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PENDAHULUAN
1. Multikultural = Suatu pencarian di antara suara yang berbeda untuk 

menemukan perspektif keheningan pada suatu narasi skolastik 
tradisional;

2. Shadows of Forgotten Ancestors (1993), Sagan & Druyan, Perbedaan 
manusia yg kita lihat sering hanya pada Outside-Size saja.---budaya 
tradisional/lokal & gerakan indigenous makin marak;

3. Sementara ini terjadi pergumulan tak berimbang, hegemonisasi 
common culture/pop culture menggilas essentially memoryless;----
krn itu diperlukan kesadaran multikultural yang handal;

4. Teori Runaway World Giddens (2000)---Kita tak akan pernah menjadi 
penguasa sejarah kita sendiri, tetapi kita dapat dan harus mencari 
cara untuk membuat dunia yang tak terkendali menjadi terkendali;

5. Sejarah telah menunjukkan; pertumbuhan demokrasi itu bukan 
tergantung dari kebaikan para penguasa, melainkan merupakan 
akibat dari distribusi kekuasaan dan tumbuh pluralisme di dalam 
penyusunan kekuasaan;

6. Penjalinan kerukunan antar umat beragama serta integrasi bangsa 
mutlak diperlukan sebagai sine quanon dalam kehidupan berbangsa 
& bernegara.



PENGERTIAN & ELEMEN-ELEMEN 

MULTIKULTURAL
1. Pengertian: Multikultural…pemahaman, penghargaan dan penilaian 

atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan serta 

keingintahuan ttg budaya etnis lain. Ia meliputi sebuah penilaian thd 

kebudayaan-kebd orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh 

aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba 

melihat bagaimana kebd tertentu dapat mengekspresikan nilai 

anggota-anggotanya sendiri.

2. Elemen-elemen: 

(a) menegaskan identitas kultural seseorang/org lain;

(b) menghormati dan berkeinginan mempelajari kebudayaan

etnik  lain;

(c) menilai dan merasa senang/bangga dengan perbedaan 

etnik/budaya itu;



PROBLEMATIKA
1. Bagaimana meningkatkan jalinan kerukunan antarumat 

beragama, etnik/budaya, dalam integrasi bangsa?

2. Kontribusi nilai-nilai apa yang dapat diberikan melalui 
dialog multikultural untuk integrasi bangsa?

3. Mengapa pemerintah nampak kurang serius dalam 
pengembangan kerukunan untuk integrasi bangsa?

4. Bagaimana peluang dan tantangan kerukunan untuk 
integrasi bangsa melalui dialog multikultural?

5. Apa yang mesti dilakukan dalam pengembangan nilai-
nilai; toleransi, solidaritas, pluralitas, dan 
multikulturalisme, serta kemanusiaan, kepada para 
pelajar dan mahasiswa untuk integrasi bangsa?



PENDEKATAN, METODE, TEKNIK 

PEMECAHAN MASALAH

1. Pendekatan: Menggunakan pendekatan 

kesejahteraan/neofungsionalisme;

2. Metode: naturalistik inkuiri, da studi kasus 

terhadap persoalan-persoalan yang 

dihadapi;

3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi  

Langsung, Dokumentasi, dan Wawancara, 



PEMECAHAN MASALAH
1. Peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnik, 

budaya dapat dilakukan melalui pengembangan sikap 

toleran dan dialog umat beragama, hubungan antaretnik 

yang bermakna (dari initiating, eksperimenting, 

intensifying, integrating, dan bounding);
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EVALUASI

1. Menggunakan 


















