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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kental dengan nuansa 
kebhinekaan dan keragaman budaya serta sistem kemasyarakatan yang dianut oleh 
masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang dibawa oleh 
banyak suku, adat-istiadat yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai 
Merauke kita telah banyak mengenal suku-suku yang majemuk, seperti; Suku Jawa, 
Suku Madura, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Asmat dan lainnya. 

Setiap suku bangsa tersebut  mempunyai keunggulan dan tradisi yang 
berbeda satu dengan yang lainnya. Keberagaman ini berpotensi pada dua hal 
sekaligus, baik  menjadi sebuah kekuatan bangsa ataukah justru berbalik menjadi 
faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa. Seperti apa yang telah diramalkan 
Huntington, keanekaragaman di Indonesia ini harus kita waspadai. Karena telah 
banyak kejadian-kejadian yang menyulut kepada perpecahan, yang disebabkan 
adanya paham sempit tentang keunggulan sebuah suku tertentu. 

Paham egosime kesukuan yang sempit inilah yang akan membawa kepada 
perpecahan. Seperti konflik di Poso, di Ambon, Sampit dan yang lainya. Sebagai 
warga negara, kita semua memiliki kewajiban menjaga dan mempertahankan 
kebhinekaan tersebut, seperti amanah para pendiri bangsa kita. Hal ini disadari betul 
oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan konsep keragaman 
ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Sebuah konsep yang mengandung 
makna yang luar biasa, baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, 
semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman 
bangsa kita. 
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Menurut Prof. Udin Winataputra (2008) Bhinneka Tunggal Ika seperti kita 
pahami sebagai motto Negara, yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma 
karya besar Mpu Tantular pada jaman Keprabonan Majapahit (abad 14). Bhineka 
Tunggal Ika secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau 
Although in pieces yet One. (Wikipedia). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari 
jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas 
keanekaragaman. (etnis, bahasa, budaya dll). 

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran komunikasi lintas budaya dalam upaya menciptakan 
masyarakat Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika?

PEMBAHASAN

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA

DEFINISI KOMUNIKASI  LINTAS BUDAYA

1.  Sebutan komunikasi lintas budaya (cross culture) sering digunakan untuk 
menyebut makna komunikasi antar budaya (interculture), tanpa dibatasi 
konteks geogafis, ras dan etnik. Karenanya, komunikasi lintas budaya 
didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas 
kegiatan kebudayaan. Komunikasi Lintas budaya umumnya lebih terfokus pada 
hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk kultur baru sebagaimana 
yang terjadi dalam Komunikasi Antar Budaya (Purwasito, 2003)

2.  Menurut Fiber Luce (1991) hakikat studi lintas budaya adalah studi komparatif 
yang bertujuan membandingkan : (1) variable budaya tertentu, (2) konsekuensi 
atau akibat dari pengaruh kebudayaan, dari dua konteks kebudayaan atau 
lebih. 

 Harapannya dengan studi ini, setiap orang akan memahami kebudayaannya 
sendiri dan mengakui bahwa ada isu kebudayaan yang dominan yang dimiliki 
orang lain dalam relasi antarbudaya. Artinya Komunikasi Antar Budaya dapat 
dilakukan kalau kita mengetahui kebudayaan kita dan kebudayaan orang lain.
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3.  Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi  untuk membandingkan 
dua kebudayaan atau lebih melalui sebuah survey lintas budaya.

 (http://www.dictionary.com/www.dictionary.comhttp://www.dictionary.
com/)

4.  Komunikasi lintas budaya menurut Williams (1966) dalam Samovar dan Porter 
(1976) berkisar pada perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan 
menunjukkan persamaan dan perbedaan :

• persepsi dari pengalaman, peran lingkungan sosial dan fisik,

• kognisi terdiri unsure-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa dan 
cara berpikir

• sosialisasi

• kepribadian seperti tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi 
etos, tipologi karakter atau watak bangsa.

 Analisis lintas budaya (sering disebut analisis komparatif ) sebagai metode 
umum yang sering digunakan untuk melakukan komparasi dan menguji 
perbedaan antar Budaya (Alo Liliweri, 2005). Metode ini bersifat krusial untuk 
membedakan aspek-aspek universal dari kebudayaan manusia dan organisasi 
sosial dari sebagian kelompok sosial atau individu dari masyarakat tertentu.

ALASAN DAN TUJUAN MEMPELAJARI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA 

Menurut Litvin (1977) ada beberapa alasan serta tujuan mempelajari 
Komunikasi Lintas Budaya  diantaranya adalah :

a) Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman 
budaya sangat diperlukan.

b) Semua budaya  berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota 
budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda.

c) Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.

d) Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya 
sendiri.
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e) Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi 
dan pola pola budaya mendasar yang berlaku.

f ) Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk 
mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.

g) Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan 
dengan orang lain kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi 
kebutuhan, aspirasi, perasaan dan masalah manusia.

h) Pemahaman atas orang lain secara Lintas Budaya dan antar pribadi adalah 
suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Semakin 
mengancam pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia kita, 
semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia, tetapi semakin berbahaya 
untuk memahaminya.

i) Pengalaman-pengalaman antar budaya dapat menyenangkan dan 
menumbuhkan kepribadian.

j) Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan 
perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap 
interaksi manusia ke pandangan multikultural.

k) Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan 
dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer 
tidaklah menyusahkan atau memudahkan.

Situasi-situasi Komunikasi Antar Budaya tidaklah statik dan bukan pula 
stereotip. Karena itu, seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi 
situasi. Dalam konteks ini kepekaan, pengetahuan dan keterampilannya bisa 
membuatnya siap untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi 
yang efektif dan saling memuaskan.

TUJUAN MEMPELAJARI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA

Litvin (1977) menjelaskan bahwa tujuan mempelajari Komunikasi Lintas 
Budaya bersifat afektif dan kognitif, yaitu untuk:

1. Menyadari bias budaya sendiri

2.  Lebih peka secara budaya
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3.  Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota 
dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan 
memuaskan orang tersebut.

4.  Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri

5.  Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang

6.  Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu 
menerima gaya dan isi knya sendiri.

7.  Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan 
memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya

8. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara 
memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri: asumsi-asumsi, nilai-
nilai, kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya.

9. Membantu memahami model-model, konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi 
bidang Komunikasi Lintas Budaya

10.  Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat 
dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami.

BHINEKA TUNGGAL IKA

Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto Negara, yang 
diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman 
Keprabonan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai 
tetapi satu. Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang 
secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman (Winataputra, 
2008) 

Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut diharapkan bangsa 
Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah 
masyarakatnya yang majemuk. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut 
juga diharapkan sebagai landasan atau dasar perjuangan untuk mewujudkan 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat majemuk menjadikan nilai-nilai kemanusiaan, 
keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap 
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Tuhan Yang Maha Esa sebagai ideologi nasional, sedangkan nilai-nilai lain 
seperti individualisme, komunisme, fasisme, dan teokrasi tidak mereka jadikan 
sebagai ideologi nasional karena dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan 
karakteristik masyarakat.(Winataputra 2008). Selain itu, masyarakat yang majemuk 
juga dipandang sebagai masyarakat yang rentan dengan konflik yang bisa 
menyebabkan disintegrasi bangsa, maka dari itu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan 
sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan yang diwujudkan dalam semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar perjuangan kesatuan dan persatuan 
bangsa Indonesia.

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA SEBAGAI DASAR INDONESIA YANG BHINEKA 
TUNGGAL IKA 

Bhineka Tunggal Ika adalah sebuah konsep yang mengandung makna yang 
luar biasa, baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan 
ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa kita. 
Bangsa yang beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, 
secara implisit “Bhineka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan 
moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa pasca 
kemerdekaan untuk senantiasa bersatu   melawan ketidakadilan para penjajah 
walaupun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.

Dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang berBhineka Tunggal 
Ika, diperlukan sebuah konsep dan kesadaran akan komunikasi lintas budaya. 
Konsep dalam komunikasi lintas budaya mengajarkan tiap individu dalam tiap 
budaya untuk menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Komunikasi 
lintas budaya juga mengharuskan kita menghormati budaya lain apa adanya, bukan 
seperti yang kita inginkan. Selain itu, kita juga harus menghormati anggota budaya 
lain untuk bertindak berbeda dari cara kita. Dengan konsep-konsep tersebut, tiap 
orang pelaku (komunikator) komunikasi lintas budaya yang kompeten akan mampu 
menjadi seorang yang dengan mudah menerima perbedaan dengan orang lain. 
Hal ini akan mempermudah terciptanya masyarakat yang berBhineka Tunggal Ika.

Dengan perspektif yang sama, komunikasi lintas budaya melihat keragaman 
bukan saja diakui akan tetapi harus diberikan kebebasan karena dengan keragaman 
maka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Keragaman identitas menjadi 
persoalan yang serius dalam perjalanan bangsa Indonesia. Negara hendaklah 
memberikan pelayanan yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. 
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Demikian juga tradisi budaya yang ada dalam setiap kelompok sosial hendaklah 
dipahami sebagai nilai-nilai kehidupan dunia (world life). Negara memiliki jarak 
yang sama terhadap setiap warganya.

Dalam perspektif komunikasi lintas budaya, kita harus memperhatikan 
beberapa hal yang menjadi hambatan komunikasi lintas budaya yang dapat 
berujung pada goyahnya konsep Bhineka Tunggal Ika. Hambatan komunikasi lintas 
budaya tersebut diantaranya:

1. Etnosentrisme adalah kepercayaan pada superioritas inheren kelompok 
atau budayanya sendiri, etnosentrisme mungkin disertai rasa jijik pada 
orang lain yang tidak sekelompok, etnosentrisme cenderung memandang 
rendah pada orang-orang lain yang tidak sekelompok, etnosentrisme 
memandang dan mengukur budaya-budaya asing dengan budayanya 
sendiri (Mulyana, 2000:70)

2. Stereotype  adalah menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit 
informasi dan membentuk asumsi orang-orang berdasarkan keanggotaan 
mereka dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, penstereotipan 
adalah proses menempatkan orang-orang ke dalam kategori-kategori 
yang mapan, atau penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek 
berdasarkan kategori-kategori yang sesuai, ketimbang berdasarkan 
karakteristik individual mereka.

3. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu 
kelompok. Beberapa pakar cenderung menganggap bahwa stereotip 
itu identik dengan prasangka. Stereotip merupakan komponen kognitif 
(kepercayaan) dari prasangka, sedangkan prasangka juga berdimensi 
perilaku. Jadi, prasangka ini konsekuensi dari stereotip, dan lebih teramati 
daripada stereotip.

Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau menitikberatkan 
pertimbangan rasial. Istilah ini merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan 
pentingnya kategori rasial. Dalam ideologi separatis rasial, istilah ini digunakan 
untuk menekankan perbedaan sosial dan budaya antar ras
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PENUTUP

KESIMPULAN

Kebutuhan untuk mempelajari Komunikasi Lintas Budaya ini semakin 
terasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari 
berbagai budaya yang berbeda, disamping kondisi bangsa Indonesia yang sangat 
majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah (desa/
kota), latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Memahami komunikasi lintas budaya dalam tataran konsep dan praksis akan 
meningkatkan pemahaman mengenai Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika
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