
PELUANG PENDIDIKAN DAN 

HUBUNGAN ANTAR ETNIK:
Perspektif Pendidikan Kritis-

Poskolonial

Oleh:

Dadang Supardan



MULTIKULTURALISME TDK 

RELEVAN BAGI SUBALTERN 

(subjek tertekan):

Ruang Lingkup mencakup; 

religi, 

etnik, 

politik, 

linguistik, 

jender, 

ekonomi, 

pendidikan;



KEKUASAAN PENDIDIKAN

1.  Transmitif: upaya-upaya enkulturasi 

dan produksi kultural.

2.  Transformatif: masuk dalam wilayah 

publik dan bersifat politis-----pedagogi 

lebih bersifat politis & politis lebih 

bersifat pedagogis.



MAZHAB FRANKFURT & 

T. POSKOLONIAL

1.  Horkheimer, Adorno, Marcuse dan 

Habermas; Freire, Apple, Giroux;

2.  Edward Said, Bill Ashcroft, Gayatri 

Spivak, Homi K. Babha;



MULTIKULTURAL

/HUBUNGAN ANTAR ETNIK
Henry L. Gates; “Percakapan di antara suara 

yang berbeda”

Will Kymlicka; suatu pengakuan, 
penghargaan, dan keadilan terhadap etnik 
minoritas

Lawrence A. Blum; suatu pemahaman, 
penghargaan, dan penilaian atas budaya 
orang-orang yang berbeda-beda serta 
untuk memahami bagaimana kebudayaan 
tersebut mengekspresikan nilai-nilai bagi 
para pendukungnya.



HUBUNGAN ANTAR ETNIK 

DI SEKOLAH
1.   Interaksi para guru, siswa, orang tua, dan;

2.   Seluruh cara sekolah dalam 

mengkonseptualisasikan pembelajaran. 

M e n g a p a ?

Pendidikan Kritis -------Dasar Filsafat-------

Pengetahuan, Refleksi, dan Praksis---------

sebagai Basis untuk Perubahan Sosial------

yang mempromosikan prinsip-prinsip 

Keadilan yang Demokratis



PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN 

ANTAR ETNIK
1.  Pengakuan adanya; perbedaan dan 

penghargaan, jadi bukan terletak pada 

kepemelikan, melainkan pada kesadaran;

2. Tidak berarti seluruh budaya itu “baik” 

ataupun “disetujui” , dlm arti boleh ada kritik 

dari budaya eksternal yang berbeda.

3.   Pemahaman, pengakuan, dan penghargaan 

itu penting dalam menumbuhkan rasa aman 

dan nyaman dalam kehidupan berbangsa.



HUBG. ANTAR ETNIS DI INDONESIA

1. Multikulturalisme suatu keniscayaan krn 

dibenarkan secara historis, sosiologis, 

antropologis, dan teologis.

2. Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma 

Mangrua” yang berarti ”Walaupun 

Berbeda, Satu Adanya, Tidak ada 

Agama yang Tujuannya Berbeda”

3. Stereotype; jawa koek, cina licik, batak 

copet, padang bengkok, dsb.



KURIKULUM TINGKAT 

SATUAN PENDIDIKAN
1.   Dalam kajian Sosiologi-Antropologi 

SMAmemunculkan karakteristik-
karakteristik ataupun adat-istiadat yang 
dimiliki oleh masing-masing etnik minoritas 
tradisional, minoritas maju, maupun etnik-
etnik besar (Jawa, Sunda, Minang, Batak, 
dsb).

2.   Penilaiannya dengan pendekatan nilai-nilai 
yang menunjang kemajuan dan disukai 
(favorable) dan nilai-nilai yang kurang 
menunjang kemajuan dan tidak disukai 
(unfavorable).




















