


Pentingnya diskusi 
multikultural

Benturan budaya-ideologi:

-Perbedaan antara peradaban tidak 
hanya riil, tetapi juga mendasar.

-ICT: Dunia makin menyempit, interaksi 
beda peradaban makin meningkat.

-Modernisasi ekonomi dan sosial 
membuat masyarakat tercerabut dari 
identitas lokal yang sudah berakar 
dalam (memperlemah Nation-identity). 



Pentingnya diskusi multikultural
-Timbulnya kesadaran peradaban 

(1) Di satu sisi barat berada di puncak 
kekuatan. 

(2) Akibat dari posisi Barat: kembalinya 
fenomena asal, berlangsung di
antara peradaban-peradaban Non-
Barat.

-Karakteristik dan perbedaan budaya 
kurang bisa menyatu dan karena itu 
kurang bisa berkompromi dibanding 
karakteristik dan perbedaan politik dan 
ekonomi. 



POLITIK 
BUDAYA 

ORBA
• Alasan stabilitas nasional politik “seragamisasi‟ sentralistik. 

• Politik “seragamisasi‟ bersifat pluralisme (kemajemukan) bangsa. 

• Kemajemukan ini –mengacu pendapat John Rex (1997)- hanya terjadi pada ruang
privat, bukan ruang publik. 

• Membuat individu/kelompok sosial seperti katak dalam tempurung: mengenal arti
kebebasan di antara mereka sendiri tanpa mengenal hak kebebasan dan perbedaan
kelompok lain. 

• Pada akhirnya melahirkan fragmentasi sosial:

- orang-orang Tionghoa tersekat hanya di dunia bisnis

- “nasionalisasi” nama yang berbau Tionghoa, 

- perbedaanperbedaan antara pusat-daerah atau dalam pelayanan publik



Apa kaitan Demokrasi dan Multikulturalisme?



- Konflik antar peradaban di masa 
depan tidak lagi disebabkan oleh 
faktor-faktor ekonomi, politik dan 
ideologi, tetapi justru dipicu oleh 
masalah masalah suku, agama, ras 
dan antargolongan (SARA). 

- Konflik tersebut menjadi gejala 
terkuat yang menandai runtuhnya 
polarisasi ideologi dunia kedalam 
komunisme dan kapitalisme.

- Di Amerika, multikultural muncul 
karena kegagalan pemimpin di dalam 
mempersatukan orang Negro dengan 
orang Kulit Putih

Samuel P. 
Huntington 
(1993):



Terbukti:
Runtuhnya struktur politik negara-negara Eropa Timur (akhir
1980-awal 1990). 

Di era 1980-an: terjadinya perang etnik di kawasan Balkan, di 
Yugoslavia., pasca pemerintahan Josep Broz Tito: Keragaman, 
yang disatu sisi merupakan kekayaan dan kekuatan, berbalik 
menjadi sumber perpecahan ketika leadership yang 
mengikatnya lengser.



BAGAIMANA 
INDONESIA?



SIAPA sih INDONESIA KITA?



KAYA 
SUKU/
BANGSA







BANGSA AGAMIS YG KAYA AGAMA

ISLAM PROTESTAN KATOLIK

ISLAM 87.18%

PROTESTAN   6.96%

KATOLIK 2.91%

Hindu 1.69%

BUDDHA 0.72%

Kong Hu Cu 0.5%



• Beragam kekayaan alam: Rempah-rempah, 
batubara terbesar

• Tingkat biodiversitas dan hutan tropis tertinggi
kedua di dunia setelah Brasil: Tingginya
keanekaragaman sumber daya alam hayati
yang dimiliki Indonesia

• 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di 
dunia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari
mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari
burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan
25% dari hewan laut.

• Cadangan Gas Alam terbesar di Blok Cepu dan
Blok Natuna

• Kesuburan tanah terbaik di dunia

•Wilayah laut terluas

• Seni budaya yang beragam

KAYA ALAM & HASIL BUMI

https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia
https://id.wikipedia.org/wiki/Reptil
https://id.wikipedia.org/wiki/Burung
https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang


AKIBATNYA?

PELUANG

•Kita bisa makmur
sejahtera

•Bargaining position kita
bisa kuat

•Budaya kita bisa
menjadi ikon pariwisata
dunia

TANTANGAN/ANCA
MAN

•Usaha keras
menyatukan banyak
bangsa menjadi satu
negara

•Kepentingan asing



POTENSI ANCAMAN DARI KEBERAGAMAN

• Stereotype
Konflik kepentingan, terutama politik

• perlakuan dan atau kebijakan diskriminatif
Konflik Etnis, Sektarian & agama

• Perang Ideologi: Kapitalisme, Liberalisme, 
Komunisme, dll

• Kesenjangan sosial & ekonomi

• hubungan eksploitatif, marjinalisasi

• Teknologi Komunikasi

Perpecahan (Disintegrasi)



CONTOH KONFLIK TIADA HENTI 

Arab: Satu Bangsa terpecah dalam beragam negara











SOLUSI



1. BUTUH CARA PANDANG YG SATU

Cara pandang bangsa Indonesia 
tentang diri dan lingkungannya, 
dengan mengutamakan kesatuan
dan persatuan wilayah dalam
perilaku bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara” (Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas)



PERSATUAN

•persatuan/per·sa·tu·an/ 
n 1 gabungan (ikatan, 
kumpulan, dan
sebagainya) beberapa
bagian yang sudah
bersatu

KESATUAN

•kesatuan orang yang 
terikat atas ciri-ciri
tertentu dalam
kehidupan masyarakat;



2. PENDIDIKAN SADAR 
KEBERAGAMAN

(PENDIDIKAN MULTIKULTURAL)



Pengertian

Dari aspek Antropologi: 
Multikultural & plural = sama, masy yang memiliki keragaman budaya

Multi = banyak; jamak; Kultur = budaya
Plural = jamak

MULTIKULTURALISME (Sufiks “isme’): 

Sebuah gerakan/ideologi untuk membentuk sifat/sikap multikultural



PENGERTIAN

• Kebijakan yang menekankan penerimaan terhadap realitas 
keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam 
kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami 
sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam 
kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007)

• Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan 
serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan 
dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lawrence 
Blum, dikutip Lubis, 2006:174)

• Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, 
penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang 
majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun 
mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat 
kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggan untuk 
mempertahankan kemajemukan tersebut (A. Rifai Harahap, 2007)



SIFAT MULTIKULTURAL

• * Mengakui dan menghargai perbedaan dalam 
kesederajatan tanpa mengurangi esensi dari perbedaan
itu. 

•* Individu tersebut akan secara terbuka memahami, 
menghargai serta mengaji budaya/latar orang lain yang 
dilandasi oleh semangat menghormati dalam 
kebersamaan. 



MULTIKULTURALISME VS PLURALISME

SALAD BOWL MELTING POT



MULTIKULTURALISME PLURALISME

ideologi yg mengakui dan 
mengagungkan perbedaan 
dalam kesederajatan, baik secara 
individu maupun komunal 
(Politic of Recognition)

Lebih menekankan pada 
interaksi antarbudaya sbg entitas 
yg memiliki hak & kewajiban yg 
sama

ideologi yg memandang 
keanekaragaman budaya yg lebih 
menekankan perbedaan antara 
satu masyarakat dengan 
masyarakat lainnya. 

Kurang memerhatikan 
interaksinya
Lebih menonjolkan keunikan dan 
entitas itu sendiri 

Lebih cenderung sbg politik 
kebudayaan seragam





PANCASILA: TEORI MULTIKULTURAL NKRI

• Menganggap setiap warga negara dan warga masyarakat
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama

• Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit
dan sebagainya

• Saling menghormati & mencintai sbg sesama makhluk Tuhan
• Jangan lihat perbedaan, lihat persamaan
• Menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan

penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, dll



Berbeda Itu Kodrati

• “Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu
berbagai bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh yg paling 

mulia di antara kamu adalah orang yg paling bertaqwa. Allah Maha mengetahui, Maha
teliti” (QS Al-Hujurat, 49: 13). 

• “…bertaqwalah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu” (QS. Al-
Anfal:1).  

• “Hablumminallah, hablumminannash” (QS 3:112; 4:36)
• Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa . Kita, supaya
mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh

bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." 1:27 Maka Allah 
menciptakan manusia v itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-

laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka (Kejadian 1: 26-27)

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kej&chapter=1&verse=27
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Ge 1:26,27,Eph 2:10 4:23,24,1Pe 1:14,15


Omong SARA boleh, tapi, 
TIDAK memecah-belah

• Samuel P. Huntington (1993):
• Bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi 
disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan ideologi, tetapi justru 
dipicu oleh masalah masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).





3. BIJAK DALAM BER-MEDIA SOSIAL









HINDARI POSTINGAN KEBENCIAN



PROVOKATOR KERUSUHAN



Gunakan HP UNTUK KEGIATAN   
POSITIF

• Sarana Belajar
• Shared economy
• Vlog
• Mengembangkan network  
• Sifat Multikultural
• Tdk menjadi budak HP



SHARED ECONOMY (Ekonomi Gotong Royong)



VLOG



VLOG



PILAR 

KEBANGSAAN

INDONESIA

PANCASILA UUD 1945

NKRIBHINNEKA 
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