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PENTINGNYA  PENNDIDIKAN MULTIKULTURAL  DALAM  

MASYARAKAT MAJEMUK 

Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi 

 

 

Pendahuluan 

 

Bangsa Indonesia  memiliki  ciri multi etnis dan multikultural  namun sudah 

tidak memiliki lagi norma fondamental  dari nilai-nilai kehidupan bersama, sementara 

pengaruh global semakin kuat menerpa bangsa, akibatnya integrasi antar etnis semakin 

pudar dan runtuh. Terjadi konflik antar etnis seperti di Sampit antara Suku Dayak dan 

Madura, Tantena dan Poso antarta Islam dan Kristen, Konflik Ambon, sparatisme  

Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan (RMS) Baru, dan GAM (Gerakan Aceh 

Merdeka) yang telah berdamai. Konflik SARA seperti kasus Achmadiah, konflik anti 

China dan perusakan, pembakaran  dan penutupan tempat-tempat ibadah. Hal ini 

disebabkan lemahnya penerapan ideologi, nasionalisme, wawasan kebangsaan, terlebih 

lagi perkembangan politik Indonesia  yang semakin jauh dari wawasan kebangsaan 

dan etika politik sebagaimana terkandung dalam filsafat bangsa karena akibat  tekanan 

globalisasi (Kaelan, 2006: 1). 

Pancasila secara yuridis formal dijadikan dasar negara dan pandangan hidup, 

namun kenyataannya bangsa  Indonesia belum melaksanakan nilai-nilai Pancasila  

baik secara obyektif dan sobyektif  secara konsekwen. Pancasila hanya sebagai 

wacana; Pancasila mengajarkan  nilai persatuan dan kesatuan, namun  yang terjadi 

justru perpecahan. Pancasila menghendaki keadilan dan pemerataan hasil,  namun 

yang terjadi justru mementingkan diri sendiri dan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) 

menggurita.  Pancasila mengajarkan toleransi antar umat beragama, namun yang 

terjadi adalah eksklusifisme, dan menguatnya ikatan primordial. Pancasila 

menghendaki sosialisasi demokrasi, namun yang muncul adalah penindasan orang-

orang lemah dan proses marginalisasi. Pancasila menghendaki terjadinya kemanusiaan 

universal, namun yang terjadi sebaliknya egoisme, vandalisme  (Sujati, 2006: 2). 

Disisi lain terjadinya konflik karena  lemahnya atau kurangnya  pendidikan 

multikultural sehingga setiap etnis, setiap kelompok  merasa diri  memiliki wewenang 

untuk menghakimi, menghukum kelompok yang berbeda dengan dirinya atau 

menganggap kelompok lain  sebagai musuh yang harus dinihilkan. Keadaan semacam 

ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi untuk mewujudkan 

Masyarakat Sipil (Civil Society) atau dalam  Masyarakat Terbuka (“Open Society”)  

masyarakat dikondisikan untuk membuka diri dengan perubahan sesuai dengan jiwa 

jaman yang selalu berubah untuk mencari kesempurnaan.  

Dalam kondisi di atas untuk menghadapi konflik dan perubahan sosial 

diperlukan pendidikan multikultural agar setiap kelompok etnis, kelompok 

kepentingan tidak melakukan tindakan distruktif terhadap kelompok lain sehingga 

diharapkan  dapat meredam konflik-konflik yang berbau SARA (Suku antar Golongan 

Ras dan Agama). 

 

Tinajauan Historis 

Istilah multikultural secara marak digunakan sekitar tahun 1950 di Kanada. 

Menurut Longer Oxford Dictonary,  istilah multikultural diambil dari surat kabar  yang 
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terbit di Kanada yang menggabarkan sebuah masyarakat Montreal Kanada sebagai 

masyarakat yang multikultural dan multi bahasa.  

Sedangkan Istilah pendidikan multikultural secara sederhana adalah pendidikan 

tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural 

lingkungan bahkan dunia  secara keseluruhan. Hal ini sejalan pendapat Paulo Freire 

yang dikutip oleh Endah Setiorini:   “bahwa pendidikan bukan  merupakan menara 

gading, yang menjauhi realitas sosial-budaya  melainkan  harus mampu meciptakan 

tatanan  masyarakat yang berpendidikan, berbudaya  dan mengedepankan nilai-nilai 

eqalitarian, demokrasi, kebebasan dan persaudaraan.”  (Endah Setiarini, 2006: 2). 

Pendidikan multikultural merupakan respon dari  keragaman  populasi sekolah,  

sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok etnis. Pendidikan 

multikultural merupakan  pengembangan kurikulum  dan  aktivitas pendidikan untuk 

memasuki berbagai pandangan. Sedangkan secara luas pendidikan multicultural 

mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok, baik gender, etnis, ras, budaya, 

strata sosial dan agama.  

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif  untuk melakukan 

transformasi  pendidikan yang secara  menyeluruh membongkar kekurangan dan 

kegagalan dan praktek-praktek diskriminatif  dalam proses pendidikan. Pendidikan 

multikultural didefinisikan tentang pendidikan keragaman budaya dalam perubahan 

demografis dan budaya masyarakat tertentu  atau dunia secara keseluruhan.  

Di Indonesia pendidikan multikultural relatif baru, pendekatan  pendidikan 

multikultural dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogin dan 

multi etnis.  Apalagi pada  masa  era otonomi daerah dimana konsep sentralisasi 

bergeser ke desentralisasi dalam kebijakan-kebijakan tertentu.  Pendidikan 

multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan perkembagan 

demokrasi yang sedang  dijalankan sekaligus sebagai penyeimbang terhadap 

kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila kebijakan pendidikan multi 

kultural dialaksanakan dengan sembrono dan tidak hati-hati justru akan menyebabkan 

kedalam perecahan nasional dan disintegrasi bangsa (Aprellina Setyawati, 2005: 12).  

 

Pentingnya Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural  sangat penting  di Sekolah Dasar (SD)  khususnya 

dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan multikultural adalah  proses 

penanaman cara hidup untuk  menghormati secara tulus, dan toleran dalam 

keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan 

diberikannya pendidikan multikultural diharapkan adanya  kelenturan mental bangsa 

dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antar golongan ras dan agama 

(SARA),  sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa.  

Adapun tujuan pendididikan multikultural adalah: 

“Membantu anak didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikap secara 

memandai terhadap mamasyarakat yang beraneka ragam  budaya. Anak didik 

memiliki budaya sendiri yang  hakiki, namun tetap  memberi andil terhadap 

kesejahteraan masyarakat.  Mengembangkan pendidikan yang wajar, tanpa 

memandang perbedaan, membantu peserta pendidik untuk berpartisipasi dalam 

kultur berbeda.  Membantu anak didik dalam memberdayakan potensi yang 

optimal” (Setyo Raharjo, 2002: 27).  
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Oleh karena itu pendidikan  multikultural harus memperhatikan beberapa hal 

antara lain: Pengajaran nilai yang mendukung  keberagaman budaya dan keunikan 

individu. Peningkatan perluasan kualitatif keberadaan budaya etnis dan kerjasama  

dalam kehidupan  sosio ekonomis dan politik,  mendukung alternatif pemunculan gaya 

hidup dan peningkatan pemahaman  multikultural, multi bahasa dan  multi dialektika.  

Dalam konteks kehidupan berbangsa yang serat dengan kemajemukan berbagai 

bidang; suku, ras, golongan, agama, bahasa daerah dan kepentingan, maka pendidikan 

multikultural menjadi sangat strategis  untuk dapat  mengelola secara kreatif, sehingga 

konflik dapat dikelola  dengan cerdas. Dengan demikian pendidikan multikultural 

dapat dijadikan pencerahan dalam kehidupan berbangsa ke masa depan yang lebih 

baik.  

Perkembangan sejarah Indonesia, serat diwarani dengan konflik-konfllik  sosial 

dan disertai dengan  tindak kekerasan sehingga mengancam kesatuan - persatuan 

bangsa dan negara. Pengalaman masa lalu  sering timbul peperangan antar kerajaan 

dan setelah kemerdekaan  serta berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) juga sering  timbul konflik  yang membawa fanatisme kedaerahan. Konflik 

sosial sering bertendensi politik dan ujung-ujungnya ingin melepaskan diri dari NKRI  

seperti yang terjadi saat ini di Papua. Oleh karena itu dengan diberikannya pendidikan 

multikultural di tingkat SD diharapkan  konflik sosial yang distruktif dapat diredam 

atau diatasi  sehingga disintegrasi bangsa diharapkan tidak terjadi.  

Pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai tujuan 

untuk membentuk warga negara yang baik (Good Cetezen)  dengan kriteria beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa belum memberi jaminan untuk 

terwujudkanya masyarakat yang demokratis,  dengan cara hidup yang multikultural  

(Kaelan, 2003: 15).  Pemberian mata kuliah Pemebentuk Kepribadian  (MPK) dalam 

kenyataannya belum mampu mewujudkan demensi multikultural, hal ini karena mata 

kuliah tersebut di atas rentan intervensi penguasa pada jamannya sehingga mahasiswa 

skeptis terhadap matakuliah tersebut. Akibatnya mahasiswa kurang berminat 

mempelajari mata kulaih pembentuk kepribadian, bahkan telah kehilangan 

aktualitasnya.  

Pendidikan Kepramukaan yang diharapkan mampu membawa misi  

kesederhanaan, kesamaan, kegotongroyongan, tolong-menolong, kebersamaan dan 

kesatuan,  sudah tidak populer lagi bagi  generasi muda karena sudah terpinggirkan. 

Oleh karena tidak lagi diaktualisasikan dalam falsafah hidup ditengah-tengah realitas 

perubahan sosial  yang kompleks sekaligus dalam tekanan budaya global yang 

cenderung materialistik dan hedonistik.  

Peranan Pendidikan  agama diharapkan memberikan dasar untuk  kesatuan 

masyarakat dalam pandangan hidup dan sistem nilai yang seragam, memberikan 

motivasi yang sama  untuk kegiatan bersama dan memberikan norma dalam hidup 

bersama  (Haryono, 2004: 5). Namun kenyataannya Pendidikan agama yang ada tidak 

memberikan nuansa mutltikultural tetapi malah sebaliknya masih menyudutkan hak 

hidup agama yang lain  seakan-akan  hanya agamanya sendiri yang berhak hidup dan 

benar.  Semangat pendidikan agama yang sempit  tentu berlawanan dengan pendidikan 

multikultural, dan hal ini akan memperlemah kesatuan  dan persatuan bangsa (Wilys 

Setyowati, 2005: 7) 

Dengan melihat kelemahan dan pengalaman pendidikan multikultural masa lalu 

makan pendidikan tersebut harus direvisi, direvitalisasi, direaktualisasi secara kratif 
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sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya. Keluaran yang diharapkan dalam 

pendidikan multikultural ini adalah setiap peserta didik memiliki sikap  dapat 

menerima, menghargai dan memandang agama lain sebagai agama yang baik dan 

benar  serta memiliki jalan keselamatan. Dalam prespekti multikultural, setiap agama 

diharapkan terpanggil untuk membina hubungan solidaritas, dialog dan kerjasama 

dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih berpengaharapan 

(Daniel Nuhamera, 2004: 11).  

 

Sumbangan Pendidikan  Multikulurual   dalam pengembangan nilai  eqalitarian 

 

Dalam mensosialisasikan  Pendidikan pendidikan multikultural  di  masyarakat 

perlu dikembangkan nilai-nilai kebersamaan. Hal yang sangat penting dalam  

mengembangkan hidup bersama sebagai warga bangsa adalah menanamkan nilai-nilai 

toleransi lintas SARA (suku antar golongan ras dan agama),  dan meyakinkan  bahwa 

bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan heterogin. Sikap saling 

menghormati dan mengharagai perbedaan yang ada harus senantiasa dikembangkan. 

Oleh karena itu sikap eksklusif dan pemahaman  terhadap agama, suku dan kelompok, 

etnis  sering dijadikan alat legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok 

lain. Tindakan antagonis ini sangat conter producitive  dengan  hakekat kemanusiaan 

universal.  

Pemahaman lintas SARA  yang berada dalam tataran institusi,  hanya 

menghasilkan hal  yang formalitas, dan belum mengenai makna yang esensi. Sedang 

pemahaman makna yang esensi, nilai-nilai pluralitas  akan dapat dijadikan motivasi 

kebersamaan, kesetaraan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sangat 

penting artinya pendidikan multikultural  bagi generasi muda, nilai  keragaman  

budaya tidak hanya sebagai hal normatif  tetapi diharapkan dapat mengutamakan nilai-

nilai dasar  keberagaman  

Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pluralitas   secara baik akan 

memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan, dan dapat dijadikan landasan 

persatuan dan kesatuan bagi pembangunan nasional, sehingga dapat memperkokoh 

Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI).  

Peringatan bagi para pakar pluralisme sebagaimana dengan paradigma modern 

peradaban saat ini telah mendorong rasionalisasi memasuki primordialistik, tradisi 

keagamaan, kesukuan  dan dalam kehidupan bersama.   

Sasaran yang semula menjadi akar peradaban mulai bergeser ke arah bangun 

dasar negara yang menjaga stabilitas bangsa.  Kehidupan bersama saat ini bagi  

generasi muda mempunyai makna berbeda, karena situasi dan tantangan jaman 

berbeda. Perlu dimengerti bahwa  kepribadian generasi muda terbentuk oleh jiwa 

jaman dan untuk membentuk kepribadian global. 

Anak-anak jaman  dimasa yang akan datang adalah generasi yang memeliki 

kesadaran kemanusiaan, dan nilai-nilai pluralistik  yang terkandung secara intrensik di 

dalamnya. Oleh karena itu bagi generasi tua perlu mewariskan butir-butir kemanusiaan 

secara universal dan  eqalitarian, bukan hanya format struktur kebangsaan melainkan 

moralitas dan roh yang dapat membangun hidup bersama.  

Pentingnya bagi generasi penerus, pewaris cita-cita bangsa agar 

menumbuhkembangkan  komitment pluralistik, nilai  kebangsaan dan nilai 
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kemanusiaan dalam sebuah masyarakat modern suatu orde generasi dengan 

kemampuan kreatif dan tidak terbatas pada logika formal yang dangkal.  

 

Kontribusi Pendikan Multikulural  dalam membentuk Masyarakat Sipil   

Dalam perkembangan akhir-akhir ini yang serat dengan konflik kepentingan,  

kelompok-kelompok  banyak  berdemonstrasi  baik buruh dengan isu  revisi  UU 

Ketenaga kerjaan, petani dengan isu kelangkaan pupupuk, di kelas menengah Kades 

berdemo tentang nasibnya. Disisi lain muncul bentrok  antar kampung atau warga desa 

dan antara rakyat dengan aparat sehingga ke depan diprediksi akan terjadi kekacauan 

masal ( Riswanda Himawan,  Kedaulatan Rakyat, 6 April 2006: 12). Persoalan ini 

diakibatkan karena gagalnya  para elti politik dalam menciptakan dan merekonstruksi  

political  trust  dan mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk.  Oleh 

karena itu   solusi yang rasional adalah memasyarakatkan pendidikan multi kultural  

Menurut Prof. Dr. Usman Abubakar nilai-nilai subtansial dalam pendidikan 

multikultural  sebagai akar budaya masyarakat sipil (masyarakat madani)  di Indonesia  

adalah  nilai kebersamaan yang diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan 

manusia.  Dalam kehidupan masyarakat Islam senantiasa menerapkan  konsep  hablum 

minanas dan hablum minanar  sebagai aktualisasi diri menjadi menjadi rahmat bagi 

seluruh umat manusia dan seluruh isi dunia. Oleh karena itu ajaran Islam senantiasa  

menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan orang lain atau sangat menghargai  perbedaan  

pendapat, menghargai suku, agama yang berbeda sebagai ujud dari masyarakat sipil 

(Wawancara 12 April 2006). Sedang menurut           Pdt. Sangadi Mulya peran Ajaran 

Agama Kristen dalam  pendidikan multikultural untuk mewujudkan  masyarakat sipil 

adalah sebagai garam dan terang yang menggarami dalam segenap hidup manusia. 

Prinsip Kekristenan adalah ibadah yang holistik tidak hanya ibadah ritual tetapi 

diterapkan dalam segenap aspek kehidupan manusia  sehingga menghasilkan buah 

yang nyata menjadi berkat bagi orang lain (Wawancara, 19 Agustus 2005). Contoh 

kongkrit “Pelayanan Kristiani” telah dilakukan oleh Almarhum Ibu Theresia dari 

India, Almarhum Dr. Yohanes Lemena, Yos Sudarso,  Romo YB Mangun Wijoyo 

yang memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungannya dengan memberikan hidupnya 

untuk masayarakat marginal lintas SARA (Indra Trenggono, Kedaulatan Rakyat, 29 

Oktober 2005;  hal 12).  Menurut Prof. Dr. Usman Abubakar  dalam pendidikan 

multikultural untuk mewujudkan masyarakat sipil akan terwujud jika bangsa Indonesia 

mengedepankan pendidikan formal bagi seluruh warga bangsa, jika terjadi 

kesenjangan pendidikan dan kesenjangan sosial-ekonomi  maka bangsa ini mudah 

terprovokasi untuk melakukan kekerasan terhadap sesama warga bangsa (Wawancara, 

21 Agustus 2005). 

 Dalam sosialisasi pendidikan multikultural  perlu adanya komitmen para  elite 

politik, tokoh masyrakat, guru, stake holder pendidikan multikultural dan selurluh 

masyarakat.  Dengan memperhatikan prinsi-prinsip  pendidikan multikultural antara 

lain: 

“Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu proses, pendekatan yang 

digunakan hendaknya secara komperhensif, pendidikan multikultural hendaknya 

dillakukan dalam lingkungan yang kondusif,  semua partisan dan komunitas  

hendaknya terlibat di dalamnya, pealtihan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid 

dan orang tua murid dan komunitas pimpinan merupakan hal yang esensial,  

perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses, pendidikan 
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harus berlangsung cukup lama, kompunen pembelajaran harus diintegrasikan  

dalam kurikulum  secara praktis di sekolah” (Setyo Raharjo, 2002: 28). 

 

Dengan demikian dalam pendidikan multi kultural harus direncanakan secara matang 

oleh  para steke holder  baik pakar pendidikan multikultural,  keala sekolah, guru-guru, 

dan murid-murid, orang tua murid  serta  seluruh masyarakat luas.  Pendikan 

multikultural harus memperhatikan nilai-nilai secara universal dan holistik,  perlu 

dipahami. Oleh karena kesuksesan pendidikan multikultural  dalam mewujudkan 

masyarakat sipil  yang modern diukur dengan penguasaan nilai-nilai  IPTEKS dan soft 

skils yaitu kemampuan untuk bekerja dengan kelompok, bekerja dalam tekanan, 

kemampuan memimpin, kemampuan berkoordinasi, berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dan asing, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki kemampuan  

memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi 

dan  memiliki nasionalisme tinggi  tidak  banyak tuntutan (Sofian, Kedaulatan Rakyat, 

19 Agustus 2005: 5). Nilai-nilai kebersamaan perlu dijunjung tinggi seperti kosep 

“manunggaling kawulo gusti” yang menekankan kebersamaan dan keteladanan  

pemimpin terhadap  rakyatnya seperti Almarhum Sultan HB IX  mengorbankan tahta 

untuk rakyatnya (Riswanda, Radar Yogya, 29 Oktober 2005).. 

 Dalam  mewujudkan peradaban yang baik dalam masyarakat majemuk  perlu 

strategi perjuangan  kultural dan struktural secara bersama, struktural  dalam arti 

politik, perbaikan struktural ini sarana yang paling efektif adalah melalui parpol. 

Melalui lembaga partai politik aspirasi masyarakat tentang pendidikan multikultural 

akan diperjuangkan sebagai masukan dari infra struktur politik kepada supra struktur 

politik. Input dari supra struktur politik akan dijabarkan oleh supra struktur politik 

dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya 

pendidikan multikultural bagi generasi penerus dan didukung dana dari pemerintah 

(Kaelan, 2002: 182).  Semantara secara kultural hal  itu merupakan perjuangan 

panjang.  Perjuangan membangun mentalitas bangsa  melalui nilai-nilai keadilan dan 

demokrasi  yang berorientasi pada  hidup bersama dalam masyarakat majemuk 

(Kedaulatan Rakyat, 29 Oktober 2005; 5). Sedang Nilai-nilai di atas dapat diujudkan  

karena  sejak dahulu kala bangsa Indonesia telah mengenal hidup bersama dan 

menghargai nilai-nilai perbedaan  seperti ungkapan Empu Tantular dalam bukunya 

“Sutasoma”,  dalam buku tersebut dijumpai sloka “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana 

Dharma Mangrua”  yang artinya walaupun berbeda nanum  tetap satu jua adanya 

sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan 

realitas keberagaman kehidupan masyarakat yang multi agama pada waktu itu (Kaelan, 

2002: 32).  

Dengan adanya benih-benih yang sudah ada tentang kebaragaman budaya, etnis, 

agama  dan setiap komunitas bisa menerima satu dengan yang lain, modal dasar ini 

sangat potensial dan merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk 

mewujudkan kehidupan bersama untuk membentuk masyarakat sipil (Civil Society).  

Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialsisai nilai-nilai pendidikan multikultural  

dapat dimanfaatkan konsep  learning to do, learning to be, leraning to now, dan 

learning to live to gether  yang artinya dalam pembelajaran nilai-nilai multikultural 

peserta didik diajak melakukan bersama-sama,  pendidikan tersebut merupakan proses 

menjadi dewasa atau sempurna sesuai dengan tujuannya, pendidikan dilakukan saat ini 

dan pendidikan multikultural dilakukan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat 
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sehinga antara pendidikan di sekolah dan di rumah, di masyarakat saling mendukung 

untuk tujuan pendidikan multi kultural.  Apalagi jika para elit politik, para guru, 

pemuka masyarakat, pemuka agama, pejabat negara memiliki komitment yang tinggi 

untuk mewujudkan pendidikan multikultural dengan konsep “Ing ngarso sung tolodo,  

ing madyo mangun karso,  tut wuri handayani.  Artinya seorang pemimpin yang baik  

bisa memberikan keteladanan atau panutan bagi yang dipimpinnya,  di tengah-tengah 

lingkungannya menjadi penggerak atau motor untuk mencapai tujuannya dan 

dibelakang memberi motivasi dan  petunjuk agar sasarannya dapat tercapai.  

 

            Penutup 

Pendidikan multikultural yang ideal di Indonesia dalam mewujudkan 

masyarakat sipil (Civil Society)  banyak kendalanya. Salah satu kendala yang utama 

dalam  mensosialisasikan nilai pendidikan multi kultural adalah  kehidupan komunitas 

yang eksklusif dan memaksakan kehendak untuk kepentingan politis terhadap 

kelompok lintas SARA yang lain. 

Oleh karena itu pendidikan multikultural diharapkan  menghasilkan peserta 

didik yang  yang menghargai perbedaan dan mengusahakan kebersamaan ditengah-

tengah masyarakat yang ditekankan dalam bentuk pendidikan nilai (budi pekerti atau 

value education), di antaranya:  memeliki kesadaran berani mengambil sikap  positif  

demi masa depan bangsa   yang  bertujuan untuk mewujudkan  warga negara yang 

baik  (Good Cetezen)  yang mengedepankan nilai  kebebasan, persamaan, 

persaudaraan, kesatuan  (liberty, eqality, frienthernity, unity), demokrasi-

demokratisasi,  kebangsaan,  kebhinekaan, pluralisme.  

Melihat kenyataan kehidupan berbangsa semakin tidak menentu, dan tidak ada 

jaminan akan kelangsungan  hidup bangsa,  sedang mata kuliah MPK sudah tidak 

dapat diandalkan lagi. Oleh karena itu harus dicari terobosan-terobosan agar konflik-

konflik berbau SARA bisa diatasi,  diredam. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam 

masyarakat harus dekolola dengan  bijaksana sehingga menjadi kekuatan  besar dalam 

membangun bangsa dan bukan sebaliknya. Sebagai mana telah dilakukan oleh pendiri 

bangsa ini,  telah memberi keteladanan yang baik dalam berpikir, bertindak, agar 

berbagai macam perbedaan dijadikan kekayaan khasanah  bangsa.  

Perbedaan SARA memang berpontensi menimbulkan konflik, namun disisi 

lain juga berpotensi menimbulkan kerukunan dan integrasi bangsa. Oleh karena itu 

pemerintah dan seluruh warga bangsa diharapkan  mampu menumbuhkan dan 

menjalin persatuan mulaui pendidikan multikulural,  dirasa sangat penting dialog antar 

warga  untuk saling  memahami budaya  orang lain  dan mewujudkan kebersamaan.  

Arah  kebijaksanaan pendidikan multi kultural adalah untuk mewujudkan  

Civil Society (Masyarakat sipil)  dengan parameter  masyarakat yang demokratis  

dengan memberi partisipasi masyarakat lebih luas, dengan landasan kepastian hukum, 

nilai-nilai eqalitarian, nilai-nilai keadilan, menghargai harkat kemanusiaan,  

menghormati perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung nilai-nilai religius  

dengan dilandasi pengakuan dan pengamalan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Nilai-mnilai di atas jika dijunjung tinggi dan diamalkan atau diatualisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari akan mendukung pelaksanaan pendidikan multikultural    

( Setyo Raharjo, 2002: 30).  

Diberikannya pendidikan multikultural bagi generasi penerus  merupakan  

salah satu alternatif  solusi penyelesainnya  mengantisipasi konflik di masa 
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mendatang.  Dengan  pendidikan  multikultural.  keluaran yang diharapkan  adalah 

generasi muda  mampu mamahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah 

yang dihadapi  oleh bangsa khususnya   konflik-konflik SARA, dan membangun  

secara berkesinambungan, konsisten  berdasarkan cita-cita bangsa sehingga tujuan 

naional dapat tercapai.   
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