarbudaya 

Sumber: Alo Liliweri 

 

Dari beberapa definisi yang penulis kutip diatas, penulis 

berkesimpulan bahwa komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai 

komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang memiliki latar belakang 

budaya yang berbeda.  
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3. Proses Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi adalah sebuah proses (itulah salah satu karakteristik 

komunikasi) karena komunikasi itu dinamik, selalu berlangsung dan sering 

berubah-ubah. Sebuah proses terdiri dari beberapa sekuen yang dapat 

dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Semua sekuen berkaitan satu sama 

lain meskipun dia selalu berubah-ubah. Jadi pada hakikatnya proses 

komunikasi antarbudaya sama dengan proses komunikasi lain, yakni suatu 

proses yang interaktif dan transaksional serta dinamis.
31

 

Komunikasi antarbudaya interaktif adalah komunikasi yang dilakukan 

oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah/timbal balik (two way 

communication) namun masih berada pada tahap rendah. Apabila ada proses 

pertukaran pesan itu memasuki tahap tinggi, misalnya saling mengerti, 

memahami perasaan dan tindakan bersama maka komunikasi tersebut telah 

memasuki tahap transaksional.
32

 

Komunikasi transaksional meliputi tiga unsur penting yakni;     (1) 

keterlibatan emosional yang tinggi, yang berlangsung terus menerus dan 

berkesinambungan atas pertukaran pesan; (2) peristiwa komunikasi meliputi 

seri waktu, artinya berkaitan dengan masa lalu, kini dan yang akan datang; 

                                                           
31
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dan (3) partisipan dalam komunikasi antarbudaya menjalankan peran 

tertentu.
33

 

Baik komunikasi interaktif maupun transaksional mengalami proses 

yang bersifat dinamis, karena proses tersebut berlangsung dalam konteks 

sosial yang hidup, berkembang dan bahkan berubah-ubah berdasarkan waktu, 

situasi dan kondisi tertentu. Karena proses komunikasi yang dilakukan 

merupakan komunikasi antarbudaya maka kebudayaan merupakan 

dinamisator atau “penghidup” bagi proses komunikasi tersebut. 

a. Unsur-Unsur Proses Komunikasi Antarbudaya 

1) Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak 

yang memprakarsai komunikasi, artinya dia mengawali pengiriman 

pesan tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan. Dalam 

komunikasi antarbudaya seorang komunikator berasal dari latar 

belakang kebudayaan tertentu, misalnya kebudayaan A yang berbeda 

dengan komunikan yang berkebudayaan B.
34

 

Komunikator A  ______________  Komunikan B  

Kebudayaan A  ______________  Kebudayaan B   
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2) Komunikan 

Komunikan dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak 

yang menerima pesan tertentu, dia menjadi tujuan / sasaran 

komunikasi dari pihak lain (komunikator). Dalam komunikasi 

antarbudaya, seorang komunikan berasal dari latar belakang sebuah 

kebudayaan tertentu, misalnya kebudayaan B.
35

 

3) Pesan/ Simbol 

Dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide atau 

gagasan, perasaan yang dikirim komunikator kepada komunikan 

dalam bentuk simbol. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk 

mewakili suatu maksud tertentu.
36

 

4) Media 

Dalam proses komunikasi antarbudaya, media merupakan 

tempat, saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim 

melalui media tertulis. Akan tetapi kadang-kadang pesan itu dikirim 

tidak melalui media, terutama dalam komunikasi antarbudaya tatap 

muka.
37

 

5) Efek atau Umpan Balik 

Tujuan dan fungsi komunikasi, termasuk komunikasi 

antarbudaya, antara lain memberikan informasi, 
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menjelaskan/menguraikan tentang sesuatu, memberikan hiburan, 

memaksakan pendapat atau mengubah sikap komunikan. Dalam 

proses seperti itu, kita umumnya menghendaki reaksi balikan dari 

komunikan kepada komunikator atas pesan-pesan yang telah 

disampaikan. Tanpa umpan balik atas pesan-pesan dalam 

komunikasi antarbudaya maka komunikator dan komunikan tidak 

bisa memahami ide, pikiran dan perasaan yang terkandung dalam 

pesan tersebut.
38

 

6) Suasana (Setting dan Context) 

Satu faktor penting dalam komunikasi antarbudaya adalah 

suasana yang kadang-kadang disebut setting of communication, 

yakni tempat (ruang, space) dan waktu (time) serta suasana (sosial, 

psikologis) ketika komunikasi antarbudaya berlangsung. Suasana itu 

berkaitan dengan waktu (jangka pendek/ panjang, jam/ hari/ minggu/ 

bulan/ tahun) yang tepat untuk bertemu/ berkomunikasi, sedangkan 

tempat (rumah, kantor, rumah ibadah) untuk berkomunikasi, kualitas 

relasi (formalitas, informalitas) yang berpengaruh terhadap 

komunikasi antarbudaya.
39
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7) Gangguan (Noise atau Interference) 

Gangguan dalam komunikasi antarbudaya adalah segala 

sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara 

komunikator dengan komunikan, atau paling fatal adalah 

mengurangi makna pesan antarbudaya.  

De Vito menggolongkan tiga macam gangguan, (1) fisik 

berupa interfensi dengan transmisi fisik isyarat atau pesan lain, 

misalnya desingan mobil yang lewat, dengungan komputer, 

kacamata; (2) psikologis-interfensi kognitif atau mental, misalnya 

prasangka dan bias pada sumber-penerima-pikiran yang sempit; dan 

(3) semantik-berupa pembicara dan pendengar memberi arti yang 

berlainan, misalnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, 

menggunakan jargon atau istilah yang terlalu rumit yang tidak 

dipahami pendengar.
40

 

 

4. Prinsip-Prinsip Komunikasi Antarbudaya 

Menurut DeVito, sebagaimana yang dikutip oleh Marhaeni fajar 

mengatakan bahwa kita akan dapat memahami komunikasi antarbudaya 

dengan menelaah prinsip-prinsip umumnya. Prinsip-prinsip ini sebagian besar 
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diturunkan dari teori-teori komunikasi yang sekarang diterapkan untuk 

komunikasi antarbudaya.
41

 

a. Relativitas bahasa 

Gagasan umum bahwa bahasa memengaruhi pemikiran dan 

perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguistik. Pada 

akhir tahun 1920-an dan disepanjang tahun 1930-an, dirumuskan bahwa 

karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Dan karena 

bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda dalam hal karakteristik 

semantik dan strukturnya, tampaknya masuk akal untuk mengatakan 

bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda 

dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia.
42

 

b. Bahasa sebagai cermin budaya 

Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, 

makin perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-

isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya (dan, karenanya, 

makin besar perbedaan komunikasi), makin sulit komunikasi dilakukan. 

Kesulitan ini dapat mengakibatkan, misalnya, lebih banyak kesalahan 

komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan 
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salah paham, makin banyak salah persepsi, dan makin banyak potong 

kompas (bypassing).
43

 

c. Mengurangi ketidak-pastian 

Makin besar perbedaan antarbudaya, makin besarlah ketidak-

pastian dam ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi kita 

berusaha mengurangi ketidak-pastian ini sehingga kita dapat lebih baik 

menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena 

Ketidak-pastian dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih 

banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidak-pastian dan untuk 

berkomunikasi secara lebih bermakna.
44

 

d. Kesadaran diri dan perbedaan antarbudaya 

Makin besar perbedaan antarbudaya, makin besar kesadaran diri 

(mindfulness) para partisipan selama komunikasi. Ini mempunyai 

konsekuensi positif dan negatif. Positifnya, kesadaran diri ini barangkali 

membuat kita lebih waspada. ini mencegah kita mengatakan hal-hal yang 

mungkin terasa tidak peka atau tidak patut. Negatifnya, ini membuat kita 

terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri.
45

 

e. Interaksi awal dan perbedaan antarbudaya 

Perbedaan antarbudaya terutama penting dalam interaksi awal dan 

secara berangsur berkurang tingkat kepentingannya ketika hubungan 
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menjadi lebih akrab. Walaupun kita selalu menghadapi kemungkinan salah 

persepsi dan salah menilai orang lain, kemungkinan ini khususnya besar 

dalam situasi komunikasi antarbudaya.
46

 

f. Memaksimalkan Hasil Interaksi 

Dalam komunikasi antarbudaya seperti dalam semua komunikasi-

kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Tiga konsekuensi yang 

dibahas oleh Sunnafrank mengisyaratkan implikasi yang penting bagi 

komunikasi antarbudaya. Sebagai contoh, orang akan berintraksi dengan 

orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif.
47

 

Pertama, Karena komunikasi antarbudaya itu sulit, anda mungkin 

menghindarinya. Dengan demikian, misalnya anda akan memilih 

berbicara dengan rekan sekelas yang banyak kemiripannya dengan anda 

ketimbang orang yang sangat berbeda.
48

 

Kedua, bila kita mendapatkan hasil yang positif, kita terus 

melibatkan diri dan meningkatkan komunikasi kita. Bila kita memperoleh 

hasil negatif, kita mulai menarik diri dan mengurangi komunikasi.
49

 

Ketiga, kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang 

akan menghasilkan hasil positif. dalam komunikasi, anda mencoba 

memprediksi hasil dari, misalnya, pilihan topik, posisisi yang anda ambil, 

                                                           
46

 Ibid.  
47

 Ibid, h. 305  
48

“Komunikasi Antarbudaya” (On-line), tersedia di: http://audrey 

portfolio.blogspot.com/2009/09/komunikasi-antar-budaya.html. diakses pada tanggal 20 Mei 2016. 
49

 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi


49 
 

perilaku nonverbal yang anda tunjukkan, dan sebagainya. Anda kemudian 

melakukan apa yang menurut anda akan memberikan hasil positif dan 

berusaha tidak melakkan apa yang menurut anda akan memberikan hasil 

negatif.
50

 

 

5. Fungsi Komunikasi Antarbudaya 

Memahami budaya masyarakat lain merupakan satu hal yang sangat 

penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Artinya, pemahaman 

dan penerimaan yang kita lakukan terhadap budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat lain yang memiliki budaya yang berbeda menjadi satu dasar 

dalam membangun komunikasi yang efektif. Disinilah komunikasi 

antarbudaya mempunyai peranan yang sangat besar.
51

 

Fungsi komunikasi antarbudaya ada dua, yaitu fungsi pribadi dan 

fungsi sosial. Fungsi pribadi adalah fungsi yang didapatkan seseorang dan 

dapat digunakan dalam kehidupan mereka ketika mereka belajar tentang 

komunikasi dan tentang budaya. Maupun ketika mereka belajar dan 

memahami apa itu komunikasi budaya.
52
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Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang didapatkan oleh seseorang 

sebagai makhluk yang bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam 

kaitannya dengan komunikasi antarbudaya.
53

  

a. Fungsi Pribadi 

Ada beberapa fungsi yang bisa dikelompokkan dalam fungsi 

pribadi ini. Menurut Alo Liliweri dalam bukunya menjelaskan, fungsi 

pribadi tersebut terdiri dari fungsi-fungsi untuk: 

1) Menyatakan identitas sosial 

Dalam proses komunikasi antarbudaya terdapat beberapa 

perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan 

identitas diri maupun identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui 

tindakan berbahasa baik secara verbal maupun non verbal. Dari 

perilaku berbahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial, 

misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, agama, maupun 

tingkat pendidikan seseorang.54 

2) Menyatakan integrasi sosial 

Inti dari konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan 

persatuan antarpribadi, antarkelompok namum tetap mengakui 

perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Dalam 

komunikasi antarbudaya, karena setiap tindak komunikasi yang 
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dilakukan antara komunikator dan komunikan dari latar belakang yang 

berbeda maka selalu melibatkan perbedaan budaya diantara dua 

partisipan komunikasi tersebut.
55

 

Karena ada keterlibatan latar belakang budaya yang berbeda 

ini, maka integrasi sosial merupakan tujuan utama komunikasi. Prinsip 

utama dalam proses pertukaran pesan dalam komunikasi antarbudaya 

adalah: saya memperlakukan Anda sebagaimana budaya Anda 

memperlakukan Anda, dan bukan sebagaimana yang saya kehendaki. 

Dengan demikian komunikator dan komunikan dapat meningkatkan 

integrasi sosial atas relasi mereka.
56

 

3) Menambah pengetahuan 

Latar belakang budaya yang berbeda yang menjadi perbedaan 

diantara dua orang partisipan dalam komunikasi merupakan sumber 

pembelajaran diantara mereka. Akibatnya, komunikasi antarbudaya 

menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari budaya lain, 

ketika komunikator dan komunikan yang berasal dari latar belakang 

yang berbeda melakukan tindak komunikasi.
57

 

4) Melepaskan diri/ jalan keluar 

Sebagai makhluk sosial, sering kali seorang individu ketika 

berkomunikasi dengan individu yang lainnya mempunyai tujuan untuk 
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melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang 

dihadapinya.
58

 

b. Fungsi pribadi 

1) Pengawasan 

Tindak komunikasi antarbudaya diantara komunikator dan 

komunikan yang berbeda latar belakang budaya berfungsi untuk 

mengawasi. Fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan 

perkembangan tentang lingkungan. Fungsi ini banyak dilakukan oleh 

media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan 

peristiwa yang terjadi disekitar kita.
59

 

2) Menjembatani 

Komunikasi antarbudaya mempunyai fungsi menjadi jembatan 

di antara dua orang yang berbeda budaya. Fungsi menjembatani ini 

dapat dilakukan melalui melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. 

Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan, 

sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini dijalankan oleh 

berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi massa.
60
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3) Sosialisasi nilai 

Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan 

memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada 

masyarakat lain.
61

 

4) Menghibur 

Fungsi menghibur ini dapat kita temui dari peristiwa-peristiwa 

atau tindak komunikasi antarbudaya yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Fungsi menghibur ini juga bisa kita lihat dari tayangan-

tayangan yang ada di televisi.
62

 

 

6. Efektifitas Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai 

dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi).
63

 

Dalam kenyataannya, tidak pernah ada dua manusia yang persis sama, 

meskipun mereka kembar yang dilahirkan dan diasuh dalam keluarga yang 

sama, diberi makanan yang sama dan dididik dengan cara yang sama. Namun 

kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras (suku), bahasa, tingkat 

pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling 

tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka 
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menjadi efektif. Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang 

yang berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama dibandingkan 

dengan orang-orang yang tidak berbicara atau memahami bahasa yang sama. 

Artinya, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah 

komunikasi.
64

 

Dalam pandangan Gudykunst komunikasi efektif akan terjadi apabila 

kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Penulis lain menggunakan istilah-

istilah yang bervariasi untuk menyatakan ide yang sama yaitu dengan istilah 

accuracy, fidelity dan understanding.
65

 Gudykunst memberikan contoh 

tentang komunikasi yang efektif berdasarkan tindak komunikasi antara 

presiden dari Mickelson, Pol Quia dan dirinya. Dalam gambaran ini, 

Gudykunst menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif antara individu-

individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda bukan diartikan 

karena terciptanya keakraban, berbagi kebiasaan yang sama atau bahkan 

berbicara dengan jelas. Komunikasi yang efektif digambarkan pada kondisi 

dimana kedua belah pihak dapat memprediksikan secara akurat dan 

menjelaskan perilaku masing-masing.
66

 

Triandis dalam (Gudykunst dan Kim, 1997:250), sebagaimana dikutip oleh 

Rini Darmastuti mengungkapkan bahwa komunikasi antarbudaya akan efektif 

apabila dalam komunikasi tersebut dapat menciptakan apa yang disebut 
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sebagai isomorphic attributions, yaitu penetapan kualitas atau karakteristik 

terhadap sesuatu supaya menjadi sama.
67

 

 

William Howwel, salah satu mentor dari Gudykunst di University of 

Minnesota menyarankan 4 tingkatan dalam kompetensi komunikasi:
68

 

a. Unconscious Incompetence: kita salah menginterpretasikan perilaku 

orang lain dan bahkan tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan. 

Pengabadian dianggap sebagai kebahagian. 

b. Conscious Incompetence: kita tahu bahwa kita salah 

menginterpretasikan perilaku orang lain tetapi kita tidak tahu apa yang 

harus kita lakukan. 

c. Conscious competence: kita berpikir tentang komunikasi kita dan 

secara terus menerus berusaha mengubah apa yang kita lakukan 

supaya menjadi lebih efektif. 

d. Unonscious competence: kita telah mengembangkan kecakapan 

komunikasi kita untuk menunjukkan bahwa kita tidak lagi hanya 

berpikir tentang bagaimana kita berbicara atau mendengarkan. 

Lebih lanjut Schramm dalam Mulyana mengemukakan, komunikasi 

antarbudaya yang benar-benar efektif harus memperhatikan empat syarat, 

yaitu: (1) menghormati anggota budaya lain sebagai manusia;                      

(2) menghormati budaya lain sebagaimana apa adanya dan bukan 

sebagaimana yang kita kehendaki; (3) menghormati hak anggota budaya yang 

lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak; dan (4) komunikator 

lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang 

dari budaya yang lain.
69
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7. Hambatan-hambatan dalam Komunikasi Antarbudaya 

Dalam komunikasi antarbudaya tentu saja menghadapi hambatan dan 

masalah komunikasi yang sama seperti yang dihadapi oleh bentuk-bentuk 

komunikasi yang lain. Berikut ini penulis uraikan hambatan-hambatan 

komunikasi antarbudaya, diantaranya: 

a. Hambatan semantik atau hambatan bahasa 

Hambatan bahasa menjadi penghalang utama karena bahasa 

merupakan sarana utama terjadinya komunikasi. Gagasan, pikiran, dan 

perasaan dapat diketahui maksudnya ketika disampaikan lewat bahasa. 

Bahasa biasanya dibagi menjadi dua sifat, yaitu bahasa verbal dan bahasa 

non verbal. Bahasa menjembatani antar individu dikaji secara kontekstual. 

Fokus kajian bahasa selalu dihubungkan dengan perbedaan budaya.
70

 

Cara manusia menggunakan bahasa sebagai media komunikasi 

sangat bermacam-macam antara suatu budaya dengan budaya lain, bahkan 

dalam satu budaya sekalipun.  

b. Mengabaikan perbedaan antara anda dan kelompok yang secara 

kultural berbeda. 

Sesungguhnya ada banyak macam hambatan apabila kita 

membicarakan tentang komunikasi antar budaya, akan tetapi hambatan 

yang paling lazim adalah bilamana kita menganggap bahwa yang ada 
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hanyalah kesamaan dan bukan perbedaan. Ini terjadi terutama dalam hal 

nilai, sikap, dan kepercayaan.
71

 

c. Mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda. 

Dalam setiap kelompok kultural terdapat perbedaan yang besar 

dan penting. Bila kita mengabaikan perbedaan ini, kita terjebak dalam 

stereotipe.
72

 Kita mengasumsikan bahwa semua orang yang menjadi 

anggota kelompok yang sama (dalam hal ini kelompok bangsa atau ras) 

adalah sama. 

d. Melanggar adat kebiasaan kultural. 

Menurut DeVito, setiap kultur itu mempunyai aturan komunikasi 

sendiri-sendiri. Aturan ini menetapkan mana yang patut dan mana yang 

tidak patut. 

Pada beberapa kultur, orang menunjukkan rasa hormat dengan 

menghindari kontak mata langsung dengan lawan bicaranya. Dalam kultur 

yang lain, penghindaran kontak mata seperti ini dianggap mengisyaratkan 

tidak adanya minat. 
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e. Menilai perbedaan secara negatif. 

Joseph DeVito mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita 

menyadari bahwa adanya perbedaan diantara kultur-kultur kita tetap tidak 

boleh menilai perbedaan itu sebagai hal yang negatif. 

f. Kejutan budaya. 

Kejutan budaya mengaju pada reaksi psikologis yang dialami 

seseorang karena berada di tengah suatu kultur yang sangat berbeda 

dengan kultur nya sendiri. Kejutan budaya itu sebenarnya normal. 

Kebanyakan orang mengalaminya apabila memasuki kultur yang baru dan 

berbeda. Namun demikian, keadaan ini tidak menyenangkan dan 

menimbulkan fhistrasi. Sebagian dari kejutan ini timbul karena perasaan 

terasing menonjol dan berbeda dari yang lain. Bila kita kurang mengenal 

adat kebiasaan masyarakat yang baru ini, kita tidak dapat berkomunikasi 

secara efektif. Kita cenderung akan sering melakukan kesalahan yang 

serius. 
73

 

 

8. Kebudayaan Masyarakat Etnis Lampung dan Bali 

a. Pengertian Etnis 

Pengertian etnis atau suku adalah suatu kesatuan sosial yang dapat 

dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas 

kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain etnis adalah kelompok 
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manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas tadi sering kali 

dikuatkan oleh kesatuan bahasa.
74

 

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwa etnis ditentukan oleh 

adanya kesadaran kelompok, pengakuan akan kesatuan kebudayaan dan 

juga persamaan asal-usul. 

 

b. Etnis Lampung 

Etnis Lampung yang biasa disebut Ulun Lampung, (Orang 

Lampung) secara tradisional geografis adalah suku yang menempati 

seluruh provinsi Lampung dan sebagian provinsi Sumatera Selatan 

bagian selatan dan tengah yang menempati daerah Martapura, Muara 

dua di Komering Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja di Komering Ilir, 

Merpas di sebelah selatan Bengkulu serta Cikoneng di pantai barat 

Banten.
75

 

1) Asal Usul 

Asal-usul Ulun Lampung (orang Lampung) erat kaitannya 

dengan istilah Lampung sendiri. Pada abad ke VII orang di negeri 

Cina sudah membicarakan suatu wilayah didaerah Selatan 

(Namphang) dimana terdapat kerajaan yang disebut Tolang 
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Pohwang, To berarti orang dan Lang Pohwang adalah Lampung. 

nama Tolang, Po’hwang berarti “orang Lampung” atau “utusan 

dari Lampung” yang datang dari negeri Cina sampai abad ke-7. 

Terdapat bukti kuat bahwa Lampung merupakan bagian dari 

Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Jambi dan menguasai sebagian 

wilayah Asia Tenggara termasuk Lampung dan berjaya hingga 

abad ke-11. 

Dalam kronik Tai-ping-huan-yu-chi dari abad kelima 

Masehi, disebutkan nama-nama negeri di kawasan Nan-hai (“Laut 

Selatan”), antara lain dua buah negeri yang disebutkan berurutan: 

To-lang dan Po-hwang. Negeri To-lang hanya disebut satu kali, 

tetapi negeri Po-hwang cukup banyak disebut, sebab negeri ini 

mengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 442, 449, 451, 459, 464 

dan 466. Prof. Gabriel Ferrand, pada tulisannya dalam majalah 

ilmiah Journal Asiatique, Paris, 1918, hal. 477, berpendapat bahwa 

kedua nama itu mungkin hanya satu nama: To-lang-po-hwang, lalu 

negeri itu dilokasikan Ferrand di daerah Tulangbawang, Lampung.  

Prof. Purbatjaraka, dalam bukunya Riwajat Indonesia I, 

Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1952, hal. 25, menyetujui 

kemungkinan adanya kerajaan Tulang Bawang, meskipun 
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diingatkannya bahwa anggapan itu semata-mata karena 

menyatukan dua toponimi dalam kronik Cina.
76

 

2) Falsafah Hidup Ulun Lampung 

Falsafah Hidup Ulun Lampung termaktub dalam kitab 

Kuntara Raja Niti, yaitu: 

 Piil-Pesenggiri (malu melakukan pekerjaan hina menurut 

agama serta memiliki harga diri); 

 Juluk-Adek (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar 

adat yang disandangnya); 

 Nemui-Nyimah (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi 

serta ramah menerima tamu); 

 Nengah-Nyampur (aktif dalam pergaulan bermasyarakat 

dan tidak individualistis); 

 Sakai-Sambayan (gotong-royong dan saling membantu 

dengan anggota masyarakat lainnya).
77

 

 

c. Etnis Bali 

Suku Bali (bahasa Bali: Anak Bali, Wong Bali, atau Krama Bali) 

adalah suku bangsa mayoritas di pulau Bali, yang menggunakan bahasa 

Bali dan mengikuti budaya Bali. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, 
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ada kurang lebih 3,9 juta orang Bali di Indonesia. Sekitar 3,3 juta orang 

Bali tinggal di Provinsi Bali dan sisanya terdapat di Nusa Tenggara 

Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Bengkulu dan daerah penempatan 

transmigrasi asal Bali lainnya. Sebagian kecil orang Bali juga ada yang 

tinggal di Malaysia.
78

 

1) Asal-Usul 

Asal-usul suku Bali terbagi ke dalam tiga periode atau 

gelombang migrasi: gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari 

persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman 

prasejarah; gelombang kedua terjadi secara perlahan selama masa 

perkembangan agama Hindu di Nusantara; gelombang ketiga 

merupakan gelombang terakhir yang berasal dari Jawa, ketika 

Majapahit runtuh pada abad ke-15. Seiring dengan Islamisasi yang 

terjadi di Jawa, sejumlah rakyat Majapahit memilih untuk 

melestarikan kebudayaannya di Bali, sehingga membentuk 

sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali.
79

 

2) Falsafah Hidup Wong Bali 

Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, 

masyarakat yang berlandaskan aplikasi konsep-konsep dan nilai-nilai 

serta praktik kehidupan beragama Hindu di Bali menurut ajaran Tri 
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Hita Karana. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa dalam 

pandangan, keyakinan, nilai-nilai dan  sikap masyarakat,  nilai-nilai 

ajaran Hindu  dalam ajaran Tri hita Karana sebagai  core values-nya 

memang memiliki peran baik dalam fungsinya sebagai pemotivasi 

dan penggerak dinamika masyarakat, sebagai penegas jati diri atau 

sebagai pengontrol sikap dan tindakan masyarakat berwatak Bali. 

Tri Hita Karana, secara etimologi terbentuk dari 

kata: tri yang berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana yang 

berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga 

hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagian. Ketiga 

hubungan tersebut meliputi:  

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa (Tuhan); 

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya; 

 Hubungan yang harmonis antara manusia dengan 

lingkungannya.
80

 

 

B. Kerukunan Masyarakat Antarbudaya 

1. Pengertian Kerukunan 

Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan 

selalu disejajarkan dengan situasi atau keadaan dimana antar anggota dalam 

                                                           
80

 Ibid. 



64 
 

masyarakat saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, 

sehingga hal ini menjadi cita-cita, harapan yang diperjuangkan bersama. 

Pengertian dari kerukunan secara etimologi pada mulanya adalah 

berasal dari bahasa Arab, yaitu: “ruknun” yang berarti tiang, dasar sila. Jamak 

dari ruknun adalah “arkaanun” yang mengandung arti suatu bangunan 

sederhana yang terdiri dari berbagai unsur.81 

Sedangkan kerukunan dalam buku musyawarah intern ummat 

beragama Republik Indonesia, adalah bagian atau bagian-bagian yang tak 

dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya sebagai syarat terciptanya 

persatuan dan kesatuan yang bulat yang melahirkan suatu kekuatan yang 

menghadapi terhadap berbagai tantangan didalam mencapai kemuliaan.
82

 

Manusia yang mempunyai keimanan mempunyai dua dimensi 

hubungan yang harus selalu dipelihara dan dilaksanakan, yakni hubungan 

vertikal dengan Tuhan-nya melalui ibadah-ibadah, dan hubungan horizontal 

dengan sesama manusia di dalam masyarakat dalam bentuk perbuatan baik. 

Orang yan mempunyai keyakinan niscaya akan menjaga keharmonisan, 

keseimbangan antara hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Orientasi 

hubungan vertikal disimbolkan oleh pencarian keselamatan dan kebaikan 

hidup di akhirat, sedangkan hubungan horizontal diorientasikan pada 

perolehan kebaikan dan keselamatan hidup di dunia. 
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Oleh sebab itu, interaksi manusia dengan sesamanya harus di dasari 

keyakinan bahwa semua manusia adalah bersaudara. Persaudaraan 

mengandung arti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Karenanya 

persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, dan persamaan 

dalam sifat-sifat juga membuahkan persaudaraan. 

 

2. Masyarakat Antarbudaya 

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki 

tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam 

lingkungannya.
83

 

Menurut Joko Tri Prasetya yang dimaksud dengan masyarakat adalah 

kumpulan manusia yang hidup dalam daerah tertentu, yang telah dukup lama, 

dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada 

tujuan yang sama.”
84

 

 

Selain itu banyak juga para tokoh yang mengemukakan beberapa 

definisi mengenai masyarakat, diantaranya: 

a. R. Linton: seorang tokoh Antropologi mengemukakan bahwa 

masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama 

hidup dan bekerja sama, sehingga mereka ini dapat 

mengorganisasikan dirinya, berpikir tentang dirinya dalam satu 

kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
85

 

 

                                                           
83

 Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 85.  
84

 Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: Rhineka Cipta, Cet. Ke III, 2004), h. 

36  
85

  Ibid, h. 36 



66 
 

b. Hasan Shadily mendefinisikan, masyarakat adalah golongan besar 

atau kecil dari beberapa manusia yang dengan pengaruh bertalian 

secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.
86

 

Dari definisi-definisi masyarakat diatas dapat diambil beberapa 

kesimpulan, bahwa masyarakat harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak; 

2) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama; 

3) Adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk 

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. 

Sedangkan antarbudaya adalah suatu konsep yang membangkitkan 

minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, 

peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek materi dan milik yang 

diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha 

individu dan kelompok.
87

 

Suatu kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan 

pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk 

memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta 

menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik 
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bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang 

penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada 

generasi berikutnya.
88

 

Penyebaran kebudayaan dilakukan melalui proses belajar dan dengan 

menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan 

maupun tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). 

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan 

mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-

anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang 

berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak 

selamanya sama.
89

 

 

3. Unsur-Unsur Pembentuk Kerukunan Antarbudaya 

Faktor dan unsur pembentuk terciptanya kerukunan antarbudaya 

adalah: 

a. Nilai dan norma 

Dalam kehidupan berkeluarga, beragama, berbudaya, berbangsa 

dan bernegara, terdapat sitem nilai atau norma baik itu yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis. Nilai dan norma ini merupakan pedoman 

hidup yang diterima dan diakui bersama oleh masyarakat. Keberadaan 
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nilai dan norma ini dalam kehidupan bersama menjadi sangat panting 

terutama dalam mengatur hubungan dan tata kelakuan dalam hidup 

bersama. Bila dilihat dari fungsinya, nilai dan norma berpotensi besar 

dalam mewujudkan apa yang dinamakan kerukunan baik itu dalam 

berkeluarga, beragama, berbudaya, maupun dalam berbangsa dan 

bernegara.
90

  

Sikap saling menghormati tercakup dalam sistem nilai dan norma. 

Sikap saling menghormati antarindividu, antaragama, antarbudaya, 

menjadi faktor penting terciptanya kerukunan. Bila setiap individu dalam 

masyarakat memiliki sikap ini, kerukuan dalam bentuk dan cakupan 

apapun akan tercipta. 

b. UUD’45, UU (Undang-undang), dan PP (Peraturan Pemerintah) 

Selain sistem nilai dan norma, UUD’45, UU, PP, juga menjadi 

unsur pembentuk terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada saat dimana sistem nilai dan norma 

yang diakui bersama dalam masyarakat telah kehilangan kewibawaannya. 

Masyarakat tidak lagi menghormati nilai dan norma yang ada, maka dalam 

upaya menyelesaikan masalah ini, UUD’45, UU, dan PP menjadi acuan. 

Disinilah peran penting UUD’45, UU, dan PP dalam menciptakan 

kerukunan dalam masyarakat.  
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Kerukunan antarbudaya telah diatur oleh pemerintah melalui 

undang-undang, diantaranya:  

1) Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tenang penanganan konflik 

sosial antar etnis. 

2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan 

diskriminasi ras dan etnis.
91

 

 

4. Memelihara Kerukunan Masyarakat Antarbudaya 

Berbagai faktor sosial budaya, politik dan ekonomi menyebabkan 

konflik antarsuku dan antar ras ini. Salah satunya, otak kita terlalu lama 

dicuci oleh politik penyeragaman Orde Baru, yang menuntut kita berpikiran 

dan berperilaku seragam. Slogan Bhinneka Tunggal Ika sekadar kosmetik, 

tidak dihayati, apalagi diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.
92

 

Meskipun berbagai kelompok budaya (ras, suku, agama) semakin 

sering berinteraksi, bahkan dengan bahasa yang sama (bahasa Indonesia), 

tidak otomatis saling pengertian terjalin di antara mereka, karena terdapat 

prasangka timbal balik antara berbagai kelompok budaya itu. Bila tidak 

dikelola secara baik, kesalahpahaman antarbudaya ini akan terus terjadi, dan 

menimbulkan kerusuhan. Problem utamanya adalah, meminjam ungkapan 

Arnett, “komunikasi dari posisi-posisi terpolarisasikan”, yakni 
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ketidakmampuan mempercayai atau secara serius menganggap pandangan 

sendiri sebagai sesuatu yang keliru dan pendapat orang lain sebagai suatu 

yang benar. Komunikasi ditandai dengan retorika “kami yang benar” dan 

“mereka yang salah”. Dengan kata lain, setiap kelompok budaya cenderung 

etnosentrik, yakni menganggap nilai-nilai budaya sendiri lebih baik daripada 

budaya lainnya dan mengukur budaya lain berdasarkan rujukan budayanya.
93

 

Dalam rangka membangun kerukunan masyarakat antarbudaya, maka 

Deddy Mulyana berpendapat bahwa ada dua hal yang harus dibangun, yaitu: 

1. Merumuskan ulang masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan) sehingga menjadi lebih proporsional. 

Selama ini, SARA adalah hantu bergentayangan yang membuat 

pembicaraan mengenai perbedaan suku, agama, atau ras menjadi tabu. 

Perbedaan SARA bukan untuk dihindari, melainkan untuk dikelola 

bersama. Tanpa pernah menyentuh masalah SARA, bahkan untuk sekadar 

membicarakannya, stereotip antarbudaya akan tetap kental, meskipun di 

permukaan bersifat laten. Sekali gesekan terjadi, akibatnya bisa 

sedemikian dahsyat, karena tidak terbiasa mengatasinya.
94

 

2. Mengembangkan kebijakan multibudaya, yang memberi kesempatan 

kepada setiap kelompok budaya untuk melestarikan budayanya. 

                                                           
93

 Ibid, h. 12-13.  
94

 Ibid, h. 14 . 



71 
 

Kebijakan multibudaya juga penting diwujudkan oleh lembaga-

lembaga pendidikan formal dengan mengajarkan pelajaran-pelajaran yang 

meneguhkan kerukunan antarbudaya. Pendidikan multibudaya ini 

diharapkan dapat memupuk nilai-nilai yang mengembangkan kemampuan 

kerjasama antarbudaya.
95

 

Adapun faktor pendukung keharmonisan hubungan antar etnis 

adalah adanya faktor intern dan ekstern. Faktor Intern berupa adanya 

kesadaran dari setiap individu itu sendiri untuk melakukan hal-hal yang 

dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan ini merupakan 

tanggung jawab dari individu itu sendiri seperti saling mengasihi, 

menyayangi, toleransi, dan saling bersilaturahmi. 

Sementara faktor ekstern adanya kegiatan-kegiatan sosial yang 

diadakan oleh masyarakat itu sendiri seperti gotong royong, pembuatan 

parit jalan, karang taruna, tolong menolong antar tetangga, dan ataupun 

aktivitas yang bersifat spontanitas.
96
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