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SARI 

Alvian, Alvin. 2016.Implementasi Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam 

Kehidupan Masyarakat Betawi di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan 

Cengkareng Kota Jakarta Barat. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 

Suprayogi, M.Pd. Pembimbing II Drs. Eko Handoyo, M.Si. 102 halaman. 

Kata Kunci: Implementasi, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Masyarakat 

Betawi 

 

Unsur-Unsur yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai 

macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan dan agama, serta 

berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Melihat dari 

kemajemukan bangsa Indonesia dan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa 

Indonesia, tercetuslah sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinnekaan 

budaya bangsa Indonesia dapat dilihat pada masyarakat Jakarta, boleh dikatakan 

bahwa Jakarta adalah miniatur Indonesia. Terdapat berbagai macam suku bangsa 

yang bertempat tinggal di Kota Jakarta. Masyarakat suku Betawi merupakan suku 

asli yang terdapat di Kota Jakarta yang dalam kesehariannya hidup berdampingan 

dengan warga pendatang dari luar Kota Jakarta. Agar tidak menimbulkan konflik 

yang ada pada kalangan masyarakat Betawi dengan warga pendatang, maka 

mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-

hari sangat penting karena dapat menumbuhkan nilai-nilai budaya yang menjadi 

jati diri dan identitas bangsa Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui implementasi semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat asli Betawi terhadap warga 

pendatang di Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta 

Barat, dan mengetahui cara masyarakat asli Betawi di Kelurahan Cengkareng 

Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat memberikan pemahaman 

tentang pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat generasi 

muda Betawi dan pendatang. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di 

Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta. Subjek 

penelitian adalah masyarakat asli Betawi, informan pendukung warga pendatang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi. Validitas data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Masyarakat Betawi di 

Kelurahan Cengkareng Timur masih sangat menjunjung tinggi semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Bhinneka Tunggal Ika mencakup, sikap toleransi, 

rukun dan gotong royong. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Betawi di Kelurahan Cengkareng Timur masih dilakukan oleh masyarakat Betawi 

hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat Betawi mengadakan acara 

pernikahan, masyarakat Betawi tidak hanya mengundang masyarakat Betawi saja, 

melainkan warga pendatang pun turut diundang dalam acara pernikahan tersebut. 
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Sikap saling menjaga kerukunan masyarakat Betawi dengan warga pendatang 

tercermin dengan tidak adanya konflik yang berbau SARA yang terjadi di 

lingkungan masyarakat di Kelurahan Cengkareng Timur. Sedangkan sikap saling 

gotong royong sudah mulai memudar. Hal ini terlihat dari masyarakat hanya 

melakukan tindakan yang diinginkannya saja yang dapat menghasilkan atau 

bermanfaat bagi dirinya saja tanpa melihat manfaat untuk umum. (2) Cara 

masyarakat Betawi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat generasi muda Betawi dan warga 

pendatangdengan memberikan nasihat, tetapi tidak hanya memberikan nasihat 

saja, masyarakat Betawi langsung memberikan contoh dari dirinya sendiri terlebih 

dahulu bagaimana caranya mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu menjadikan masyarakat generasi muda 

Betawi dan warga pendatang dengan sukarela mengikuti perilaku dari masyarakat 

Betawi untuk mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Saran dalam penelitian ini bagi masyarakat Betawi sikap gotong royong 

harus perlu diterapkan kembali dalam setiap kesempatan. Jangan hanya melihat 

dari segi keuntungan pribadi semata, tetapi harus dilihat dari segi kepentingan 

masyarakat banyak. Untuk masyarakat generasi muda Betawi jika diajak untuk 

melakukan kegiatan gotong royong seperti membersihkan selokan, masyarakat 

generasi muda Betawi hendaknya langsung sadar untuk mengikuti kegiatan 

gotong royongtersebut tanpa harus mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti 

kegiatan gotong royong. Masyarakat generasi muda merupakan masa depan dari 

suatu bangsa. Untuk warga pendatangsisihkanlah waktu sebentar untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong seperti membersihkan selokan dan 

lain-lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Unsur-unsur yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas 

berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan 

dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-

ribu pulau. Keberagaman tersebut bukanlah suatu keadaan yang harus 

dipertentangkan. Justru keberagaman tersebut dapat menimbulkan daya 

penarik ke arah suatu kerjasama yang dapat memperkokoh kesatuan dan 

persatuan bangsa Indonesia. 

Dilihat dari keberagaman yang ada, bangsa Indonesia merupakan 

bangsa yang multikultural. Menurut Watson (dalam Salim,2006:12) 

masyarakat multikultural dimaknai dengan sangat luas, yakni “masyarakat 

yang di dalamnya berkembang banyak kebudayaan”. Hal ini tidak lepas 

dari banyaknya suku bangsa dan adat istiadat yang ada di negara 

Indonesia. Menurut Agus Salim (2006:7) masyarakat multikultural tumbuh 

diawali dengan adanya kesadaran bahwa hidup manusia dalam sebuah 

masyarakat dan kebudayaan adalah bersifat pluralis. Masyarakat 

multikultural mengindikasikan bahwa setiap kebudayaan dan masyarakat 

mempunyai tata cara hidupnya sendiri-sendiri yang berbeda. 

Melihat dari kemajemukan bangsa Indonesia dan sebagai salah satu 

sarana pemersatu bangsa Indonesia, para founding fathers bangsa
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 Indonesia mengangkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang 

diambil dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang berarti 

“berbeda-beda, tapi tetap satu” untuk dijadikan alat pemersatu bangsa 

Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tertera dalam lambang 

negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan Bendera Negara Merah 

Putih, Bahasa Negara Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia 

Raya, merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam pasal 36A 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 

pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

disebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Semboyan ini lahir sebagai refleksi atas realitas kemajemukan 

bangsa, sekaligus sebagai jawaban agar kemajemukan itu tidak memicu 

disintegrasi, tapi justru menjadi tiang-tiang penyangga bagi hadirnya 

sebuah bangsa yang kukuh (Sairin, 2006:14).Semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika bertujuan untuk mempersatukan suku bangsa yang ada di negara 

Indonesia dari Sabang hingga Merauke, agar tidak terjadi gesekan-gesekan 

atau konflik antar suku bangsa tersebut. Sebagai rakyat negara Indonesia, 

memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dari 

Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan suatu hal yang harus 

dilakukan. 
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Kebhinnekaan budaya bangsa Indonesia dapat dilihat pada 

masyarakat Jakarta, boleh dikatakan bahwa Jakarta adalah miniatur 

Indonesia. Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

disebut sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Penetapan 

Presiden Nomor 2 Tahun 1961 lahirlah Pemerintah Daerah Khusus 

Ibukota Djakarta Raya dan dengan UU No. 10 tahun 1964, kota Jakarta 

ditetapkan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Sejak UU No. 10 

tahun 1964 diberlakukan, kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Republik Indonesia secara resmi berlaku. 

Menurut Pemda DKI Jakarta, sebagai ibukota negara, Jakarta 

menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, pusat kehidupan 

ekonomi, sosial-budaya, keagamaan, serta pusat pertahanan, dan 

keamanan, sehingga Jakarta menjadi barometer Indonesia. Oleh karena itu, 

hampir seluruh wilayahnya telah diolah menjadi lahan bagi kepentingan 

penduduk (Simanjuntak, 2007:3). Jumlah penduduk Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta berjumlah 9.988.495 jiwa yang menempati 664,01    

luas wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

(http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-

jakarta). 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi 

penduduk Indonesia dari berbagai daerah untuk berurbanisasi ke Jakarta. 

Banyak dari para pendatang telah menetap lama di Jakarta, dan banyak 

dari mereka telah berkeluarga dan mempunyai anak cucu di Jakarta. Hal 



4 
 

 
 

tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk di Jakarta semakin 

bertambah pesat dari tahun ke tahun. 

Suku bangsa asli yang terdapat di Jakarta adalah suku Betawi. Apa 

yang disebut dengan suku Betawi sebenarnya terhitung baru di Jakarta 

dibanding dengan suku-suku Indonesia lainnya di kotanya. Kelompok 

etnis ini lahir dari perpaduan kelompok etnis yang lebih dahulu bermukim 

di Jakarta. Asal mula suku Betawi berasal dari suku Sunda, suku Jawa, 

migran dari Kalimantan, etnis Cina, dan etnis Arab (Saidi, 1997:6-15).  

Di kota Jakarta telah terjadi perpindahan penduduk secara berlebih 

baik dari seluruh Indonesia hingga pendatang dari luar negeri yang datang 

ke kota Jakarta untuk mencari kehidupan yang layak di kota Jakarta. Hal 

yang sering terjadi saat ini adalah para penduduk pendatang dari luar kota 

Jakarta maupun penduduk dari luar negeri yang telah menetap lama dan 

memiliki keluarga di kota Jakarta hanya mengajarkan nilai-nilai moral dari 

suku asal mereka tanpa mengenalkan budaya dimana mereka tempati 

sekarang, yaitu budaya Betawi. Sedangkan pada daerah lain seperti 

Sumatera, Kalimantan, atau di Bali sewajarnya orang-orang mengikuti dan 

mempelajari budaya lokal yang ada. Ditambah lagi kemajuan teknologi 

pada kota Jakarta dan pesatnya penyebaran informasi melalui internet 

memberikan gaya hidup dan nilai budaya baru yang berbeda dan terkadang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya lokal yang ada. 

Agar tidak menimbulkan konflik yang ada pada kalangan 

masyarakat Betawi dengan warga pendatang, maka mengimplementasikan 
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nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari sangat penting 

karena dapat menumbuhkan nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri dan 

identitas bangsa Indonesia. Menurut Sairin (2006:14) nilai-nilai budaya 

yang menjadi ciri bangsa kita, yaitu gotong royong, kekeluargaan, 

musyawarah, tenggang rasa, yang kesemuanya memperkukuh semangat 

toleransi dan kerukunan di kalangan masyarakat dan bangsa kita. 

Nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

apa yang dijadikan acuan dalam menjalankan kehidupan supaya menjadi 

baik atau benar yang didasarkan kepada sebuah pedoman untuk saling 

menjaga kesatuan dan persatuan meskipun di dalam masyarakat yang 

berbeda-beda suku bangsa maupun adat istiadatnya. Pemahaman untuk 

mengimplementasikan nilai Bhinneka Tunggal Ika harus gencar 

disosialisasikan dan harus diterapkan melalui tindakan yang nyata, 

contohnya seperti bergotong royong, bermusyawarah, bertoleransi dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. 

Sehingga, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya menjadi semboyan atau jati 

diri bangsa Indonesia saja, melainkan nilai yang terkandung dalam 

Bhinneka Tunggal Ika dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk 

mengintegrasi bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman budaya, 

suku, bahasa, agama, kondisi geografis, dan strata sosial yang ada. 

Menurut Daldjoeni (1978:53) kelompok sekunder di kota, kontak 

sosialnya impersonal, segmental, dan utilitar (berdasarkan manfaat). 

Orang memandang sesamanya bukan sebagai pribadi tetapi sebagai 
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pemegang peranan tertentu (fungsionil). Yang penting bukanlah sifat dan 

kemampuannya atau kepribadian yang utuh; orang cukup mengenal 

sesamanya secara segmental saja dan ini berdasarkan kepentingan. Sebab 

itu mereka yang sepekerjaan, senasib,  sehobi, selapisan sosial, secita-cita 

untuk bersatu dalam perkumpulan klub tersendiri. 

Melihat pendapat dari Daldjoeni di atas dan melihat kenyataan 

yang ada dewasa ini, masyarakat kota secara umum, khususnya 

masyarakat Betawi sudah terjadi individualisme yang cukup tinggi. Sikap 

saling acuh dan banyak terjadinya konflik satu sama lain yang terjadi pada 

masyarakat kota menyebabkan nilai Bhinneka Tunggal Ika semakin luntur.  

Berdasarkan latar belakang maka timbul ketertarikan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SEMBOYAN 

BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM KEHIDUPAN 

MASYARAKAT BETAWI DI KELURAHAN CENGKARENG 

TIMUR KECAMATAN CENGKARENG KOTA JAKARTA 

BARAT” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan masyarakat asli Betawi terhadap warga pendatang di 

Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta 

Barat? 
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2. Bagaimanakah masyarakat asli Betawi di Kelurahan Cengkareng 

Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat memberikan 

pemahaman tentang pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

kepada warga masyarakat generasi muda Betawi dan pendatang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan masyarakat asli Betawi terhadap warga pendatang di 

Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta 

Barat. 

2. Mengetahui cara masyarakat asli Betawi di Kelurahan Cengkareng 

Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat memberikan 

pemahaman tentang pentingnya nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada 

warga masyarakat generasi muda Betawi dan pendatang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yang baik secara 

teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 

implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan mengaplikasikan 

teori multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Betawi di 

Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

penjelasan bagi masyarakat Betawi di Kelurahan Cengkareng Timur 

Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, untuk mengetahui 

implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di 

wilayahnya. Supaya dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat. 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan 

bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan 

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang 

mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian. (Awang, 2010:28) 

Implementasi sama dengan mengamalkan atau mengaplikasikan 

suatu program atau kebijakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

yang dapat menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat yang 

mengamalkan atau mengaplikasikan suatu program atau kebijakan 

tersebut. 
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2. Nilai Bhinneka Tunggal Ika 

Menurut O. Kattsoff (2004:324), nilai mempunyai macam-macam 

makna yaitu:  

a. Mengandung nilai (artinya, berguna); 

b. Merupakan nilai (artinya, ‘baik’ atau ‘benar’ atau ‘indah’); 

c. Mempunyai nilai (artinya, merupakan objek keinginan, mempunyai 

kualitas yang menyebabkan orang mengambil sikap ‘menyetujui’ 

atau mempunyai sifat nilai tertentu); 

d. Memberi nilai (artinya, menanggapi sesuatu sebagai hal yang 

diinginkan atau sebagai hal yang mengambarkan nilai tertentu). 

Menurut Kaelan (2014:261-262) Jika dilakukan kajian melalui 

filsafat analitika bahasa (suatu metode analisis terhadap makna 

penggunaan ungkapan bahasa era kontemporer di Eropa), semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika itu pada hakikatnya merupakan suatu frase. 

Secara linguistis makna struktural semboyan itu adalah ‘beda itu, satu 

itu’. Secara morfologis kata ‘Bhinneka’ berasal dari kata polimorfemis 

yaitu ‘bhinna’ dan ‘ika’. Kata ‘Bhina’ berasal dari bahasa Sansekerta 

‘Bhid’, yang dapat diterjemahkan menjadi ‘beda’. Dalam proses 

linguistis karena digabungkan dengan morfem ‘ika’ maka menjadi 

‘bhinna’. ‘Ika’ artinya itu, ‘bhinneka’ artinya beda itu, sedangkan 

‘tunggal ika’ artinya satu itu 

Oleh karena itu jikalau diterjemahkan secara bebas maka, makna 

‘Bhinneka Tunggal Ika’, Tan hana dharma magrwa, adalah: meskipun 

berbeda-beda akan tetapi satu jua. Tidak ada hukum yang mendua 

(dualisme). 
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Dilihat dari pengertian di atas, pengertian nilai Bhinneka Tunggal 

Ika adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dijadikan acuan 

dalam menjalankan kehidupan supaya menjadi baik atau benar yang 

didasarkan kepada sebuah pedoman untuk saling menjaga kesatuan dan 

persatuan meskipun didalam masyarakat yang berbeda-beda suku 

bangsa maupun adat istiadatnya. 

3. Masyarakat Betawi 

Menurut Nasution (1994:19) dalam pralokakarya seni budaya 

Betawi dikatakan bahwa Betawi merupakan perubahan sebutan 

Batavia pada masa kekuasaan Jan Pieterszoon Coen, pengganti nama 

Jayakarta yang pada waktu itu berkembang menjadi kota pusat 

pemerintahan dan perdagangan. Di tempat ini berkumpul berbagai 

bangsa asing dan suku bangsa. Pertemuan antarbangsa dan suku 

bangsa itu menimbulkan pembauran budaya dan kehidupan, termasuk 

keturunan. 

Masyarakat Betawi merupakan masyarakat asli yang menetap di 

Jakarta yang berasal dari percampuran masyarakat-masyarakat yang 

berbeda suku yang terlebih dahulu menetap di Jakarta pada masa lalu 

yang berkawin-mawin sehingga memiliki keturunan dan membentuk 

sebuah kelompok masyarakat. 
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4. Implementasi Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan 

Masyarakat Betawi 

Melihat dari pengertian implementasi, nilai Bhinneka Tunggal Ika 

dan masyarakat Betawi di atas, maka makna dari judul penelitian yang 

diteliti oleh peneliti yaitu masyarakat Betawi dalam menjalankan 

kehidupannya dalam masyarakat yang beranekaragam suku dan 

kebudayaan, selalu berpatokan dari pedoman nilai-nilai yang terdapat 

dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Bhinneka Tunggal Ika tersebut 

mencakup sikap toleransi, sikap rukun, dan sikap gotong royong yang 

dapat menjadikan kehidupan masyarakat Betawi dan warga pendatang 

dapat hidup saling berdampingan dan bekerjasama tanpa ada konflik 

yang dapat memecahkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Nilai Bhinneka Tunggal Ika 

1. Pengertian Nilai 

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, dalam 

tingkah laku sehari-hari membuat penilaian terhadap manusia 

lainnya maupun terhadap lingkungan kehidupannya, terlepas 

bahwa manusia itu sadar atau tidak dalam melakukan penilaian 

tersebut. Manusia memiliki akal untuk memilih caranya sendiri 

dalam menentukan hal-hal yang paling berharga yang akan 

digunakan dalam proses kehidupannya. 

Allport mengatakan nilai adalah keyakinan yang membuat 

seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai terjadi pada 

wilayah psikologis yang disebut keyakinan, seperti hasrat, motif, 

sikap, keinginan dan kebutuhan. (Mulyana, 2004:9) 

Kupperman mengatakan nilai adalah patokan normatif yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara 

cara-cara tindakan alternatif (Mulyana, 2004:9). Definisi ini 

memiliki keyakinan utama pada norma sebagai faktor eksternal 

yang mempengaruhi perilaku manusia. 

Menurut Brameld, nilai adalah konsepsi (tersirat atau 

tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri 

kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan 
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terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. (Mulyana, 

2004:10) 

Persoalan nilai apabila dikaitkan dengan filsafat dapat 

dikatakan seperti hubungan antara manusia sebagai subjek dengan 

kemampuan akalnya menangkap objek didasari adanya 

penghargaan berupa suatu pernyataan yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia. Fakta yang merupakan keseluruhan alam 

semesta bersama manusia menciptakan situasi yang bernilai. 

Pernyataan “nilai” tidak dapat dikatakan hanya berasal dari dalam 

diri manusia sendiri, akan tetapi kesadaran manusia menangkap 

sesuatu di alam semesta. (Rachman, 2006:167) 

Menurut kamus Purwadarminta (dalam Daroeso, 1986:19) 

dikatakan nilai adalah: 

a. Harga dalam arti taksiran, misalnya nilai intan 

b. Harga sesuatu, misalnya uang 

c. Angka kepandaian 

d. Kadar, mutu 

e. Sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai 

agama 

 

Menurut Daroeso (1986:20) nilai adalah suatu penghargaan 

atau kualitas terhadap sesuatu atau hal, yang dapat penentu tingkah 

laku seseorang, karena sesuatu atau hal itu menyenangkan 

(pleasant), memuaskan (satifying), menarik (interest), berguna 

(usefull), menguntungkan (profitable) atau merupakan suatu sistem 

keyakinan (belief). 
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Berdasarkan pengertian nilai dapat dijelaskan bahwa nilai 

merupakan penentu harga atau kualitas yang terdapat dalam suatu 

obyek tertentu yang mempengaruhi tingkah laku normatif 

seseorang untuk mendapatkan obyek yang lebih berharga 

dibandingkan dengan obyek lainnya. 

2. Sifat-Sifat Nilai 

Sifat-Sifat nilai menurut Daroeso (1986:20) dibagi menjadi 

dua hal yaitu: 

a. Nilai bersifat abstrak 

Bahwa nilai itu tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, 

yang dapat dilihat adalah obyek yang mempunyai nilai 

atau tingkah laku yang mengandung nilai. 

b. Nilai bersifat normatif 

Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diinginkan 

oleh manusia. Nilai merupakan keharusan (das Sollen) 

untuk diwujudkan dalam tingkah laku kehidupan 

manusia. 

 

Dari sifat-sifat nilai yang dikemukakan oleh Daroeso, 

bahwa yang dapat dilihat dari nilai itu sendiri adalah obyeknya 

saja. Obyek tersebut dapat berupa suatu benda, misalnya emas 

yang lebih bernilai daripada perak dan obyek yang berupa tingkah 

laku, misalnya sifat jujur lebih bernilai daripada sifat disiplin 

dipandang dari bagaimana subyek tersebut melihat obyek yang 

ada. Kemudian nilai juga merupakan suatu keinginan yang harus 

diwujudkan oleh manusia yang berarti bahwa nilai tersebut 

merupakan suatu kewajiban bagi manusia yang harus dipenuhinya 

yang gunanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. 
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3. Sumber Nilai 

Menurut Mulyana (2004:80-82) nilai dapat diperoleh 

melalui dua hal yaitu: 

a. Nilai diperoleh melalui otak dan fungsi akal 

Pengetahuan diperoleh melalui proses penginderaan 

diikuti oleh sikap, kemudian melahirkan keyakinan dan 

disusul oleh kesadaran. Semua itu berlangsung dalam 

proses berpikir yang terjadi dalam otak. Maka 

pengetahuan itu sudah setara dengan nilai, nilai berada 

dalam tahapan proses keyakinan dan kesadaran 

seseorang. 

b. Nilai diperoleh melalui fungsi hati dan rasa 

Menurut pertimbangan logis-empiris, paradigma nilai 

dalam pandangan ini hanya dapat diperoleh melalui 

ketajaman mata hati. Perolehan nilai secara mistik dapat 

terarah pada wilayah supranatural, ia tidak memenuhi 

kecukupan pengetahuan untuk dipahami secara filosofis 

dan ilmiah. 

Nilai dapat diperoleh dari dua hal, yaitu nilai diperoleh 

melalui fungsi otak dan akal, nilai diperoleh melalui fungsi hati 

dan rasa. Perolehan nilai dipengaruhi pula oleh faktor bawaan dan 

faktor lingkungan, dengan demikian faktor keturunan memegang 

peranan yang sangat penting dalam pemilikan nilai. 

Nilai erat kaitannya dengan moral. Menurut Daroeso 

(1986:21) nilai merupakan das Sollen(keharusan), berupa suatu ide 

dan ide ini memberi pedoman, ukuran bagi manusia, dalam 

hubungannya dengan manusia lain, alam dan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa. Manusia adalah pendukung nilai. Ukuran atau pedoman 

itu dinamakan norma. Norma itu dapat merupakan norma agama, 

kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Dengan demikian nilai 

itu diungkapkan dalam norma. Norma-norma yang merupakan 
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ungkapan dari nilai itu menentukan tingkah laku manusia dalam 

masyarakat, manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan 

manusia dengan Tuhan. 

Melihat hubungan antara nilai dengan moral di atas, sumber 

nilai dapat diperoleh juga melalui sumber moral. Menurut Daroeso 

(1986:23) dalam kehidupan manusia terikat pada ketentuan-

ketentuan yang ada dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu 

adalah: 

a. Ketentuan agama yang berdasarkan wahyu. 

b. Ketentuan kodrat yang terutama dalam diri manusia, 

termasuk di dalamnya ketentuan moral universal yaitu 

moral yang seharusnya. 

c. Ketentuan adat-isitiadat buatan manusia, termasuk di 

dalamnya ketentuan moral yang sedang berlaku pada 

suatu waktu. 

d. Ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat-

kebiasaan atau hukum negara. 

 

Ketentuan-ketentuan itu merupakan sumber moral dan 

kalau ada pelanggaran terhadap ketentuan itu, pelanggaran 

ketentuan itu akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu dapat berupa 

hukuman oleh negara, oleh diri sendiri maupun masyarakat atau 

Tuhan. (Daroeso, 1986:24) 

4. Fungsi Nilai 

Nilai memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi 

nilai dijabarkan sebagai berikut: 

Nilai-nilai di dalam masyarakat diperlukan untuk menentukan, 

tindakan atau sikap mana yang dianggap baik. Berdasarkan atas 

nilai-nilai inilah, maka disusun norma-norma, yang menyatakan 

mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap kurang baik. 
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Demikian pula berdasarkan nilai-nilai ini timbul kepercayaan-

kepercayaan. Ada kalanya satu nilai dipergunakan di dalam 

beberapa norma, kerap kali pula satu norma mempergunakan 

beberapa nilai. (Sosrodihardjo, 1986:29) 

 

Berdasarkan penjabaran fungsi nilai di atas, bahwa nilai 

berfungsi untuk menentukan sikap maupun tindakan yang 

dianggap baik. Kemudian dari nilai tersebut disusun norma-norma 

yang menyatakan mana yang dianggap baik dan yang dianggap 

buruk dalam mengambil sebuah tindakan. 

5. Klasifikasi Nilai 

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2014: 82) klasifikasi 

nilai dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material 

ragawi manusia. 

b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau 

aktivitas. 

c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna 

bagi rohani manusia nilai kerokhanian ini dapat 

dibedakan atas empat macam: 

1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, 

budi, cipta) manusia. 

2) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber 

pada unsur perasaan (esthetis, gevoel, rasa) 

manusia. 

3) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber 

pada kehendak (will, wollen, karsa) manusia. 

 

Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi 

dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau 

keyakinan manusia. 
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Sedangkan menurut Handoyo, dkk (2010a:28-29) nilai 

dapat dibagi dalam empat macam, yaitu: 

a. Nilai Manusiawi 

Nilai manusiawi timbul karena manusia terdiri atas 

unsur fisik atau biologis, unsur indriawi, dan budi. 

Terdapat tiga tingkat nilai manusiawi. Pertama, nilai-

nilai yang cocok bagi manusia pada tingkat hidup fisik-

biologisnya. Nilai ini terdapat pada hidup sendiri, pada 

hal-hal yang diperlukan untuk menjaga dan 

melangsungkan kehidupan, seperti benda dan barang 

material untuk rumah, pakaian, makan minum dan pada 

kerja sebagai cara untuk mendapatkan nafkah. Kedua, 

nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia makhluk 

yang berpancaindra, berkat pengalaman enak tidak 

enak, senang tidak senang, dan suka dukanya 

kehidupan. Nilai-nilai yang cocok bagi manusia sebagai 

makhluk yang berpancaindra meliputi seks, pernikahan 

dan keluarga, otoritas orang tua, dan pendidikan. 

Ketiga, nilai yang merupakan nilai khas manusiawi, 

yaitu manusia sebagai makhluk rohani, spiritual. Nilai-

nilai rohani mencakup nilai sosial, nilai kebudayaan, 

nilai moral dan religius. 

b. Nilai Sosial 

Nilai sosial merupakan nilai yang berporos pada 

manusia sebagai makhluk sosial. Sesuai kodratnya, 

manusia hanya dapat mencapai kesempurnaan sebagai 

manusia dengan hidup dan berhubungan dengan orang 

lain. Terdapat dua macam nilai sosial, yaitu pertama, 

nilai yang pada hakikatnya bersifat sosial. Nilai ini 

meliputi ikatan keluarga, persaudaraan, persahabatan, 

dan cinta tanah air. Kedua, nilai yang berkaitan dengan 

nilai yang mendukung nilai yang pada hakikatnya 

sosial. Nilai ini meliputi kreativitas, yang mempunyai 

peranan penting untuk mengembangkan dan 

memajukan hidup bersama, sikap-sikap sosial, seperti 

kesediaan untuk saling menerima, mengakui, 

menghargai, mengampuni, memaafkan, mendukung, 

mengembangkan dan penjumpaan antarmanusia yang 

merupakan sarana dan bentuk perwujudan kesosialan 

manusia. Terdapat nilai yang bersifat mutlak dan relatif. 

Nilai sosial mutlak adalah nilai yang berlaku bagi 

manusia umumnya. Contoh: kesadaran dan tanggung 

jawab sosial, prakarsa, kebebasan, kebebasan 

berekspresi dan berkomunikasi, dan keterlibatan dalam 



19 
 

 
 

bidang ekonomi dan politik. Nilai sosial relatif adalah 

nilai-nilai yang hanya dilihat dan dihayati oleh 

masyarakat tertentu. Nilai ini disebut nilai sosial relatif, 

karena mendukung dan bermanfaat untuk 

mengembangkan nilai-nilai sosial. Contoh: tenggang 

rasa, dan bersedia “mengalah”. 

c. Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakan perwujudan nyata dari proses 

perjuangan dan perenungan manusia berhadapan 

dengan tantangan zaman. Bagi manusia, nilai budaya 

merupakan bentuk nyata dari usahanya untuk 

memanusiakan diri, pengusaan alam dan penciptaan 

lingkungan serta suasana kehidupannya. Nilai budaya, 

sebagai hasil dari proses kemajuan manusia dari masa 

lampau, menjadi titik tolak sekaligus pegangan untuk 

mencapai nilai budaya lebih lanjut ke masa depan. Nilai 

budaya meliputi nilai moral. Nilai moral adalah nilai 

yang membuat manusia bernilai, baik dan bermutu 

sebagai manusia. Nilai moral dalam perwujudannya 

dibagi menjadi nilai moral yang berhubungan dengan 

diri sendiri, nilai moral untuk sesama, dan nilai moral 

untuk masyarakat. 

d. Nilai Religius 

Nilai religius dibedakan dari nilai agama. Nilai religius 

lebih menitikberatkan relasi antara manusia dan Tuhan, 

entah apapun nama-Nya dan apapun agama yang 

menjadi wadahnya. Nilai agama adalah nilai yang ada 

antara manusia dengan Tuhan yang dikonkretkan dalam 

agama tertentu. Nilai religius sifatnya universal, berlaku 

bagi semua manusia, sedangkan nilai agma terbatas 

untuk para penganut agama tertentu saja. 

Dari penjabaran klasifikasi nilai menurut Handoyo, nilai 

dibagi menjadi empat yaitu nilai manusiawi, nilai sosial, nilai 

budaya, dan nilai religius. Sedangkan klasifikasi nilai menurut 

Notonegoro dibagi menjadi tiga yaitu nilai material, nilai vital, 

nilai kerokhanian. Nilai-nilai tersebut berguna bagi manusia dalam 

menjalankan kehidupan, baik kehidupan secara sosial dengan 

manusia lain maupun kehidupan secara individu dengan dirinya 
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sendiri dan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia kepada 

Tuhan. 

6. Pengertian dan Makna Bhinneka Tunggal Ika 

a. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika 

Jika dilakukan kajian melalui filsafat analitika bahasa 

(suatu metode analisis terhadap makna penggunaan ungkapan 

bahasa era kontemporer di Eropa), semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika itu pada hakikatnya merupakan suatu frase. Secara 

linguistis makna struktural semboyan itu adalah ‘beda itu, satu 

itu’. Secara morfologis kata ‘Bhinneka’ berasal dari kata 

polimorfemis yaitu ‘bhinna’ dan ‘ika’. Kata ‘Bhina’ berasal 

dari bahasa Sansekerta ‘Bhid’, yang dapat diterjemahkan 

menjadi ‘beda’. Dalam proses linguistis karena digabungkan 

dengan morfem ‘ika’ maka menjadi ‘bhinna’. ‘Ika’ artinya itu, 

‘bhinneka’ artinya beda itu, sedangkan ‘tunggal ika’ artinya 

satu itu. Oleh karena itu jikalau diterjemahkan secara bebas 

maka, makna ‘Bhinneka Tunggal Ika’, Tan hana dharma 

magrwa, adalah: meskipun berbeda-beda akan tetapi satu jua. 

Tidak ada hukum yang mendua (dualisme). (Kaelan, 2014:261-

262) 

Menurut Yamin, bertitik tolak dari ilmu Heraldik, ilmu 

yang mempelajari bentuk dan arti lukisan lencana menyatakan 

bahwa seloka “Bhinneka Tunggal Ika ”, yang dilukiskan di 
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bawah burung Garuda dan perisai Pancasila itu dipetik dari 

kitab sutasoma karangan Empu Tantular, yang hidup sezaman 

dengan pujangga Empu Prapanca dan negarawan prabu Hayam 

Wuruk dan patih Gadjah Mada, di jaman kencana Indonesia 

pada abad XIV. Seloka itu hampir sama dengan bahasa Latin: 

Ex pluribus unum = Bersatu walaupun berbeda/ Berjenis-jenis 

tetapi tunggal. (Isdaryanto, 1996:62) 

Seloka Bhinneka Tunggal Ika disebutkan oleh Empu 

Tantular untuk menjelaskan bahwa ajaran Civa dan Buddha 

adalah satu. 

Hyang buddha tanpahi Civa raja deva 

Rvanekadhatu vinuvus, vara-Buddha vicva; 

Bhinneki rakva ring apa kena parvvanosen 

Mangka Jinatva lavan Civatva tunggal, 

Bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrva 

 

“Dewa Buddha tidak berbeda dari Civa Mahadewa di 

antara dewa-dewa, Keduanya dikatakan banyak 

mengandung unsur ; Buddha yang mulia adalah unsur 

kesemestaan, bagaimanakah mereka yang boleh dikatakn 

tak terpisahkan dapat begitu saja dipisahkan menjadi dua? 

Jiwa Jina dan Jiwa Civa adalah satu. Mereka memiliki 

ciri-ciri berlainan, tetapi mereka adalah satu, dalam hukum 

tidak terdapat dualisme”. (Kern dalam Isdaryanto, 

1996:67) 

 

Istilah Bhinneka Tunggal Ika yang semula menunjukkan 

semangat “toleransi” keagamaan, kemudian diangkat menjadi 

Lambang Negara Indonesia, ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara. 

Dalam pada itu, mengenai arti semboyan; “Bhinneka Tunggal 
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Ika”, Prof. Supomo menjelaskan, bahwa maksudnya ialah: 

Menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di 

seluruh Nusantara Indonesia menjadi “Kesatuan Raya”. 

(Isdaryanto, 1996:62) 

Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita untuk 

membangun sebuah bangsa telah dipikirkan secara mendalam 

oleh para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan 

kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan 

serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan 

realitas sosial, sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-

cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan 

emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang 

merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah 

negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia. (Sekretariat 

Jenderal MPR RI, 2012:176) 

Lebih lanjut menurut Sekretariat Jenderal MPR RI 

(2012:187) Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang 

mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari 

keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang 

beranekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, 

memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa 

Indonesia dan tanah air Indonesia. 
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Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa 

Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah semboyan 

yang berasal dari keanekaragaman bangsa Indonesia agar dapat 

terwujudnya sebuah bangsa yang kuat dan menghormati 

perbedaan yang ada. 

b. Makna Bhinneka Tunggal Ika 

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia 

mempunyai peran yang sangat vital untuk mempersatukan 

bangsa Indonesia yang memiliki beranekaragam kebudayaan 

dan adat istiadatnya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. 

Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa 

Indonesia yang harus dipahami dan diamalkan dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia supaya terciptanya kondisi 

yang aman dan nyaman. 

Menurut Kaelan (2002:185), makna Bhinneka Tunggal Ika, 

yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas 

beranekaragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan 

adat istiadat yang bermacam-macam, serta beranekaragam 

kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya 

itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara 

Indonesia. Keanegaraman tersebut bukanlah merupakan 

perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu 

bersatu dalam suatu sintesa yang pada gilirannya justru 
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memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa negara 

Indonesia. 

Menurut Handoyo, dkk (2010b:66) di dalam persatuan 

Indonesia terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa 

terjadi di dalam masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan 

bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. 

Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk 

berselisih serta menjadi daya tarik kearah kerjasama dan 

kesatuan atau kearah resultante/sintesa yang lebih harmonis. 

Hal ini sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. 

Menurut Sujanto (2007:3-4), makna dari Bhinneka Tunggal 

Ika adalah ‘paseduluran’ atau ‘persaudaraan’. Dengan 

persaudaraan sebagai sebuah keluarga besar yang dilahirkan 

oleh Ibu Pertiwi yang bernama Indonesia, maka kewajiban 

untuk mengamankan, menjaga kehormatan, memelihara 

hubungan, saling menghormati, membangun dan 

mengembangkan dirinya, adalah kewajiban para anggota dalam 

suatu keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sebuah 

keluarga, keragaman dan keberbedaan harus dipahami sebagai 

kewajaran dan sebuah fitrah yang harus disyukuri dan 

diselaraskan, untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga 

Indonesia dalam rangka mencapai tujuan keluarga tersebut. 
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Lebih lanjut menurut Sujanto (2007:90) Bhinneka Tunggal 

Ika bermakna persaudaraan. Makna persaudaraan yang 

tercermin dalam kehidupan yang rukun, damai, aman, toleran, 

saling menghormati, dapat bekerjasama dan bergotong-royong, 

akan membentuk ketahanan nasional yang kokoh dan siap 

dalam menghadapi dan menyelesaikan semua hambatan, 

gangguan, tantangan dan ancaman yang datang dari dalam 

maupun luar negeri. 

7. Indikator Nilai Bhinneka Tunggal Ika 

Melihat dari beberapa pengertian nilai dan Bhinneka 

Tunggal Ika diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai Bhinneka 

Tunggal Ika adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang 

dijadikan acuan dalam menjalankan kehidupan supaya menjadi 

baik atau benar yang didasarkan kepada sebuah pedoman untuk 

saling menjaga kesatuan dan persatuan meskipun di dalam 

masyarakat yang berbeda-beda suku bangsa maupun adat 

istiadatnya. 

Masyarakat Betawi di Kelurahan Cengkareng Timur, dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat yang multikultural atau hidup 

berdampingan dengan masyarakat yang memiliki perbedaan adat 

istiadat dan kebudayaan, sangatlah penting untuk mengamalkan 

nilai-nilai yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai 

tersebut mencakup sikap toleransi, rukun dan gotong royong. 
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Mengamalkan sikap toleransi, rukun dan gotong royong dalam 

kehidupan sehari-hari dapat memperkuat persaudaraan antar 

masyarakat, dapat terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman 

untuk ditempati dan dapat memperkuat kesatuan dan persatuan 

yang terdapat dalam masyarakat multikultural seperti masyarakat 

Betawi dengan masyarakat dari suku lainnya yang bertempat 

tinggal di Kelurahan Cengkareng Timur. Untuk memahami sikap 

toleransi, rukun dan gotong royong, berikut dijelaskan di bawah 

ini: 

a. Toleransi 

Di dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika terdapat semangat 

untuk saling bertoleransi. Toleransi yang berasal dari kata 

“tollere” (bahasa Latin) yang berarti mengangkat, sikap yang  

memperlihatkan kesediaan tulus untuk mengangkat, memikul, 

menopang bersama perbedaan yang ada. Dengan demikian, 

toleransi meniscayakan sikap menghargai harus aktif dan 

dimulai dari diri sendiri. Jadi, dengan toleransi bukan orang lain 

yang terlebih dulu harus menghargai kita, melainkan kita 

sendirilah yang harus memulai untuk menghargai orang lain. 

Akan tetapi tidak berhenti di situ saja, sebab toleransi akan 

menjadi bermakna jika ia diikuti juga oleh pihak lain, sehingga 

sifatnya menjadi dua arah dan timbal-balik. (Sekjen MPR RI, 

2012:182-183) 
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Toleransi merupakan sikap warga negara yang aktif, bukan 

sikap yang spontan. Menurut Savater (dalam Ali, 2003:100) 

sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada 

usaha sadar menginternalisasikannya. 

b. Rukun 

Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda tetapi tetap 

satu juga. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa 

yang mendiami ribuan pulau di wilayah negara RI. Kita harus 

menyadari adanya keanekaragaman dalam masyarakat 

Indonesia. Kita perlu menghargai dan bersikap rukun meskipun 

terdapat perbedaan di sekeliling kita. 

Rukun berarti baik, damai dan tidak bertentangan. Kata 

rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan 

persahabatan. Kerukunan hidup berarti hidup dalam suasana 

baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat 

antarumat yang berbeda-beda suku dan agamanya.(Sairin, 

2006:57) 

Kerukunan dapat menciptakan semangat persatuan dan 

kesatuan yang membawa bangsa Indonesia menjadi negara 

yang adil dan makmur. Kerukunan juga dapat menghasilkan 

kerja sama dalam menjawab tantangan di era yang serba cepat 

ini. 
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c. Gotong Royong 

Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia 

membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu kehidupan 

manusia itu sendiri. Untuk saling membantu satu sama lain, 

tidak perlu memandang perbedaan suku, agama, maupun 

golongan tertentu. Perbedaan itu dapat disatukan melalui 

pengimplementasian nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka 

Tunggal Ika mengajarkan untuk hidup saling bergotong royong 

untuk membantu sesama. 

Gotong royong adalah bentuk kerjasama untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan azas timbal-balik yang mewujudkan 

adanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Gotong royong ini 

dapat terwujud dalam bentuk yang spontan, dilandasi pamrih, 

atau karena memenuhi kewajiban sosial. Dengan azas timbal-

balik maka kerjasama itu tidak untuk kepentingan sepihak saja, 

tapi pada dasarnya sikap memberi disertai pula oleh keinginan 

untuk menerima balasan dari pemberian itu. (Dirjen 

Kebudayaan, 1982:2-3) 

Sikap gotong royong dapat menjadikan hubungan 

persaudaraan semakin erat dan persatuan dan kesatuan semakin 

tumbuh. Di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki 

beraneka ragam suku bangsa, sikap gotong royong dapat 
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mempersatukan suku bangsa Indonesia. Gotong royong 

merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. 

Dengan kembali menggelorakan semangat ke-bhinneka-an, 

perbedaan dipandang sebagai suatu kekuatan yang bisa 

mempersatukan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-

cita negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukan bahwa 

bangsa Indonesia sangat heterogen, dan karenanya toleransi 

menjadi kebutuhan mutlak. (Sekjen MPR RI, 2012:182) 

B. Struktur Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 2002:24), 

masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 

bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri 

mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas oleh masyarakat setempat. Manusia 

secara kodrati merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan 

dengan orang lain, hubungan ini terwujud dalam suatu kesatuan 

yang disebut dengan masyarakat. 

Menurut MacIver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem 

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara 

berbagai kelompok dan penggolongan, pengawasan tingkah laku 

serta kebebasan-kebebasan manusia. (Soekanto, 2002:24) 
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Menurut J.L.Gilin dan J.P.Gillin, masyarakat adalah 

kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, 

tradisi, sikap dan perasaan yang sama, masyarakat itu meliputi 

pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil (Ahmadi, 

2003:106). 

Menurut Shadily (1993:47-50) masyarakat adalah golongan 

besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan paksaan 

atau sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh 

memengaruhi satu sama lain. Pendapat lain, masyarakat adalah 

sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling membantu 

yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain 

sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. 

Dapat dijelaskan bahwa masyarakat adalah kelompok 

manusia yang dengan paksaan atau sukarela bertalian secara 

golongan  yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan 

yang sama dan telah hidup bersama-sama cukup lama yang 

menempati suatu wilayah tertentu. 

2. Latar Belakang Timbulnya Suatu Masyarakat 

Menurut Santosa (2004:83) ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi timbulnya suatu masyarakat, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Adanya suatu interaksi yang lebih besar diantara anggota yang 

bertempat tinggal di satu daerah dengan batas-batas tertentu. 

b. Adanya norma sosial manusia di dalam masyarakat, 

diantaranya kebudayaan masyarakat sebagai suatu 
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ketergantungan yang normatif, norma kemasyarakatan yang 

historis, perbedaan sosial budaya antara lembaga 

kemasyarakatan dan organisasi masyarakat. 

c. Adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat 

yang bersifat normatif. Demikian juga norma yang ada dalam 

masyarakat akan memberikan batas-batas pada kelakuan 

anggotanya dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi 

kelompok untuk menyumbangkan sikap kebersamaannya 

dimana mereka berada. 

Latarbelakang timbulnya manusia dibagi menjadi tiga, adanya 

suatu interaksi, adanya norma sosial manusia di dalammasyarakat, 

dan adanya ketergantungan antara kebudayaan dan masyarakat 

yang bersifat normatif. Dalam masyarakat harus terjadi suatu 

interaksi antar masyarakat tersebut, dan juga aturan-aturan yang 

membatasi tingkah laku masyarakat. 

3. Ciri-Ciri Masyarakat 

Menurut Soekanto (2002:24-25) sebagai suatu pergaulan 

hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka 

masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu: 

a. Manusia yang hidup bersama 

b. Bercampur untuk waktu yang  cukup lama 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama 

 

Menurut Santosa (2004:84) didalam masyarakat ditandai 

dengan adanya hubungan sosial antara anggota kelompok 

masyarakat. Secara ringkasnya ciri-ciri masyarakat adalah adanya: 

a. Daerah/batas tertentu 

b. Manusia yang bertempat tinggal 

c. Kehidupan masyarakat 

d. Hubungan sosial antara anggota kelompoknya 
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Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti 

membutuhkan manusia lainnya. Manusia hidup berkelompok yang 

menempati suatu daerah tertentu yang memiliki hubungan sosial 

antara anggota kelompoknya dan telah hidup bersama dalam waktu 

yang lama bisa disebut sebagai masyarakat. 

4. Macam-Macam Masyarakat 

Macam-macam masyarakat bisa dilihat dari cara 

terbentuknya masyarakat tersebut. Cara-cara terbentuknya 

masyarakat menurut Mutakin (1998:13) adalah sebagai berikut: 

a. Dengan cara sengaja atau dipaksakan, misalnya suatu 

(masyarakat) negara dibentuk secara sengaja, masyarakat 

pengungsi terbentuk karena dipaksa. 

b. Masyarakat yang dibentuk dengan sendirinya, misalnya suatu 

suku bangsa, masyarakat terasing dan sejenisnya; kemudian 

masyarakat budidaya, yang terbentuk karena ada hubungan 

dengan lapangan usaha (aspek ekonomi), misalnya masyarakat 

petani, industri, nelayan, perambah hutan, dan sejenisnya. 

 

Menurut Santosa (2004:85) dalam mengadakan klasifikasi 

terhadap masyarakat setempat (community) dapat dipergunakan 

empat kriteria yang saling berhubungan, yaitu: 

a. Jumlah penduduk 

b. Luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk daerah pedalaman 

c. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap 

seluruh masyarakat 

d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan 

Kriteria tersebut di atas dapat dipergunakan untuk 

membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat. 
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Lebih lanjut lagi menurut Santosa (2004:85-86) secara garis 

besar bahwa masyarakat dapat dibagi menjadi masyarakat 

sederhana dan masyarakat modern. 

a. Masyarakat Sederhana 

Masyarakat sederhana apabila dibandingkan dengan 

masyarakat yang kompleks yang terlihat kecil, organisasinya 

sederhana sedangkan penduduknya tersebar. Kecilnya 

masyarakat tadi disebabkan oleh perkembangan teknologi yang 

lambat, pengangkutan dan hubungan yang lambat, 

memperkecil ruang lingkup hubungan dengan masyarakat lain, 

serta memperkecil kemungkinan mengadakan eksploitasi. 

Kepadatan penduduk sangant tipis dan berpindah-pindahnya 

masyarakat. Karena tergantung pada kesuburan tanah dan 

hewan-hewan yang diburu menyebabkan mereka mendiami 

wilayah yang relatif sangat luas walaupun teknik komunikasi 

masih sederhana. Sosialisasi dari individu-individu lebih 

mudah karena hubungan yang erat antara warga masyarakat 

setempat yang sederhana. Kesetiaan dan pengabdian terhadap 

kelompoknya sangat kuat karena hidunya tergantung pada 

kelompoknya. Bahkan mereka merasa bahwa masih ada ikatan 

keluarga antarmereka.. 
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Dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, masyarakat yang 

sederhana tadi mulai mengenal hukum ilmu pengetahuan, 

sistem pendidikan, dan lain-lain. 

b. Masyarakat Modern 

1) Masyarakat pedesaan (rural community) 

Dalam masyarakat pedesaan antara anggota yang satu 

dengan yang lain mempunyai hubungan yang lebih erat dan 

lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga 

masyarakat pedesaan lainnya diluar batas wilayahnya. 

Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem 

kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada 

umumnya hidup dari pertanian. Walaupun terlihat ada 

tukang kayu, tukang genting, dan tukang batu bata, dan 

lain-lain. Akan tetapi, inti pekerjaan penduduknya adalah 

pertanian. Dalam masyarakat pedesaan tidak akan dijumpai 

pembagian kerja berdasarkan pada usia, mengingat 

kemampuan fisik masing-masing dan juga atas dasar 

perbedaan kelamin. 

Umumnya pada masyarakat pedesaan golongan orang tua 

memegang peranan penting. Orang-orang akan meminta 

nasihat pada mereka apabila terdapat kesulitan. 

Kesukarannya adalah bahwa golongan orang-orang ini 

sangat berpegang teguh pada tradisi yang kuat sehingga 
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sukar untuk mengadakan perubahan yang nyata. Dalam 

masyarakat pedesaan, rasa persatuan yang erat 

menimbulkan saling mengenal dan saling menolong yang 

akrab. Apabila ditinjau dari sudut pemerintahannya maka 

hubungan dengan penguasa berlangsung secara tidak resmi. 

Segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah. Disamping 

itu karena tidak ada pembagian yang tegas semua penguasa 

sekaligus mempunyai beberapa kedudukan dan peranan 

yang sama sekali tidak dapat dipisahkan atau paling tidak 

sukar untuk membedakannya. Pendeknya, segala sesuatu 

disentralisasikan pada diri kepala desa tersebut. 

2) Masyarakat perkotaan (urban community) 

Pengertian “kota” disini terletak pada sifat-sifat 

kehidupannya serta ciri kehidupannya yang berbeda dengan 

masyarakat pedesaan. 

Warga masyarakat kota dalam pemenuhan kebutuhan 

sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan. Kalau 

masyarakat pedesaan lebih mementingkan kebutuhan utama 

seperti makanan, pakaian, dan perumahan, kebutuhan hidup 

orang kota sangat berhubungan dengan pandangan 

masyarakat sekitarnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

terlihat adanya pembedaan penilaian, orang desa menilai 

makanan sebagai kebutuhan biologis, sedangkan orang kota 
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sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Demikian 

juga dalam hal lainnya, jauh berbeda dengan masyarakat 

pedesaan. 

5. Struktur Sosial Masyarakat Kota 

Menurut Daldjoeni (1978:55-57), struktur sosial dari kota 

sebagai berikut: 

a. Heterogenitas Sosial 

Kepadatan penduduk mendorong terjadinya persaingan dalam 

pemanfaatan ruang. Orang dalam bertindak memilih-milih 

mana yang paling menguntungkan baginya, sehingga akhirnya 

tercapai spesialisasi. 

 

b. Hubungan Sekunder 

Jika hubungan antara penduduk di desa disebut primer, di kota 

disebut sekunder. Pemerintah kepada orang lain serta terbatas 

pada bidang hidup tertentu; ini disebabkan antara lain karena 

tempat tinggal orang juga cukup terpencar dan saling 

mengenalnya hanya menurut perhatian antar fihak. 

c. Toleransi Sosial 

Di kota orang tak memperdulikan tingkah laku pribadi 

sesamanya. Meski ada kontrol sosial tetapi ini sifatnya non 

pribadi; asal tak merugikan bagi umum, tindakan dapat 

ditoleransikan. 

d. Kontrol (pengawasan) Sekunder 

Orang-orang kota secara fisik berdekatan, tetapi secara sosial 

berjauhan. 

e. Mobilitas Sosial 

Disini yang dimaksudkan adalah perubahan status sosial 

seseorang. Orang menginginkan kenaikan dalam jenjang 

kemasyarakatan (sosial climbing). 

f. Ikatan Sukarela (voluntary association) 

Secara sukarela orang menggabungkan diri ke dalam 

perkumpulan yang disukainya. 

g. Individualisasi 

Orang dapat memutuskan apa-apa secara pribadi, 

merencanakan karirnya tanpa desakan orang lain. 

h. Segresi Keruangan (spatial segregation) 

Akibat dari kompetisi ruang terjadi pola sosial yang 

berdasarkan persebaran tempat tinggal atau sekaligus kegiatan 

sosial-ekonomis. 
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Beberapa ciri lain yang menonjol pada masyarakat kota 

menurut Santosa (2004:87) antara lain sebagai berikut: 

a. Kehidupan keagamaan berkurang apabila dibandingkan dengan 

di desa. 

b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri 

tanpa harus bergantung pada orang lain. 

c. Pembagian kerja antara warga kota lebih tegas dan mempunyai 

batas yang nyata. 

d. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak 

diperoleh. 

e. Biasanya menganut jalan pikiran yang rasional. 

f. Adanya pembagian waktu karena adanya jalan kehidupan yang 

serba cepat. 

g. Perubahan sosial tampak dengan nyata karena biasanya terbuka 

dalam menerima pengaruh dari luar. 

 

Masyarakat kota memiliki sikap individualisme yang cukup 

tinggi. Masyarakat kota lebih mementingkan kepentingan 

pribadinya sendiridaripada kepentingan untuk umum. Masyarakat 

kota biasanya tidak terlalu mempedulikan kehidupan orang lain. 

C. Masyarakat Betawi 

1. Asal Muasal Masyarakat Betawi 

Jika ditarik ke masa lalu, asal muasal masyarakat Betawi 

sebenarnya sudah ada sejak jaman Kerajaan Tarumanegara yang 

bertempat tinggal di Kalapa, namun sebutan masyarakat Betawi 

belum ada pada masa itu. Kalapa adalah nama yang paling purba 

dari kawasan yang kemudian disebut Jakarta. Kerajaan 

Tarumanegara runtuh pada abad ke-7M. Sementara itu kekuasaan 

Sunda Pajajaran belum bangkit. Prof. Slamet Mulyana berpendapat 
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di antara tenggang waktu abad ke-7M sampai dengan abad ke-12M 

terjadi vacuum kekuasaan politik di Kalapa. Dalam masa vacuum 

itulah muncul kekuasaan Budha Sriwijaya sebagai periode 

interrugnum di Kalapa. Kemudian pada abad ke-12M kerajaan 

Sunda Pajajaran mendirikan sejumlah pelabuhan antara lain di 

Cimanuk, Tengaran (Tangerang) dan di Kalapa. Kemudian oleh 

kerajaan Pajajaran tersebut diberi nama Sunda Kalapa. (Saidi, 

1997:6-15) 

Orang-orang Kalapa adalah orang-orang yang berasal dari 

daerah tanah Jawa. Mereka berbahasa Sanskerta, dan di zaman 

kekuasaan Pajajaran mereka berbahasa Sunda kuno. Orang-orang 

ini kemudian bercampur-baur, kawin mawin, dan membentuk 

komunitas baru dengan migran yang datang dari Kalimantan pada 

periode interrugnum. Kelompok ini sampai dengan awal abad ke-

19 disebut sebagai Melayu Jawa. Pada tahun 1865, kelompok etnik 

ini sudah menyebut dirinya sebagai “orang Betawi”, bercampur 

dengan sebutan sebagai “orang Selam”. Penyebutan diri sebagai 

orang Selam tampaknya tidak banyak dipakai lagi oleh orang 

Betawi sendiri di awal abad ke-20. Orang-orang Cina masih 

meneruskan sebutan orang Selam. Orang-orang Arab sendiri lebih 

suka menyebut orang Betawi sebagai orang Melayu. (Saidi, 

1997:6-15) 



39 
 

 
 

Menurut Nasution (1994:19) dalam pralokakarya seni 

budaya Betawi dikatakan bahwa Betawi merupakan perubahan 

sebutan Batavia pada masa kekuasaan Jan Pieterszoon Coen, 

pengganti nama Jayakarta yang pada waktu itu berkembang 

menjadi kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Di tempat ini 

berkumpul berbagai bangsa asing dan suku bangsa. Pertemuan 

antarbangsa dan suku bangsa itu menimbulkan pembauran budaya 

dan kehidupan, termasuk keturunan. 

Menurut Suryomihardjo (dalam Nasution, 1994:19) 

perkembangan dan pertumbuhan penduduk Betawi berasal dari 

keturunan berbagai bangsa dan suku bangsa yang tidak lagi 

menunjukkan ciri-ciri aslinya dan membentuk suatu tipe 

masyarakat baru dengan budaya dan ciri tersendiri. 

2. Kebudayaan Betawi 

Kebudayaan Betawi tidak terlepas dari percampuran 

kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang menetap disana dari 

berbagai bangsa dan suku bangsa yang menjadi cikal bakal 

masyarakat Betawi itu sendiri. Berikut ini beberapa contoh 

kebudayaan Betawi yang merupakan gabungan dari beberapa 

kebudayaan yaitu: 

a. Perkawinan 

Contoh kehidupan masyarakat Betawi yang 

merupakan percampuran dari beberapa kebudayaan yaitu 
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upacara adat perkawinan. Upacara adat perkawinan 

masyarakat Betawi memadukan beberapa unsur 

kebudayaan dari Arab, Cina, dan Eropa ( Saidi, 1997:118). 

Perpaduan dari berbagai unsur kebudayaan terdapat 

pada upacara ngarak penganten. Unsur kebudayaan Cina 

terdapat pada dandanan pengantin wanita yang didandani 

menyerupai pengantin Cina, Unsur kebudayaan Arab 

terdapat pada pengantin laki-laki yang berjubah dan 

bersorban, kemudian ada barisan santri yang menabuh 

rebana dengan membaca selawat, unsur kebudayaan Eropa 

terdapat pada regu musik Tanjidor yang menggunakan alat 

musik dari Eropa dan Tanjidor memperlihatkan tingkat 

kemampuan ekonomi penyelenggara pesta perkawinan. 

(Saidi, 1997:116-121) 

Berikut ini merupakan urutan dari upacara adat 

perkawinan masyarakat Betawi yang memiliki perpaduan 

dari berbagai unsur kebudayaan lain: 

1) Nyerep-nyerepin 

Orang tua pihak laki-laki biasanya bertanya 

kepada anaknya apa sudah ingin menikah, tetapi 

kadang-kadang sebaliknya, anak tersebut yang 

mengajukan keinginannya. Orang tua laki-laki 

menyerahkan masalah ini kepada “orang 
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perempuan”, maksudnya istri, ibu, dan ibu 

mertua, serta saudara-saudara perempuan yang 

lain. 

Disini terjadi proses nominasi, lalu seleksi. 

Setelah calon terpilih, maka bakal calon, istri, 

dirundingkan dengan si anak laki-laki. Jika ia 

penuju, setuju, maka diatur langkah yang 

dinamakan “nyerep-nyerepin”. 

Nyerep-nyerepin artinya mencari informasi dari 

sumber langsung, atau terdekat, untuk 

mengetahui apakah gadis yang menjadi “lihat-

lihatan” itu sudah ada yang empunya atau 

belum. Bila ternyata belum maka menyusul 

langkah yang dinamakan ajar kenal. 

2) Minta 

Minta artinya melamar. Keluarga laki-laki 

meminta si gadis lewat orang tuanya untuk 

dikawinkan dengan si perjaka. Biasanya 

jawaban tidak diberikan secara langsung. 

Jawaban diberikan setelah kunjungan 

berikutnya. Pada kesempatan ini keluarga 

perempuan menyampaikan besarnya uang 
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lamaran dan berat serta bentuk “cingkrem”, mas 

kawin, yang diminta. 

3) Serah Uang 

Upacara ini intinya adalah penyampaian 

lamaran secara resmi sambil menyerahkan uang, 

cingkrem, dan kekudang. Kekudang adalah 

masakan, dan kue-kue yang menjadi pelengkap 

serah uang. 

4) Duduk Nikah 

Calon penganten pria, berikut sanak 

keluarganya, diiringi rombongan rebana dan 

ahli-ahli pantun serta pembawa sike, darang ke 

rumah calon mempelai wanita. Sebelum upacara 

akad nikah dilangsungkan, wakil rombongan 

pria diajak ngadu pantun oleh wakil pihak 

keluarga wanita, dan setelah itu masih diminta 

tarik lagu sike. Akad nikah baru dilakukan 

setelah tahap ini dijalankan. 

5) Pesta Kawin 

Pesta kawin diadakan setelah pernikahan di 

rumah mempelai wanita. Pesta biasanya 

diadakan selama dua hari satu malam. 

Bermacam hiburan dipertunjukkan dalam 
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kesempatan ini. Tamu menyerahkan angpau, 

yaitu amplop berisi uang kepada tuan rumah. 

Penganten wanita memakai busana berganti-

ganti sebanyak tujuh perangkat,  antara lain 

Dardanella, Seribu Satu Malam, Serimpi, dan 

Puteri Cina. Baju penganten Dardanella 

memperlihatkan pengaruh Barat. Penganten 

laki-laki memakai jas lengkap dan pantalon, ini 

juga suatu pengaruh Barat. 

Usai pesta di rumah keluarga wanita, maka 

dilakukan tahap terakhir yaitu upacara pesta 

niga ariin. Niga ariin adalah pesta yang diadakan 

di rumah mempelai pria yang waktunya 

secepatnya tiga hari setelah pesta di rumah 

mempelai wanita. (Saidi, 1997:155-159) 

b. Ngarak Penganten 

  Mempelai laki-laki berjubah dan bersorban seperti 

khatib Jum’at, dan ditambah dengan aksesoris. Sedangkan 

mempelai perempuannya didandani seperti penganten Cina. 

Formasi prosesi ngarak penganten adalah sebagai berikut: 

1) Unit pertama adalah sepasang ondel-ondel. 

2) Unit kedua barisan remaja pesilat berseragam 

membawa senjata Cina yang bernama toya. 
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3) Unit ketiga adalah barisan santri yang menabuh 

rebana sambil membaca selawat. 

4) Unit keempat adalah penganten pria. 

5) Unit kelima adalah regu musik tanjidor. 

6) Unit keenam adalah kelompok musik tradisional 

Betawi dengan instrumen gendang, ketipung, 

kempul, gong, dan kenong. 

7) Unit ketujuh adalah penganten perempuan. 

8) Unit kedelapan adalah pengiring penganten 

perempuan. 

Jika kita cermati jelas sekali komponen demi 

komponen prosesi maka jelas sekali unsur-unsur budaya 

Arab, Cina, Eropa dicampur dengan unsur budaya 

tradisional Betawi. 

c. Wayang Betawi 

Wayang Betawi adalah wayang wong dan wayang 

kulit. Khazanah cerita yang dibawakan tidak jelas mengacu 

kepada sumber mana, yang pasti tidak dari babad 

Mahabharata dan Ramayana. Meski tokoh-tokoh dalam 

wayang kulit Betawi bernama Semar, Astrajingga, dan 

Gatotkaca, tetapi tema cerita sama sekali di luar kedua 

babad itu. 
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  Wayang Betawi semata-semata sarana hiburan, 

tidak ada latar belakang spiritualismenya seperti dalam 

wayang golek dan wayang kulit Jawa yang mengenal 

‘ngeruwat’. 

d. Tradisi dan Sinkretisme Budaya 

  Upacara tradisional Betawi mencerminkan 

sinkretisme budaya Islam, Cina dan unsur pra Islam. Unsur 

pra Islam tidak mutlak mengacu kepada konsep-konsep 

Hindu dan Budha. Persoalan yang menyangkut 

kepercayaan akan karma seperti terhadap dalam konsep 

Hindu tidak dikenal dalam paham Betawi. Perbuatan jahat 

seseorang akan dibalas Tuhan di hari akhir. Maksudnya, 

akan mendapat pembalasan Allah. 

  Tidak ada benda phisikal yang dianggap suci. Pada 

umumnya orang Betawi tidak mengenal jimat. Tetapi 

secara umum di kalangan orang Betawi yang dikenal adalah 

wisit, yaitu benda phisikal yang dianggap membawa 

keberuntungan. Pandangan seperti ini lebih banyak 

dipengaruhi oleh konsep-konsep Cina. 

  Orang Betawi percaya bahwa orang meninggal itu 

bukan seperti kedebongan pisang. Membusuk, sirna, lalu 

tidak ada komunikasi lagi dengan yang masih hidup. Roh 

orang yang meninggal itu diyakini menjadi penunggu di 



46 
 

 
 

rumah-rumah, di pohonan, atau di areal tanah. Tapi tidak di 

batu-batu besar, atau di gunung. Roh itu juga berdiam di 

sumur-sumur tua. Bukan sumur kompa, atau sumur sanyo. 

Karena itu bila orang Betawi bikin rumah mengadakan 

sedekah bumi ketika tahapan pembangunan. Waktu 

menempati rumah baru, atau pindah rumah, juga diadakan 

sedekahan. Dengan catatan rumah baru, walau bangunan 

lama, itu dibeli bukan sewa. 

  Atap rumah orang Betawi terbuat dari atep rumbia, 

kaleng, atau genting. Lantai bertegel, cor semen, atau tanah. 

Kalau lantai tanah itu biasanya disiram hampir setiap hari 

dan dipadatkan. Sehingga permukaan tanah tidak berdebu, 

keras dan adem. (Saidi, 1997:116-141) 

3. Kehidupan Masyarakat Betawi 

Masyarakat Betawi merupakan percampuran dari keturunan 

berbagai bangsa dan suku bangsa yang tidak lagi menunjukkan 

ciri-ciri aslinya dan membentuk suatu tipe masyarakat baru dengan 

budaya dan ciri tersendiri (Suryomihardji dalam Nasution, 

1994:19). Kehidupannya pun tidak lepas dari percampuran antar 

kebudayaan yang merupakan cikal bakal dari masyarakat Betawi. 

Berikut ini merupakan kehidupan masyarakat Betawi: 
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a. Wanita Hamil 

Wanita hamil dianggap rawan gangguan iblis. Konon 

wanita yang hamil mengeluarkan aroma tubuh yang disukai 

iblis. Karena itu ketika kehamilan mencapai bulan ketiga 

ada upacara niga bulanin. Upacara niga bulanin sederhana 

saja, ibu yang hamil muda itu dimandikan air kembang, lalu 

sejak saat itu ia meletakan penajem, benda logam kecil 

yang tajam biasanya pisau lipat, di bajunya dengan 

dikaitkan peniti. 

Si ibu hamil ini terkena pelbagai tabu. Ia tidak boleh duduk 

di ambang pintu. Tidak boleh menggulung-gulung tali. 

Tabu ini yang dinamakan nurut buat. Nurut buat adalah 

perbuatan ibu hamil yang tanpa didasari akan berakibat 

pada wujud fisik si bayi, atau setidaknya mempersulit 

kelahiran bayi. Duduk di ambang pintu membawa akibat 

anak yang mau lahir nanti melintang di gerbang rahim. 

Menggulung-gulung tali berakibat anak yang lahir itu akan 

dililit ari-ari. 

b. Nuju Bulanin 

Bila kehamilan masuk bulan ketujuh maka diadakan 

kenduri mengundang kerabat dan tetangga membaca tahlil. 

Diantara orang-orang perempuan biasanya ada rujakan. 

Kalau upacara niga bulanin banyak dipengaruhi oleh 
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konsep-konsep pra Islam, maka nuju bulanin lebih 

bernuansa Islam. 

c. Kekahan 

Sekitar 14 hari setelah kelahiran bayi diadakan upacara 

kekahan, menggunting rambut bayi. Dua ekor kambing 

disembelih bila bayi laki-laki, dan seekor bila yang lahir 

perempuan. Kenduri besar diadakan dengan pembacaan 

Maulid Barzanji. Biasanya nama bayi diumumkan pada 

acara ini. 

d. Khitanan 

Pada usia anak sekitar 8-10 tahun, bila laki-laki ia dikhitan. 

Khitanan dapat saja dimeriahkan dengan pesta besar, atau 

kadang-kadang sedekahan sederhana saja. Itu tergantung 

dengan keadaan ekonomi orang tua masing-masing. 

e. Perkawinan 

Secara rinci sudah dijelaskan di atas mengenai proses 

perkawinan pada sub bab kebudayaan Betawi. 

f. Kematian 

Kematian adalah akhir dari siklus kehidupan manusia. Bagi 

orang Betawi, kematian adalah sesuatu yang nyata yang 

akan dihadapi oleh manusia. Penguburan jenazah harus 

disegerakan. Sedapat mungkin jenazah dikuburkan di hari 

yang sama dengan hari kematiannya, paling lambat 
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sebelum waktu maghrib tiba. Pemakaman tidak dilakukan 

malam hari. Selametan diadakan dihari ke-3, ke-7, dan ke-

40 dengan mengundang kerabat untuk tahlilan. Upacara 

kematian diselenggarakan dengan berpegang kepada ajaran 

dan tradisi Islam. (Saidi, 1997:153-160) 

g. Hidup Bertetangga 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup 

sendiri, akan tetapi selalu hidup bersama secara 

berkelompok ataupun bermasyarakat. Tidak hanya adat 

istiadat masyarakat Betawi yang merupakan perpaduan dari 

berbagai kebudayaan lain. Cara masyarakat Betawi dalam 

kehidupan sehari-hari pun banyak diilhami dari cara 

kehidupan masyarakat lainnya. Cara masyarakat Betawi 

memperkenalkan diri juga sama, duduk dan bercakap-cakap 

juga sama dengan masyarakat Cina yaitu, mereka duduk di 

kursi, dan jika makan memakai meja. Tidak bersila di atas 

tikar yang terhampar di tanah. (Saidi, 1997:115) 

Orang Jawa yang bermukim di Betawi ikut cara 

seperti tersebut. Jika diajak bercakap dengan sesama Jawa 

sudah tidak mengenal sopan santun Jawa lagi. Lama-lama 

mereka disebut orang Selam (Saidi, 1997:115). Menurut 

Sastrodarmo (dalam Saidi, 1997:115), di mata orang 

Betawi, orang Cina adalah pintar dagang. Orang Arab 
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menurut orang Betawi adalah bangsa yang mulia “kuat 

ibadat”. 

Orang Cina akrab dengan orang Betawi. Betawi dan 

Cina suka kerjasama dalam perdagangan dan pertukangan. 

Orang Betawi mengerti sedikit bahasa Cina, setidaknya 

cara menghitung. Orang Betawi pun belajar silat dari orang 

Cina. (Saidi, 1997:115) 

D. Multikulturalisme 

Dunia masa kini menuntut adanya multikulturalisme, karena dalam 

perbedaan-perbedaannya, manusia-manusia yang saling berbeda harus 

berhubungan satu sama lain, baik suka maupun tidak. Dalam 

multikulturalisme, manusi-manusia merayakan perbedaan-perbedaan 

yang dimilikinya. Untuk itu, seluruh perbedaan yang ada (apa pun 

bentuk perbedaan-perbedaan tersebut) harus dihormati. Perbedaan-

perbedaan tersebut adalah karunia yang sangat indah yang harus dijaga 

secara damai. (Martono, dkk, 2003:27) 

Masyarakat kota Jakarta merupakan contoh masyarakat 

multikultural yang di dalamnya terdapat banyak masyarakat yang 

berbeda suku dan kebudayaannya. Akar kata multikulturalisme 

menurut Mahfud (2009:75) adalah kebudayaan. Secara etimologis, 

multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), 

dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung 

pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya 
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dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Sedangkan, 

menurut Sparringa (dalam Martono dkk, 2003:17) mendefinisikan 

multikulturalisme sebagai  sebuah kepercayaan yang menyatakan 

bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cultural 

groups) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-

existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya 

lain. 

Lebih lanjut menurut Lawrence A. Blum (dalam Martono dkk, 

2003:28) multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan 

dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan 

keingintahuan tentang budaya etnik orang lain. Ia meliputi sebuah 

penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti 

menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan 

mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat 

mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. 

Menurut Haviland (dalam Martono dkk, 2003:29) 

multikulturalisme dapat dijelaskan pula sebagai pluralisme 

kebudayaan. Secara antropologis menjelaskan, kalau satu kebudayaan 

dunia yang homogen tidak dengan sendirinya pasti merupakan harapan 

masa depan, orang akan melihat pluralisme kebudayaan sebagai masa 

depan umat manusia. Pluralisme kebudayaan adalah interaksi sosial 

dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan 

berpikirnya dalam masyarakat yang sama. secara idela, pluralisme 
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kebudayaan berarti penolakan kefanatikan, purbasangka, dan rasisme, 

dan penerimaan sikap menghargai kebudayaan tradisional orang lain. 

Multikulturalisme merupakan suatu bentuk aliran/paham yang 

menjelaskan tentang hidup bermasyarakat yang saling menghormati 

dan menghargai terhadap aneka ragam kebudayaan yang ada. 

Masyarakat sadar bahwa mereka hidup saling berdampingan dengan 

masyarakat dari suku dan budaya yang berbeda. Untuk dapat hidup 

dengan damai dalam masyarakat multikultural, terdapat banyak 

kebudayaan, masyarakat harus saling menghormati dan menghargai 

budaya masyarakat lain. 

Menurut Watson (dalam Salim,2006:12) masyarakat multikultural 

dimaknai dengan sangat luas, yakni “masyarakat yang di dalamnya 

berkembang banyak kebudayaan”. Hal ini tidak lepas dari banyaknya 

suku bangsa dan adat istiadat yang ada di negara Indonesia. Menurut 

Agus Salim (2006:7) masyarakat multikultural tumbuh diawali dengan 

adanya kesadaran bahwa hidup manusia dalam sebuah masyarakat dan 

kebudayaan adalah bersifat pluralis. Masyarakat multikultural 

mengindikasikan bahwa setiap kebudayaan dan masyarakat 

mempunyai tata cara hidupnya sendiri-sendiri yang berbeda. 

E. Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang ada dalam masyarakat kota saat ini adalah 

sikap individualisme masyarakatnya yang cukup tinggi. Banyak 

masyarakat yang sudah tidak peduli lagi dengan masyarakat lainnya. 



53 
 

 
 

Bahkan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri seperti yang 

sudah dijelaskan oleh Daldjoeni diatas tentang struktur sosial 

masyarakat kota. 

Peneliti tertarik untuk meneliti masyarakat kota yang terdapat di 

kota Jakarta. Contoh dari masyarakat kota Jakarta adalah masyarakat 

Betawi. Masyarakat Betawi terdiri dari masyarakat Betawi asli dan 

warga pendatang yang bertempat tinggal di Kelurahan Cengkareng 

Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat. Untuk mengatasi 

individualisme yang cukup tinggi, masyarakat Betawi dalam 

kehidupan sehari-harinya menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. 

Tujuan penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika agar tidak terjadi 

konflik antara masyarakat asli Betawi dengan warga pendatang dan 

agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap sesama. Masyarakat 

generasi muda Betawi dan warga pendatang yang kurang paham akan 

pentingnya nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat memahami dan 

menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-

harinya. Diharapkan dengan adanya penerapan nilai Bhinneka Tunggal 

Ika, dapat tercipta masyarakat yang bertoleransi, rukun, dan saling 

bergotong royong. Hal tersebut merupakan cerminan dari sikap yang 

menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengkaji 

implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan 

masyarakat Betawi, maka digunakan teori multikulturalisme, teori nilai 

Bhinneka Tunggal Ika dan konsep masyarakat kota. 
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Masyarakat Betawi 

Masyarakat Asli 

(Masyarakat Betawi) 

Warga pendatang 

(Masyarakat Luar 

Betawi) 

Masyarakat Betawi yang 

Menjunjung Tinggi 

Semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika 

Implementasi semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dalam Kehidupan 

Masyarakat Betawi 

Sikap 

Individualisme 

Masyarakat Kota 

yang Cukup 

Tinggi 

Masyarakat Generasi 

Muda Betawi 

Teori Multikulturalisme, Teori Nilai 

Bhinneka Tunggal Ika, dan Konsep 

Masyarakat Kota 



97 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan membahas secara mendalam 

berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari maka adapun kesimpulannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Masyarakat Betawi di Kelurahan Cengkareng Timur masih 

sangat menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

dengan cara mengimplementasikan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai Bhinneka 

Tunggal Ika dalam mencakup, sikap toleransi, rukun dan 

gotong royong. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Betawi di Kelurahan Cengkareng Timur masih 

dilakukan oleh masyarakat Betawi hingga saat ini. Hal ini dapat 

dilihat ketika masyarakat Betawi mengadakan acara 

pernikahan, masyarakat Betawi tidak hanya mengundang 

masyarakat Betawi saja, melainkan warga pendatang pun turut 

diundang dalam acara pernikahan tersebut. Sikap saling 

menjaga kerukunan masyarakat Betawi dengan warga 

pendatang tercermin dengan tidak adanya konflik yang berbau 

SARA yang terjadi di lingkungan masyarakat di Kelurahan 

Cengkareng Timur. Sedangkan sikap saling gotong royong 

sudah mulai memudar. Hal ini terlihat dari masyarakat hanya 
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melakukan tindakan yang diinginkannya saja yang dapat 

menghasilkan atau bermanfaat bagi dirinya saja tanpa melihat 

manfaat untuk umum. 

2. Cara masyarakat Betawi untuk memberikan pemahaman 

tentang pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika kepada 

masyarakat generasi muda Betawi dan warga pendatang sudah 

sangat tepat dalam memberikan pemahaman tersebut. Cara 

masyarakat Betawi dalam memberikan pemahaman tentang 

pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya 

memberikan nasihat saja, tetapi masyarakat Betawi langsung 

memberikan contoh dari dirinya sendiri terlebih dahulu 

bagaimana caranya mengimplementasikan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu menjadikan 

masyarakat generasi muda Betawi dan warga pendatang 

mengikuti perilaku masyarakat Betawi untuk 

mengimplementasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan 

masyarakat Betawi sudah sangat baik, tetapi masih terdapat kekurangan. 

Dalam hal ini penulis memberikan saran agar kehidupan masyarakat 
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Betawi diharapkan dapat terus menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal 

Ika, sebagai berikut. 

1. Untuk masyarakat Betawi 

a. Bagi masyarakat Betawi harus lebih peduli dengan 

keamanan lingkungannya. Untuk kegiatan ronda malam 

harus dilaksanakan setiap hari, agar lingkungan masyarakat 

tetap aman. 

b. Bagi masyarakat Betawi sikap gotong royong, harus perlu 

diterapkan kembali dalam setiap kesempatan. Jangan hanya 

melihat dari segi keuntungan pribadi semata, tetapi harus 

dilihat dari segi kepentingan masyarakat banyak. 

c. Bagi masyarakat Betawi jangan mudah menyerah untuk 

terus mengarahkan masyarakat generasi muda Betawi dan 

warga pendatang untuk mengimplementasikan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

2. Untuk masyarakat generasi muda Betawi 

a. Bagi masyarakat generasi muda Betawi diharapkan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat generasi muda 

Betawi harus mengimplementasikan nilai Bhinneka 

Tunggal Ika sejak usia dini. 

b. Bagi masyarakat generasi muda Betawi jika diajak untuk 

melakukan kegiatan gotong royong seperti membersihkan 

selokan, masyarakat generasi muda Betawi hendaknya 
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langsung sadar untuk mengikuti kegiatan gotong royong 

tersebut tanpa harus mencari-cari alasan untuk tidak 

mengikuti kegiatan gotong royong. 

c. Bagi masyarakat generasi muda Betawi harus sadar bahwa 

keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab semua 

kalangan masyarakat. Masyarakat generasi muda Betawi 

harus mau untuk melakukan kegiatan ronda malam, karena 

demi kepentingan bersama. 

3. Untuk warga pendatang 

a. Bagi warga pendatang sisihkanlah waktu sebentar untuk 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong seperti 

membersihkan selokan dan lain-lain. 
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