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Pendidikan
Proses pengembangan sumberdaya manusia agar memperoleh 

kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal .“memanusiakan 
manusia” adalah istilah lainnya, yakni manusia akan  mampu memahami 
dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya. 

.Multikultural.
(banyak budaya)

Corak atau kegiatan yang terdiri dari banyak budaya  
pada suatu daerah tertentu.



Dengan demikian pendidikan sendiri dianggap tempat yang tepat untuk 

membangun kesadaran multikultural  di Indonesia. melalui pendidikan 

multikultural diharapkan dapat mewujudkan keteraturan dalam kehidupan sosial-budaya 
di Indonesia tercinta ini.

Multikultural di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat di hindari. Seiring 
bergantinya waktu dan perputaran era globalisasi, banyak krisis sosial dan 
budaya yang terjadi di masyarakat. 



APA SAJA SIH TUJUAN UTAMANYA

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL?

1. Merawat rasa toleransi

2. menjaga perdamaian

3. membuat jembatan penghubung

    persatuan Indonesia yang luas



Dalam video, Ai  Nurhidayat mengatakan “ Jangan cuma marah kalau 
budaya nya diklaim orang lain, dan jangan cuma geleng kepala 
kalau budaya atau bahasanya ada yang punah, tapi sendirinya tidak 
melakukan apa-apa”.  

PERANAN PROSES PENDIDIKAN

MULTIKULTURAL DALAM MEMBUKA

BATAS PERBEDAAN

Dari sini  kesadaran setiap individu  sangatlah berperan 
penting, intinya kalau  bangga sama keragaman budaya, itu jangan 
hanya bangga saja. Rasa bangga harus dibarengi dengan rasa 
bersyukur.
Lalu seperti apa bersyukurnya? Ya dengan menjaga, 
merawat, memelihara apa yang telah ada.



PERANAN PROSES PENDIDIKAN 
MULTIKULTURAL DALAM MEMBUKA
BATAS PERBEDAAN

Dapat diketahui Proses Pendidikan Multicultural bukanlah sesuatu yang 

Instan. Apa penyebabnya?

Masih Kurangnya keterbukaan antara individu, kurang 
luasnya wawasan, dan rasa Stereotipe yang masih besar.

Dengan melibatkan publik sebanyak banyaknya Ber Investasilah 
kepada negara tercinta, lewat Pendidikan, dan itu harus dimulai 
dari sekarang.



Semakin tinggi ilmu 
seseorang, maka 

semakin besar rasa 
toleransinya

- Gus Dur



● Ai Nurhidayat - Pendidikan Multikultural 
Membuka Batas Perbedaan | BukaTalks

     ( https://youtu.be/EQOd7RdUIGg )

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:

https://youtu.be/EQOd7RdUIGg

