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Keragaman: 

Suatu kondisi dalam masyrakat dimana 
terdapat perbedaan2 dalam berbagai 
bidang, terutama suku bangsa dan ras, 
agama dan keyakinan, ideologi, adat 
kesopanan serta situasi ekonomi 



Kesederajatan: 
Suatu kondisi dimana dalam perbedaan 
dan keragaman yang ada manusia tetap 
memiliki satu kedudukan yang sama dan 

satu tingkatan hierarki 



Unsur-unsur keragaman dalam 
masyarakat Indonesia 

1. Suku Bangsa dan Ras 

Suku bangsa yang mendiami Indonesia sangat 
beragam, sedangkan perbedaan ras muncul karena 
adanya pengelompokan manusia yang memiliki ciri2 
lahiriah yang sama 

2. Agama dan keyakinan 

Masalah agama tak akan mungkin bisa dipisahkan 
dari kehidupan masyarakat, sehingga agama dan 
keyakinan merupakan unsur penting dalam 
keragaman bangsa. 



3. Ideologi dan politik 

Keragaman masyarakat dalam ideologi dan politik 
dapt dilihat dari banyaknya partai politik yang ada. 

4. Tata krama 

Indonesia memiliki beragam suku dimana setiap 
suku bangsa memiliki sistem tata krama sendiri yang 
ada secara turun temurun dan berkesinambungan. 

  



5. Kesenjangan ekonomi 

Adanya perbedaan kondisi ekonomi dalam 
masyarakat akan menyebabkan kesenjangan 
ekonomi diantara mereka 

6. Kesenjangan sosial 

Masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam 
tingkat, pangkat dan strata akan dapat menimbulkan 
kesenjangan sosial yang tidak hanya menyakitkan 
tetapi juga membahayakan kerukunan masyarakat. 



PROBLEMATIKA DISKRIMINASI 

Diskriminasi 

Setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap 
seseorang atau sekelompok orang berdasarkan  ras, 
agama, etnis, golongan, kelas sosial ekonomi, kondisi 
fisik, politik, batas negara dan kebangsaan seseorang.   



Tindakan diskriminasi dipandang 
sebagai tindakan yang menghambat 
pengembangan kesedarajatan dan 

demokrasi, penegakan hukum  



Faktor penyebab diskriminasi antara 
lain: 
1. persaingan yang semakin ketat 
dalam berbagai bidang kehidupan 
terutama ekonomi, sehingga timbul 
persaingan antr kelompok pendatang 
dan pribumi 
2. tekanan dan intimidasi dari 
kelompok yang dominan terhadap 
kelompok yang lebih lemah 
3. ketidak berdayaan orang miskin 
akan intimidasi yang mereka dapatkan  



Dengan adanya diskriminasi 
akan menyebabkan 

perpecahan tidak hanya di 
tingkat kelompok atau 

masyrakat atau daerah namun 
yang lebih buruk adalah 

disintegrasi bangsa 



Penyebab utama proses disintegrasi 
bangsa antara lain: 

1. kegagalan kepemimpinan 
2. krisis ekonomi yang akut dan 

berlangsung lama 
3. krisis politik 
4. krisis sosial 

5. demoralisasi tentara dan polisi 
6. intervensi asing 



Faktor  pendorong yang menyebabkan terjadinya 
perubahan sosial budaya ada 2 macam; 

1. Yang berasal dari luar masyrakat 

• akulturasi: 

Meleburnya unsur kebudayaan lain secara perlahan 
kedalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan 
kebudayaan sendiri 

• Difusi: 

Penyebaran unsur2 kebudayaan ke tempat lain yang 
disebabkan perpindahan atau penyebaran 

 



• Penetrasi: 

Masuknya unsur2 kebudayaan asing dengan cara 
paksa sehingga merusak kebudayaan yang dipenetrasi 
tersebut. 

• Invasi 

Masuknya unsur2 kebudayaan asing kedalam 
kebudayaan setempat dengan peperangan yang 
biasanya dilanjutkan dengan penjajahan 

• Asimilasi 

Proses penyesuaia seseorang atau kelompok orang 
asing terhadap kebudayaan setempat  



• Hibridisasi: 

Perubahan kebudayaan yang disebabkan oleh 
perkawinan campuran antara penduduk asing dengan 
setempat, biasanya bersifat individu 



2. Pengaruh dari dalam 

• Sistem pendidikan yang maju 

• Menghargai hasil karya orang lain 

• Adanya keterbukaan didalam masyarakat 

• Adanya toleransi terhadap perbuatan2 yang 
menyimpang 

• Penduduk yang heterogen 


