
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2011 
PROGRAM DOKTOR  ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA 

 
 

MATA KULIAH  : MULTIKULTUR DAN LINTAS BUDAYA 
ANGKATAN  : KE-2 
SIFAT UJIAN  : OPEN/ TAKE HOME 
DOSEN PENGUJI  : DR. I WAYAN GEDE SUACANA, M.SI. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
     Kerjakan 3 (tiga) dari 6 (enam) soal-soal berikut, dengan catatan bagi peserta yang 

memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) ganjil wajib mengerjakan soal bernomor ganjil 
demikian sebaliknya.  

 
 
1. Tantangan bangsa Indonesia yang multikutur adalah bagaimana mentransformasikan 

kesadaran baru kepada identitas baru yang disebut “identitas nasional” dengan 
implikasi psikologis yang menyenangkan. Berkaitan dengan itu berikan penjelasan 
mengapa konsep logosentrisme menjadi sangat berbahaya terhadap upaya-upaya 
persatuan atas dasar pluralisme. 
 

2. Ketika proses pembentukan identitas, solidaritas sosial dan nasionalisme Indonesia 
terganggu, maka ketika itu pula semangat identitas dan loyalitas kebangsaan yang 
berbasiskan etnis muncul dan menuntut untuk bertransformasi menjadi suatu entitas 
politik  (negara baru). Jelaskan apa akibat perkembangan etno-nasionalisme ini bagi 
multikukturalisme Indonesia. 

 
3. Adanya diferensiasi sosial masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural 

memerlukan upaya terus menerus untuk mendorong gerakan integrasi nasional 
(national integration movement) yang mulai berkembang di kalangan masyarakat 
sipil. Sebutkan dan jelaskan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk  mendukung 
gerakan integrasi nasional dan beberapa persyaratan untuk mewujudkan masyarakat 
multikultur Indonesia.  

 
4. Semakin tinggi tingkat heterogenitas masyarakat semakin terhambat hubungan dan 

proses integrasi sosial yang berlandaskan multikultural. Jelaskan kebenaran 
pernyataan itu dengan keniscayaan “solidaritas emosional” dan “solidaritas 
fungsional” dalam bingkai kebangsaan Indonesia.  

 
5. Penurunan tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia terlihat semakin 

nyata akhir-akhir ini.  Munculnya berbagai tindak kekerasan,  kerusuhan dan teror 
yang terjadi di berbagai tempat merupakan sebagian indikasi dan parameter yang 
memperkuat fenomena itu. Dalam keadaan bersamaan, semakin mudah ditemukan 



munculnya berbagai jenis konflik yang berbasis primordialisme. Konflik jenis ini 
menempatkan akar persoalan lebih banyak pada perbedaan etnis, ideologi politik dan 
dogmatisme agama. Berbagai lembaga  kenegaraan dan pranata sosial yang ada 
seakan mengalami keruntuhan wibawa, delegitimasi dan tidak berfungsi secara 
normal sehingga tidak dapat memediasi konflik yang terjadi. Dengan menggunakan 
Terma Religionisme/ “Agamaisme”  dari Hull berikan penjelasan dan solusi mengenai 
fenomena ini. 

 
6. Menurut Brian Fay, multikulturalisme menekankan emansipasi budaya-budaya kecil 

yang masing-masing  memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati serta tidak sekadar 
mengajarkan,  “mengenal, menghargai dan menyambut perbedaan”, yang dianggap 
slogan yang terlalu statis, tetapi menjadikan “terlibat, mempertanyakan dan 
mempelajari” agar lebih mampu menangkap sifat dinamis dan sinergis interaksi 
multikultural yang murni.  Berdasarkan pemahaman itu uraikan bagaimana 
multikultiralisme dalam perkembangan  demokrasi dan otonomi daerah di Indonesia 
pasca gerakan reformasi banyak dipengaruhi oleh stereotip, prasangka, intoleransi dan 
diskriminasi, serta berikan solusinya. 


