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AMBON	MANISE,	WAKTU	HUJAN	SORE-SORE

Pengantar	Editor

	

icara	 tentang	Ambon	 adalah	bicara	 tentang	 kebesaran	Bmasa	 lalu	 dan	 kegelisahan	 menatap	 masa	 depan.	 Di	

antara	 bangunan-bangunan	 tua,	 anak-anak	 muda	 berdiri	

menyaksikan	 sebuah	 kota	 peradaban	 gemilang.	 Ambon	

manise,	mutiara	yang	berkilauan	di	timur	Indonesia	dengan	

sejarah	yang	agung	dan	heroik	serta	hari	esok	yang	 tengah	

dide�inisikan	 kembali.	 Ambon	 manise,	 tempat	 lahirnya	

musisi-musisi	 papan	 atas	 negeri	 ini;	 kota	 teluk	 yang	 tak	

pernah	gagal	menampilkan	keindahan	senja	dalam	panorama	

laut,	 burung	 camar,	 dan	 perahu	 nelayan;	 kota	 penghasil	

rempah-rempah	 terbaik	 di	 dunia,	 yang	 dibangun	 oleh	

patriotisme	para	pejuang	dan	dikenang	oleh	 airmata	 anak-

anak	rantau	dalam	alunan	lagu	Sio	Mama.

Dahulu	 kala,	 kota	 ini	 merupakan	 tujuan	 para	 pengembara	

Eropa	yang	membawa	misi	suci	untuk	memancangkan	hasrat	

akan	 kemegahan	 (gold),	 kejayaan	 (glory),	 dan	 ketuhanan	

(gospel).	Dari	 aspek	 tradisi	dan	 sumber	daya	alam,	Ambon	

memiliki	 segalanya.	 Sampai	 sekarang,	 tradisi	 pela-gandong	

masih	menjadi	rujukan	utama	bagi	siapapun	manakala	orang	

berbicara	 tentang	 toleransi	 agama	 dengan	 basis	 kearifan	

lokal.

Dua	 kekuatan	 kolonial	 yang	 berekspansi	 ke	 timur	 saat	 itu,	
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Portugis	 dan	 Belanda,	 menjadikan	 Ambon	 sebagai	 pusat	

aktivitas	 dan	 pertahanan	 mereka.	 Pada	 mulanya,	 jual-beli	

rempah-rempah	menjadi	alasan	utama	kedatangan	mereka.	

Namun,	 eksotisme	 alam	 dan	 kelimpahan	 sumber	 daya	

mengubah	motiv	komersial	menjadi	penguasaan.	Pada	tahun	

1522	Portugis	membuat	monopoli	perdagangan	cengkeh	dan	

pala	 dan	 menentukan	 harga	 yang	 sangat	 rendah	 sehingga	

amat	 merugikan	 rakyat.	 Dalam	 usahanya	menguasai	 suatu	

wilayah,	mereka	 juga	tak	segan-segan	bertindak	sewenang-

wenang	dan	kejam	terhadap	rakyat	yang	tidak	berdaya.	Hal	ini	

membuat	rakyat	bersikap	antipati.

Jasa	 terbesar	 Portugis	 adalah	 pembangunan	 benteng	 kota	

Laha	 pada	 tahun	 1575.	 Tahun	 itulah	 yang	 kemudian	

ditetapkan	sebagai	momen	berdirinya	kota	Ambon.	Namun	30	

tahun	kemudian,	pada	23	Maret	1605,	Belanda	datang	dan	

berhasil	merebut	benteng	kota	Laha	dari	Portugis	sehingga	

Ambon	 jatuh	 ke	 tangan	 pendatang	 baru	 tersebut.	 Pada	

mulanya	 Belanda	 datang	 dengan	 niat 	 yang	 sama:	

perdagangan.	 Namun	 niat	 itu	 pun	 segera	 berubah	 dengan	

dibentuknya	VOC	atau	Vereenigde	Oostindische	Compagnie	

(Perusahaan	Perdagangan	Hindia	Timur)	pada	1605	dengan	

tujuan	 utama	 memonopoli	 perdagangan	 rempah-rempah.	

Rakyat	 kembali	 menjadi	 korban.	 Periode	 selanjutnya	 ialah	

penindasan	 demi	 penindasan	 sampai	 kemudian	 muncul	

gelombang	perlawanan	rakyat	terhadap	pemerintah	kolonial	

Belanda	 yang	 dipimpin	 oleh	 Kapitan	 Pattimura,	 Anthony	

Ribok,	 Paulus	 Tiahahu,	 Martha	 Christina	 Tiahahu,	

Latumahina,	Said	Perintah,	dan	Thomas	Pattiwael.

Dalam	 sebuah	 penyerbuan	 besar-besaran	 yang	 dilakukan	
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tentara	 Belanda	 terhadap	 rakyat,	 Kapitan	 Pattimura	

ditangkap	 dan	 kemudian	 dihukum	mati	 oleh	Belanda	 pada	

tanggal	 15	 Mei	 1817.	 Di	 depan	 tiang	 gantung,	 alih-alih	

menyerah	 kepada	 Belanda,	 Pattimura	 justru	 kembali	

mengobarkan	 semangat	 rakyat	 untuk	 terus	 berjuang	

melawan	Belanda	dengan	kata-katanya	yang	sangat	terkenal:	

“Pattimura	 tua	 boleh	 mati,	 tetapi	 akan	 muncul	 Pattimura-

Pattimura	muda.”

Sampai	sekarang,	hari	wafatnya	Kapitan	Pattimura	itu	selalu	

diperingati	 setiap	 tahun	 dengan	 pawai	 obor,	 untuk	

menghormati	jasa-jasa	beliau	dalam	memimpin	perlawanan	

rakyat	 menghadapi	 kekuatan	 militer	 Belanda	 yang	 sangat	

besar	 dan	 kuat.	 Perang	 Pattimura	 adalah	 perang	 nasional	

dimana	Pattimura	berhasil	menggalang	dukungan	dari	Bali,	

Sulawesi,	dan	Jawa,	selain	dari	kerajaan	Ternate	dan	Tidore.	

Tentu	akan	sulit	memetakan	sejarah	kemerdekaan	Indonesia	

seandainya	 tidak	 pernah	 ada	 perlawanan	 rakyat	 Ambon	

terhadap	kolonial	Belanda.	Dan	mereka	bisa	dikalahkan	hanya	

karena	politik	 adu	domba,	 tipu	muslihat,	 dan	bumi	hangus	

oleh	pihak	Belanda.

Lanskap	 sejarah	 ini	 memberi	 landasan	 yang	 kuat	 bagi	

masyarakat	Ambon	—	dan	Maluku	pada	umumnya	—	untuk	

menjadi	bagian	penting	dalam	kon�igurasi	Negara	Kesatuan	

Republik	Indonesia	(NKRI).	Sebagai	daerah	yang	pertamakali	

mengobarkan	 perang	 terhadap	 penjajah,	 Ambon	 berada	 di	

baris	pertama	dalam	perkara	menegakkan	martabat	bangsa.	

Tanpa	Ambon	dan	sejarah	patriotismenya,	NKRI	tidak	akan	

pernah	ada.
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***

Ambon	 kini	 tengah	mematut	 diri	 di	 depan	 cermin	 sejarah	

yang	berbeda	—	sejarah	kon�lik	saudara	yang	baru	saja	usai	

kemarin	lusa,	yang	belum	seratus	persen	pulih	dari	trauma.	

Kondisi	 ini	 kadang	 menyulitkan	 warga	 dan	 para	 pembuat	

kebijakan	untuk	membuat	peta	 jalan	 (road	map)	baru	bagi	

sejumput	harapan	akan	kehidupan	hari	esok	yang	lebih	cerah.	

Kon�lik	dan	perdamaian	sama-sama	memiliki	peluang	untuk	

tumbuh	di	atas	reruntuhan	gedung-gedung	yang	terbakar.	Di	

sudut-sudut	 jalan,	 dimana	 bangunan-bangunan	 yang	 rusak	

akibat	 kerusuhan	 massal	 masih	 terlihat,	 anak-anak	 muda	

berkumpul,	 bermain	 gitar,	 dan	 bernyanyi	 bersama,	 seakan	

sedang	 mengubur	 memori	 kelam	 tentang	 kon�lik	 yang	

mengerikan	 itu.	 Tapi	 ingatan	 bukanlah	 ruang	 kedap	 suara.	

Jerit	 pilu	 sanak	 famili	 dan	 kerabat	 yang	 menjadi	 korban	

kon�lik	 kerap	 masih	 terngiang	 di	 seantero	 kota	 yang	

belakangan	menjadi	habitat	yang	keras	bagi	anak-anak	muda.

Seorang	aktivis	perdamaian,	Elsye	Syauta	Latuheru,	yang	saya	

temui	 di	 kantornya	 di	 kota	 Ambon	 di	 penghujung	 bulan	

Agustus	2013	menuturkan	hal	yang	amat	pedih	tentang	anak-

anak	yang	tumbuh	di	lingkungan	yang	keras	sebagai	dampak	

ikutan	(by-product)	dari	kon�lik	besar	Muslim-Kristen	tahun	

1999	dan	 seterusnya.	 Kon�lik	 itu	menggoncangkan	 seluruh	

sendi 	 kehidupan	 masyarakat , 	 meluluh- lantakkan	

perekonomian,	 dan	 menghancur-leburkan	 harapan.	 Anak-

anak	ini,	ujar	Elsye,	mewarisi	lingkungan	sosial	yang	terbelah	

antara	 “kami”	 dan	 “mereka”.	 Kaum	 Muslim	 dan	 Kristen	

memahami	posisi	mereka	dalam	batas	yang	tegas:	di	luar	kami	

tidak	 ada	 yang	 lain	 selain	 musuh.	 Bahasa	 yang	 dibangun	
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adalah	 bahasa	 kekerasan.	 Bahkan,	 kekerasan	 cenderung	

menjadi	pola	anak-anak	muda	dalam	menyelesaikan	berbagai	

masalah.

Runtuhnya	 perekonomian	masyarakat,	 sempitnya	 lapangan	

kerja,	dan	menguatnya	segregasi	atau	pemisahan	total	antara	

Muslim	dan	Kristen	di	ruang-ruang	publik,	ikut	memperumit	

pemulihan	 rasa	 aman	 dan	 integrasi	 sosial	 pasca	 kon�lik.	

Ditambah	 lagi	 stereotip	 yang	 terus	dibangun	di	 antara	dua	

komunitas	yang	bertikai,	seakan	ingin	mewariskan	dendam	

kepada	 generasi	 penerus.	 Elsye	 menuturkan,	 anak-anak	

Ambon	 kini	 cenderung	 pesimistik	 menatap	 masa	 depan,	

sebab	 apapun	 yang	 mereka	 bangun	 akan	 porak-poranda	

manakala	kon�lik	kembali	pecah.	“Itu	sangat	berbahaya	dan	

kita	ingin	menghentikan	semuanya,”	tandas	Elsye	yang	aktif	

mengunjungi 	 daerah-daerah	 rawan	 kon�l ik 	 untuk	

meyakinkan	 warga	 bahwa	 perdamaian	 masih	 bisa	 dirajut	

dengan	kebersamaan,	bahwa	dendam	dan	permusuhan	hanya	

memperparah	 keadaan	 serta	 mempersuram	 masa	 depan	

Ambon.	

Tentu	 saja	 Elsye	 tidak	 sendirian.	 Dalam	 10	 tahun	 terakhir	

banyak	 kalangan	di	Ambon	 yang	menyadari	 betapa	 kon�lik	

berkepanjangan	telah	membuat	mereka	terisolasi	dari	dunia	

luar;	 orang	 takut	 datang	 ke	 Ambon;	 biro-biro	 perjalanan	

menutup	agen;	investor	angkat	kaki;	reputasi	Ambon	sebagai	

kota	teladan	toleransi	terancam	pudar.	Maka,	 ibarat	sebuah	

pendulum	 yang	 mulai	 bergerak	 ke	 arah	 berlawanan,	 kini	

kesadaran	 tentang	 perdamaian	 menjadi	 matra	 baru	 bagi	

warga	 yang	 merindukan	 masa-masa	 indah	 hidup	 bersama	

walaupun	berbeda	agama.	Saling	berbagi	kebahagiaan	di	hari-
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hari	 besar	 seperti	 Natal	 dan	 Idul	 Fitri	 mulai	 dihidupkan	

kembali.	 Konser-konser	 seni	 dan	 festival	 musik	 yang	

melibatkan	 anak-anak	 muda	 dari	 dua	 komunitas	 agama	

gencar	dilakukan,	tidak	hanya	di	ballroom	hotel	dan	ruang-

ruang	pertunjukan	namun	juga	di	alun-alun	kota,	bahkan	di	

trotoar	jalan.	

Di	antara	para	pegiat	perdamaian,	peran	kalangan	pendidik	

atau	guru	jelas	tidak	bisa	diabaikan.	Tatkala	segregasi	sosial	

menguat,	 ada	 kebijakan	 anak-anak	 Muslim	 hanya	 boleh	

bersekolah	 di	 wilayah	 Muslim,	 dan	 sebaliknya	 anak-anak	

Kristen	hanya	boleh	bersekolah	di	wilayah	Kristen.	Kebijakan	

yang	 disebut	 “rayonisasi”	 ini	 dibuat	 dalam	 jangka	 pendek	

untuk	mengantisipasi	kemungkinan	kon�lik	terulang	jika	dua	

komunitas	bercampur.	Namun	dalam	jangka	panjang	dalam	

rangka	pembangunan	perdamaian	yang	permanen,	kebijakan	

ini	justru	kontraproduktif.	Para	guru	sadar	benar	akan	hal	itu.	

M a k a , 	 b e r b a g a i 	 u p aya 	 me re k a 	 l a ku k a n 	 u n t u k	

mempertemukan	dua	komunitas	remaja	Muslim	dan	Kristen	

dalam	berbagai	event	yang	mereka	buat,	seperti	perkemahan	

lintas	agama	dan	festival	seni	dan	olahraga.	Untuk	para	guru	

dibuat	program	live-in	dimana	guru	Muslim	akan	menginap	di	

rumah	atau	wilayah	Kristen	dan	begitu	pula	sebaliknya	guru	

Kristen	 menginap	 di	 rumah	 seorang	 Muslim	 di	 wilayah	

Muslim.	Semua	itu	adalah	proses	belajar	kembali	untuk	hidup	

bersama	dan	berbaur	—	sesuatu	yang	sesungguhnya	sangat	

lumrah	 dalam	 masyarakat	 Ambon	 sebelum	 kon�lik	 1999	

pecah.	

Bagaimanapun,	segregasi	di	dunia	pendidikan	harus	segera	

diakhiri	 karena	 di	 sanalah	 anak-anak	 belajar	 mengenal	
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lingkungan	mereka.	Lingkungan	sekolah	sangat	menentukan	

bagaimana	 pola	 pikir	 anak-anak	 dibentuk.	 Jika	 lingkungan	

sekolah	 dibuat	 homogen	 (Islam	 saja	 atau	 Kristen	 saja)	

sementara	 masyarakat	 bercorak	 heterogen,	 maka	 sekolah	

sebenarnya	 tengah	 mengasingkan	 anak-anak	 dari	 realitas	

sosial	 mereka	 sendiri;	 sekolah	 menjadi	 ruang	 isolasi	 yang	

memperkokoh	 tembok-tembok	 perbedaan.	 Dalam	 upaya	

mempercepat	 pembauran	 dan	 integrasi	 sosial	 seperti	 yang	

terus	 diupayakan	 dalam	 10	 tahun	 terakhir,	 sekolah	 justru	

harus	 menjadi	 pelopor.	 Sayangnya,	 pemerintah	 tampaknya	

belum	berani	mengambil	langkah	peleburan	kembali	secara	

total	 sekolah-sekolah	 yang	 tersegregasi	 selama	 bertahun-

tahun,	 padahal	 tokoh-tokoh	 masyarakat	 dan	 para	 aktivis	

perdamaian	 telah	 bersuara	 keras	 mengeritik	 kebijakan	

pemerintah	 tersebut.	 Beruntunglah	mereka	 tidak	 berputus	

asa	 dan	 kehilangan	 semangat.	 Para	 tokoh	 dan	 aktivis	

perdamaian	 ini	 terus	 bergerilya	 menebarkan	 benih-benih	

perdamaian	di	kalangan	akar	rumput,	termasuk	di	lingkungan	

sekolah	dengan	melibatkan	para	pendidik	(guru).	

Buku	 berjudul	 Cerita	 dari	 Ambon	 ini	 mendokumentasikan	

kerja-kerja	 bina	 damai	 yang	 dilakukan	 kalangan	 LSM	

(lembaga	 swadaya	 masyarakat)	 dengan	 melibatkan	 para	

pemangku	 kepentingan	 di	 dunia	 pendidikan.	 Banyak	 cerita	

mengharukan	 tentang	 bagaimana	 para	 pendidik	 berjuang	

menyambungkan	kembali	tali-tali	persaudaraan	yang	sempat	

terputus	 di	 antara	 generasi	 muda	 berbeda	 agama	 sebagai	

akibat	dari	kon�lik	sosial	orang-orang	tua	mereka	di	masa	lalu.	

Benih-benih	 perdamaian	 disebarkan	 melalui	 berbagai	

aktivitas	 di	 lingkungan	 sekolah,	 antara	 guru	 dengan	 guru,	
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guru	dengan	murid,	dalam	berbagai	event	pertemuan	antar-

sekolah,	 dan	 sebagainya.	 Selain	 itu,	 nilai-nilai	 perdamaian	

juga	 diintegrasikan	 ke	 dalam	 materi-materi	 pengajaran.	

Tujuannya	 agar	 anak-anak	 didik	 menghirup	 udara	 damai	

kapan	pun	dan	di	mana	pun	mereka	berada,	menumbuhkan	

rasa	 aman,	 dan	 menatap	 masa	 depan	 bersama	 dengan	

perasaan	optimis.	

Ada	 31	 guru	 SMP/Tsanawiyah	 dan	 SMA/Aliyah	 yang	

menuturkan	 pengalamannya	 dalam	 buku	 ini.	 Mereka	 pada	

mulanya	adalah	para	peserta	(seluruhnya	berjumlah	40	guru)	

pada	 workshop	 “Program	 Bina	 Damai	 Ambon	 Melalui	

Pembangunan	 Kapasitas	 Civil	 Society”	 atau	 Enhancing	

Protection	 and	 Respect	 for	 Religious	 Freedom	 and	 Human	

Rights	in	Indonesia”	yang	selenggarakan	oleh	Center	for	the	

Study	of	Religion	and	Culture	(CSRC)	UIN	Syarif	Hidayatullah	

Jakarta	 dan	 Ambon	 Reconciliation	 and	 Mediation	 Center	

(ARMC)	 IAIN	 Ambon,	 dengan	 dukungan	 dari	 The	 Asia	

Foundation	(TAF).	

Workshop	 ini	 merupakan	 upaya	 melakukan	 intervensi	

program	 pendidikan	 berperspektif	 perdamaian	 di	 Ambon	

sebagai	 hasil	 dari	 kegiatan	 needs	 assessment	 atau	 riset	

pendahuluan	yang	 telah	dilaksanakan	pada	Agustus	hingga	

September	2013.	Kegiatan	needs	assessment	yang	dimaksud	

dilakukan	 oleh	 tiga	 orang	 peneliti	 CSRC	 yakni	 Chaider	 S.	

Bamualim,	Muchtadlirin,	dan	saya	sendiri	(Ahmad	Gaus	AF).	

Awalnya,	ketiga	peneliti	melakukan	observasi	dan	wawancara	

mendalam	 dengan	 kalangan	 stake	 holders	 perdamaian	 di	

Ambon,	 yakni	 para	 tokoh	 adat,	 pemuka	 agama,	 aktivis	

perdamaian,	 tokoh	 pemuda,	 tokoh	 LSM,	 dan	 para	 pendidik	
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(guru).	Akhirnya,	hasil	temuan	needs	assessment	mengerucut	

pada	 rekomendasi 	 melakukan	 intervensi 	 program	

perdamaian	di	dunia	pendidikan.	

Kami	 memandang	 penting	 dunia	 pendidikan	 dalam	

membangun	perdamaian	karena	masa	depan	Ambon	terletak	

di	 pundak	 generasi	 muda	 yang	 kini	 tengah	 mengenyam	

pendidikan	 di	 bangku	 sekolah.	 Dan	 hitam-putihnya	 cara	

berpikir	mereka	sangat	ditentukan	oleh	para	pendidik.	Untuk	

itu	 CSRC	 UIN	 Jakarta,	 ARMC	 IAIN	 Ambon,	 dan	 TAF	

mengundang	 para	 guru	 untuk	 urun	 rembuk	 mengenai	

pembinaan	 perdamaian	 di	 kalangan	 generasi	 muda.	 Dari	

lingkungan	pendidikan,	suara	perdamaian	akan	teresonansi	

ke	ruang	publik	sehingga	tercipta	suasana	dialog,	komunikasi,	

dan	kerjasama	yang	produktif	di	antara	kelompok-kelompok	

lintas	agama	dan	etnik.	

Rekomendasi	dari	kegiatan	needs	assessment	itu	kemudian	

menelurkan	workshop	yang	dilakukan	sebanyak	4	kali,	yaitu:	

“Workshop	Format	Ideal	Pendidikan	Perdamaian	di	Ambon”	

dan	 “Workshop	 Integrasi	 Nilai-nilai	 Perdamaian	 ke	 dalam	

Sistem	 Pembelajaran	 Sekolah”,	 yang	 diselenggarakan	 pada	

16-20	 Juni	 2014.	 Menyusul	 kemudian	 “Workshop	 Strategi	

Pembelajaran	Nilai-nilai	Perdamaian	di	Ambon”	pada	tanggal	

19-21	 Agustus	 2014,	 dan	 “Workshop	 Advokasi	 Pendidikan	

Perdamaian	 di	 Ambon”	 yang	 dilaksanakan	 22-23	 Agustus	

2014.

Untuk	 melihat	 sejauh	 mana	 program	 tersebut	 berhasil	

memengaruhi	 para	 guru	 dalam	 mengambil	 inisiatif	

perdamaian	 di	 lingkungan	 sekolah	 masing-masing,	 CSRC	
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merasa	 perlu	 membuat	 evaluasi	 dengan	 melakukan	

pengamatan	 lapangan	 dan	 wawancara	 mendalam	 dengan	

para	alumni	program.	Dalam	hal	ini	CSRC	menurunkan	3	(tiga)	

orang	 peneliti	 yakni	 Idris	Hemay,	Hidayat	 al-Fannanie,	 dan	

Tutur	 Ahsanil	 Mustofa,	 untuk	 menemui	 mereka	 secara	

terpisah	 dimana	 setiap	 peserta	 program	 menuturkan	

pengalamannya	mempraktikkan	materi-materi	yang	mereka	

peroleh	 selama	 mengikuti	 workshop	 dalam	 aktivitas	 di	

sekolah	masing-masing.	Kisah-kisah	mereka	yang	diturunkan	

dalam	buku	ini	merupakan	cerita	yang	mengandung	the	most	

signi�icant	 change	 (MSC),	 yakni	 cerita	 yang	 berhubungan	

dengan	perubahan-perubahan	paling	penting	yang	terjadi	di	

lapangan	 pasca	 program	workshop	 “Bina	Damai	 di	 Ambon	

Melalui	Pembangunan	Kapasitas	Masyarakat	Sipil”.	

Sebagian	besar	guru	yang	menjadi	peserta	workshop	adalah	

mereka	 yang	 mengajar	 di	 lingkungan	 sekolah	 yang	 nyaris	

homogen,	kalau	ia	seorang	Muslim	mengajar	di	sekolah	yang	

hampir	seratus	persen	murid	dan	gurunya	beragama	Islam,	

begitu	 juga	 sebaliknya	 seorang	 guru	 Kristen	 mengajar	 di	

sekolah	yang	mayoritas	murid	dan	gurunya	beragama	Kristen.	

Kondisi	 inilah	 yang	 dideteksi	 sebagai	 bom	 waktu	 di	 masa	

depan,	 sehingga	 perlu	 segera	 dilakukan	 antisipasi	 dengan	

menanamkan	 benih-benih	 perdamaian	 di	 kalangan	 para	

peserta	didik	agar	mereka	siap	untuk	hidup	berdampingan	

secara	damai	di	tengah	masyarakat	plural.	

Beragam	 cara	 dilakukan	 para	 guru	 untuk	 menyampaikan	

pesan-pesan	 damai	 di	 sekolah	 sehingga	 kelak	 terbawa	 ke	

lingkungan	 yang	 lebih	 besar:	 masyarakat.	 Beberapa	 kisah	

yang	mengandung	 the	most	 signi�icant	 change	 (MSC)	 atau	
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cerita	tentang	perubahan-perubahan	penting	yang	dilakukan	

para	 guru	 di	 antaranya	 menyangkut	 aktivitas	 bagaimana	

mereka	mengubah	mindset	siswa	dengan	cara:

•	 Memasukan	 nilai-nilai	 perdamaian	 ke	 dalam	 indikator	
penilaian	sikap	siswa;

•	 Menyampaikan	materi	tentang	toleransi;

•	 Mengadakan	 outbound	 agar	 siswa	 bisa	 berbaur	 dengan	
yang	lainnya

•	 Memutarkan	�ilm-�ilm	yang	berisi	pesan	bagaimana	hidup	

harmonis	 di	 tengah	 keberagaman	 tanpa	 rasa	 benci	 dan	

curiga.

Beberapa	 indikator	 lain	 tentang	adanya	perubahan	penting	

dapat	dilihat	dari	metode	yang	dipraktikkan	secara	berbeda-

beda	oleh	setiap	guru.	Rasanya	editor	tidak	perlu	mengupas	

satu	persatu	atau	bagian	per	bagian	dari	 cerita	MSC	dalam	

buku	 ini.	 Silakan	 pembaca	 menikmati	 sendiri	 alur	 kisah	

mereka	 supaya	dapat	 langsung	merasakan	pergulatan	para	

pendidik	 dalam	 menegakkan	 nilai-nilai	 perdamaian	 di	

kalangan	siswa/remaja.	

Dalam	praktiknya,	kegiatan	ini	dari	mulai	needs	assessment	

sampai	 workshop	 dan	 evaluasi,	 tidak	 hanya	 melibatkan	

kalangan	 pendidikan,	 namun	 juga	 tokoh-tokoh	masyarakat	

dan	pemerintah.	Sebab	kami	sadar	bahwa	proses	bina	damai	

sendiri	—	 walaupun	 dimulai	 di	 sekolah	—	 tidak	 mungkin	

dilakukan	 tanpa	 melibatkan	 seluruh	 elemen	 masyarakat.	

Pada	kegiatan	workhsop	keempat	yang	diselenggarakan	pada	

22-23	Agustus	2014,	misalnya,	kami	mengundang	kalangan	

agamawan,	 tokoh	 pemuda,	 pejabat	 kementerian	 agama	
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propinsi	Maluku,	kepala	sekolah,	pengelola	yayasan-yayasan	

pendidikan,	para	guru,	aktivis	LSM,	dan	kalangan	pers.	Pada	

kesempatan	itu	pula	mereka	membentuk	“Aliansi	Masyarakat	

Peduli	 Pendidikan	 Perdamaian	 di	 Maluku”	 yang	 secara	

bersama-sama	 dideklarasikan	 demi	 terlaksananya	 konsep	

pendidikan	perdamaian	di	Ambon.	Aliansi	ini	berada	di	bawah	

koordinasi	 Abidin	 Wakano	 dengan	 3	 ketua,	 yaitu	 Theo	

Latumahina,	 Embong	 Salampessy,	 dan	 Heny	 L.	 Likliwatil.	

Aliansi	ini	akan	mensosialisasikan	deklarasi	tersebut	kepada	

masyarakat	 luas,	 pemerintah	 dan	 DPRD,	 yang	 diharapkan	

akan	mengeluarkan	peraturan	daerah	(Perda)	untuk	menjadi	

payung	bagi	terimplementasinya	pendidikan	perdamaian	di	

Ambon.	

Kisah-kisah	 yang	 tertuang	 dalam	 buku	 ini	 menjadi	 bukti	

kuatnya	 kehendak	 para	 pendidik	 di	 Ambon	 untuk	

mewariskan	masa	depan	Ambon	yang	damai	kepada	generasi	

penerus.	“Kon�lik	telah	menjadi	masa	lalu,	dan	tidak	seorang	

pun	yang	ingin	memutar	kembali	jarum	waktu,”	tandas	Heny	

L.	Liklikwatil,	guru	agama	Kristen	di	SMPN	9	dalam	sebuah	

percakapan	 sore	 hari	 dengan	 penulis	 dan	 seorang	 aktivis	

perdamaian	 Ambon,	 di	 kediamannya	 di	 desa	 Halong	 (kini	

negeri	adat),	1	September	2013.	Saat	percakapan	berlangsung	

hujan	 turun	begitu	 deras.	 Sambil	menyeruput	 teh	panas	 di	

t e n g a h 	 o b r o l a n 	 y a n g 	 k i a n 	 s e r u , 	 t e m a n 	 s a y a	

menyenandungkan	 lagu	Waktu	 Hujan	 Sore-Sore,	 lagu	 yang	

sangat	 terkenal	 dari	 Ambon	 sehingga	 sudah	 seperti	 lagu	

nasional	karena	setiap	anak	sekolah	di	negeri	 ini	mengenal	

lagu	 tersebut.	 Menurut	 kawan	 saya,	 lagu	 itu	menceritakan	

keceriaan	 orang-orang	 Ambon	 dalam	 menjadikan	 momen	

hujan	 sebagai	 momen	 kebersamaan:	 tua-muda,	 laki-



perempuan,	 Muslim-Kristen	 berbaur,	 bernyanyi,	 dan	

berdansa	bersama.

-	Waktu	Hujan	Sore-sore	-

Waktu	hujan	sore-sore	kilat	sambar	pohon	kenari

E	jojaro	deng	mongare	mari	dansa	dan	menari

Pukul	tifa	toto	buang	kata	balimbing	di	kereta

Nona	dansa	dengan	tuan	jangan	sindir	nama	beta

E	menari	sambil	goyang	badanee

Menari	lombo	pegang	lenso	manisee

Rasa	ramai	jangan	pulang	duluee

E	menari	sambil	goyang	badanee

Menari	lombo	pegang	lenso	manisee

Rasa	ramai	jangan	pulang	duluee

Kini	inisiatif	perdamaian	telah	diambil,	aksi	telah	dilakukan,	
gema	 takbir	 dan	 nyanyian	 kudus	 telah	 dikumandangkan	
bersama,	Salam-Sarane	karja	rame-rame	atau	Muslim-Kristen	
bekerja	 bersama-sama	 karena	 telah	 disatukan	 dalam	
semangat	kearifan	 lokal	orang	basudara.	Semoga	semuanya	
menjadi	 bola	 salju	 yang	 terus	 bergulir	 dan	 membesar,	
membentuk	 kekuatan	 baru	 dalam	 menancapkan	 kembali	
fondasi	sosial	yang	lebih	kokoh,	menjadikan	Ambon	manise	
sebagai	baileo	(rumah	adat)	bersama	bagi	warga	Muslim	dan	
Kristen.[]

	Wassalam,	

Editor

Ahmad	Gaus	AF

xvii



xviii



Pengalaman	berbaur	dengan	pemeluk	agama	yang	berbeda	
mengubah	pandangannya	menjadi	lebih	terbuka.	Pintu	
masuknya	ialah	Pramuka	—	kegiatan	yang	hampir	

ditinggalkannya	karena	alasan	jenuh.	Namun	belakangan	ia	
kembali	menekuni	aktivitas	tersebut	dengan	misi	yang	baru:	
menghapus	sekat-sekat	perbedaan	agama	di	kalangan	murid-
muridnya	sembari	menebarkan	nilai-nilai	perdamaian.	Dan	dia	
berhasil.	Dialah	ANISA	MUKADDAR,	guru	mata	pelajaran	IPS	di	

SMP	Muhammadiyah,	Ambon.		

Merajut Damai Lewat Pramuka
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on�lik	Ambon	1999-2001	menyisakan	trauma	tersendiri	Kdi	 kalangan	 masyarakat	 setempat.	 Terlebih	 ketika	

letupan-letupan	 kon�lik	 masih	 kerap	 terjadi,	 seperti	

kerusuhan	11	September	2011	dan	bentrok	pada	Pawai	Obor	

Pattimura	 15	Mei	 2012.	 Semua	 kejadian	 itu	mengikis	 rasa	

saling	percaya	masyarakat	terutama	antara	warga	Muslim	dan	

warga	 Kristen.	 Ketakutan,	 kekhawatiran,	 rasa	 curiga,	 dan	

pikiran	negatif	kerap	menghantui	mereka	setiap	kali	bertemu	

dengan	masyarakat	di	luar	komunitasnya.

Perasaan	 demikian	 juga	 dialami	 Anisa	 Mukaddar.	 Meski	

tumbuh	dan	dibesarkan	dalam	budaya	masyarakat	Ambon,	ia	

tidak	 memungkiri	 rentetan	 kon�lik	 telah	 menggeser	

pandangannya	 terhadap	 warga	 sekitar.	 Ia	 merasa	 kurang	

nyaman,	 seperti	 ada	 dinding	 pemisah	 untuk	 berbaur	 dan	

berinteraksi	 dengan	warga	 yang	 berbeda	 agama.	 Demikian	

tebalnya	 dinding	 penghalang	 itu,	 sampai-sampai	 ia	 pernah	

harus	 menyembunyikan	 simbol	 yang	 menjadi	 identitas	

keagamaannya.

Peristiwa	 itu	 bermula	 ketika	 ia	 bersama	 teman-temannya	

melakukan	kegiatan	ke-pramuka-an	dalam	kegiatan	Kursus	

Mahir	Dasar	 (KMD)	di	 sebuah	hutan	di	ujung	kota	Ambon.	

Kebetulan	 daerah	 itu	 dekat	 dengan	 wilayah	 yang	 dihuni	

mayoritas	Kristen.	Naasnya	lagi,	dari	46	peserta,	hanya	tiga	

orang	 yang	 beragama	 Islam.	 Akibatnya,	 perasaan	 takut	

semakin	menghantui	 sampai	 akhirnya	 pada	malam	 hari	 ia	

terpaksa	membuka	jilbab	yang	dikenakannya.	“Pada	saat	mau	

tidur	malam	jilbab	ini	saya	buka,	lalu	saya	lipat	dan	ditaruh	di	

bawah	ransel	karena	saya	dihantui	perasaan	takut,”	kisahnya.	
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Anisa	 termasuk	 guru	 yang	 taat	 beragama.	 Ia	 tidak	 hanya	

memahami	agama	sebagai	ritual	dan	simbol	melainkan	juga	

totalitas	dari	sikap,	perilaku,	maupun	kebiasaan	sehari-hari.	

Karenanya,	sangat	wajar	jika	kejadian	di	malam	itu	ia	anggap	

sebagai	ujian	terberat	yang	pernah	dihadapinya.	Dari	situ	ia	

kemudian	 menyadari	 bahwa	 ada	 sesuatu	 yang	 tidak	 beres	

yang	 mesti	 diluruskan	 berkenaan	 dengan	 diri	 dan	

lingkungannya.	 Berangkat	 dari	 pikiran	 inilah	 ia	 lantas	

memberanikan	diri	untuk	tetap	menggunakan	jilbab,	apa	pun	

resikonya.	Dan	ternyata,	kekhawatiran	yang	menghantuinya	

selama	 ini	 tidak	 terbukti.	 Semuanya	 berjalan	 biasa	 saja	

setelah	ia	membiasakan	diri.

Pengalaman	 di	 perkemahan	 itu	memberi	 banyak	 pelajaran	

bagi	 Anisa.	 Ia	 merasa	 tertantang	 untuk	 ikut	 memberi	

pencerahan	kepada	lingkungannya.	Bagaimana	tidak,	banyak	

warga	yang	sebenarnya	salah	persepsi	tentang	keadaan	serta	

terkungkung	 oleh	 pikiran	 sempit 	 masing-masing.	

Menurutnya,	menganggap	orang	lain	sebagai	ancaman	adalah	

keliru	karena	menghilangkan	rasa	aman	dan	menyia-nyiakan	

kehidupan	 sosial.	 Padahal,	 pemeluk	 agama	 yang	 berbeda-

beda	 bisa	 bekerjasama	 memajukan	 masyarakat,	 hidup	

berdampingan	merajut	persatuan	dan	kesatuan.	Hanya	saja,	

saat	 itu	Anisa	memang	belum	menemukan	cara	bagaimana	

menjalankan	niatnya	tersebut.

Suatu	 saat,	 Anisa	 berkesempatan	 mengikuti	 program	 Bina	

Damai	 melalui	 Pembangunan	 Kapasitas	 Masyarakat	 Sipil	

khususnya	 Workshop	 Pendidikan	 Berspektif	 Perdamaian.	

Program	 ini	 bertujuan	 mengarahkan	 peserta	 untuk	

mengintegrasikan	 nilai-nilai	 perdamaian	 ke	 dalam	 sistem	
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pembelajaran	 sekolah.	 Ia	 merasa	 menemukan	 cara	 untuk	

menebar	 damai	 terutama	 pada	 anak-anak	 didiknya.	 Tidak	

hanya	 mengajarkan	 nilai-nilai	 perdamaian,	 tapi	 juga	

mengimplementasikan	 nilai-nilai	 itu	 dalam	 proses	 belajar	

mengajar	dan	kegiatan	ekstrakurikuler	pramuka.

Anisa	 yang	 mengampu	 mata	 pelajaran	 Ilmu	 Pengetahuan	

Sosial	 (IPS)	 selalu	 menekankan	 pentingnya	 toleransi	

antarsesama.	 Meski	 siswa	 SMP	 Muhammadiyah	 notabene	

Muslim,	tetapi	ia	selalu	mengajak	mereka	untuk	toleran,	baik	

pada	orang	seagama	maupun	beda	agama.	 Ia	mengajari	 itu	

dengan	cara	sederhana	seperti	mengajak	dan	membiasakan	

siswa	 menghargai	 pendapat	 orang	 lain	 meskipun	 tidak	

menyetujuinya.	 Siapa	 pun	 yang	 berpendapat,	 seburuk	 apa	

pun	isi	pendapat	itu	harus	dihargai.	Sebab,	pikirnya,	dari	rasa	

menghargai	 itu	 akan	 muncul	 suasana	 keakraban	 sehingga	

menghasilkan	hubungan	yang	positif	bagi	semua.	Inilah	salah	

satu	hal	 yang	ditekankan	Anisa	dalam	setiap	pertemuan	di	

kelas.

Sementara	di	kegiatan	pramuka,	lulusan	pendidikan	ekonomi	

manajemen	di	sebuah	perguruan	tingi	Ambon	ini	membuat	

banyak	 terobosan	 penting . 	 Salah	 satunya	 adalah	

membiasakan	siswa	Muslim	Muhammadiyah	untuk	berbaur,	

melebur	 dengan	 siswa	 non-Muslim.	 Hal	 itu	 terutama	

dilakukan	dalam	kegiatan	perkemahan	yang	menyita	waktu	

sampai	 berhari-hari.	 Pada	 momen	 ini,	 Anisa	 mengarahkan	

anak	 didiknya	 untuk	 bersikap	 terbuka,	 toleran,	 dan	

bertenggangrasa	dengan	anggota	pramuka	lain	yang	berbeda	

agama.	 Ia	 menekankan	 pada	mereka	 bahwa	 semua	 adalah	

saudara,	semua	berhak	untuk	hidup,	untuk	senang,	tertawa	
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riang,	 dan	 melakukan	 kegiatan	 bersama-sama.	 “Dalam	

kegiatan	pramuka	itu	mereka	menginap	berhari-hari;	mereka	

berbaur,	 dan	di	 situlah	 saya	melihat	 rasa	 perbedaan	 sudah	

tidak	ada	di	anak-anak	itu,”	ujarnya.

Meski	 demikian,	 menjadikan	 siswa	 SMP	 Muhammadiyah	

terbiasa	 bergaul	 dengan	 siswa	 non	Muslim	 lewat	 pramuka	

bukan	hal	mudah	bagi	Anisa.	 Selain	 kondisi	 psikologis	 dan	

kultur	 lingkungan	 yang	 masih	 belum	 pulih	 dari	 trauma	

kon�lik,	pergaulan	siswa	rata-rata	sangat	terbatas.	Di	sekolah	

mereka	hanya	bergaul	 sesama	Muslim	saja,	 sehingga	wajar	

jika	 di	 awal-awal	masih	 sedikit	 kaku	 dan	 terlihat	 perasaan	

canggung.	 Di	 sinilah	 tantangan	 tugas	 Anisa	 untuk	 selalu	

memantau	mereka,	 tanpa	 lelah	memberi	 pemahaman	 agar	

tidak	terjadi	gesekan	dan	sama-sama	menerima	perbedaan.

Anisa	 bisa	 dikatakan	 cukup	 serius	 dan	 intensif	 membina	

pramuka	di	SMP	Muhamadiyah	Ambon.	Kesabaran	dan	kerja-

kerasnya	 menularkan	 nilai-nilai	 perdamaian	 ke	 dalam	 diri	

siswa	mulai	menunjukkan	buah	manis.	Siswa	tak	lagi	merasa	

memiliki	 jarak	 dengan	 siswa	 lain	 yang	 berbeda	 agama.	

Mereka	 berbaur	 tanpa	 melihat	 latar	 belakang	 keagamaan	

masing-masing.	 Suasana	 keakraban	 menyelimuti	 keceriaan	

wajah	 mereka	 tanpa	 beban	 sejarah	 di	 masa	 lalu.	 Bahkan,	

mereka	tidak	segan	berbagi	kebersamaan	sampai	hal-hal	yang	

cukup	langka	seperti	makan	satu	piring	berdua.	“Kita	nyanyi	

sama-sama,	 kita	 nyalakan	 api	 unggun, 	 kita	 saling	

berpegangan	 tangan,	 bernyanyi	 dalam	 suasana	 damai	 dan	

penuh	kebersamaan,”	tutur	Anisa.

Terobosan	lain	yang	dibuat	Anisa	dalam	menanamkan	nilai-
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nilai	 perdamaian	 adalah	 dengan	 mengadakan	 kegiatan	

pembinaan	moral	 dan	mental	 bagi	 anak-anak	 pramuka.	 Ini	

terjadi	tepatnya	ketika	untuk	pertama	kali,	beberapa	hari	usai	

mengikuti	 workshop,	 ia	 dan	 lembaganya	 ditunjuk	 sebagai	

tuan	 rumah	 perkemahan	 seluruh	 Ambon	 dan	 dia	 menjadi	

pembina	utamanya.	Dengan	dibantu	rekan-rekannya	di	Gugus	

Depan	 Unpatti	 (Universitas	 Pattimura),	 ia	 berbaur	 dengan	

banyak	agama.	Dari	situlah	ia	membuat	program	pembinaan	

yang	 bersifat	 lintas	 agama.	 Format	 program	 ini	 berupa	

pembinaan	 moral	 bagi	 peserta	 pramuka	 yang	 disesuaikan	

dengan	agama	yang	ada	dengan	mendatangkan	pemateri	dari	

luar.	“Saya	ambil	dari	Depag	untuk	agama	Islam	dan	pendeta	

untuk	agama	Kristen,”	jelasnya.

Jadwal	pelaksanaan	program	itu	disesuaikan	dengan	waktu	

yang	 memungkinkan	 dilangsungkannya	 praktik	 ritual	

keagamaan.	Untuk	agama	Islam,	pembinaan	itu	dilaksanakan	

pada	pukul	empat	sore	dengan	tujuan	agar	usai	pembinaan	

mental	 peserta	 langsung	 bersiap-siap	 salat	maghrib	 secara	

berjamaah.	Sedangkan	untuk	agama	Kristen	karena	tidak	bisa	

pulang	malam,	maka	 jadwal	 pembinaan	 sekitar	 pukul	 satu	

setelah	makan	 siang.	 Uniknya,	 kegiatan	 itu	 berlangsung	 di	

satu	tempat,	yaitu	di	sebuah	tenda	yang	dipinjam	dari	markas	

TNI	(Tentara	Nasional	Indonesia).

Walaupun	 ditempatkan	 di	 satu	 tempat,	 dan	 semua	 peserta	

dapat	 menyaksikan	 program	 kegiatan	 itu,	 tidak	 ada	 rasa	

saling	 curiga,	 rasa	 benci	 atau	 menghina	 satu	 sama	 lain.	

Sebaliknya,	 rasa	 saling	 menghargai	 terjalin	 hangat	 dengan	

saling	 memberikan	 kesempatan	 untuk	 menjalankan	 acara	

dan	ritual	keagamaan	masing-masing.	Bahkan	mereka	saling	
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melindungi,	memberi	 damai	 dengan	 penuh	 kasih.	 Program	

kegiatan	 di	 perkemahan	 pramuka	 ini	 merupakan	 yang	

pertama	kalinya	diadakan,	khususnya	di	Ambon.	Setelah	itu,	

dalam	kegiatan	kepramukaan	lain	selalu	disisipkan	kegiatan	

yang	serupa.

Kegiatan	pramuka	telah	membuka	banyak	ruang	bagi	Anisa	

dan	 anak	 didiknya	 di	 SMP	 Muhammadiyah	 Ambon	 untuk	

menggali,	 menemukan,	 menebar	 dan	 membumikan	 damai	

antarsesama.	Wadah	pramuka	telah	membuat	sesuatu	yang	

tak	 pernah	 terjadi	 di	 ruang	 kelas	 atau	 lingkungan	 sekolah	

menjadi	 ada	 dan	memiliki	makna.	 Jika	 di	 sekolah	 interaksi	

mereka	 terbatas	 dengan	 sesama	 Muslim	 saja,	 maka	 di	

pramuka	pergaulannya	semakin	luas	melibatkan	siswa	non-

Muslim.	Kegiatan	pramuka	itu	rutin	dilakukan,	hampir	setiap	

saat	 ada	 kemah.	 Ada	 yang	 tahunan,	 ada	 yang	 enam	 bulan,	

triwulan	 juga	 hari-hari	 besar	 nasional	 seperti	 Sumpah	

Pemuda,	17	Agustus,	dan	sebagainya.

Beberapa	waktu	lalu,	Anisa	menghabiskan	akhir	tahun	2014	

dan	menyambut	tahun	baru	2015	di	acara	perkemahan	di	Suli	

Ambon.	 Perkemahan	 yang	 berlangsung	 pada	 26	 Desember	

2014	sampai	1	Januari	2015	itu,	Anisa	membawa	serta	anak	

didiknya.	 Masing-masing	 sekolah	 mengirim	 20	 orang	 (10	

putra	dan	putri),	 dua	orang	pembina	dan	 turut	 ikut	kepala	

sekolah.	 Perkemahan	 	 ini	 dihadiri	 oleh	 berbagai	 suku	 dan	

agama	seperti	Ambon,	Ternate,	Serong	Timur,	Serong	Barat,	

Serong	Tengah,	Maluku	Tengah,	dan	lainnya.	Di	perkemahan	

ini,	katanya,	pengarusutamaan	perdamaian	 terus	dilakukan	

dengan	menanamkan	nilai-nilai	 toleransi,	 solidaritas	 sosial,	

sikap	saling	menghargai	dan	menghormati.
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Sebelum	 memiliki	 misi	 perdamaian,	 perempuan	 blasteran	

dari	 ayah	 seorang	 Arab	 dan	 ibu	 Melayu	 Tanjung	 Pinang	

(Kepulauan	Riau),	ini	sebenarnya	sudah	jenuh	dengan	dunia	

pramuka.	 Pasalnya,	 sudah	 sejak	 kecil	 dia	 aktif	 di	 pramuka	

sampai	ia	duduk	di	bangku	Madrasah	Aliyah	(MA).	Ia	bahkan	

sudah	gantung	segala	atribut	yang	berbau	pramuka,	tepatnya	

setelah	 ia	 memutuskan	 menikah	 dengan	 seorang	 pria	

pilihannya.	 Namun,	 keadaan	 telah	 memaksanya	 untuk	

kembali	ke	dunia	itu	setelah	mendapat	mandat	langsung	dari	

kepala	 sekolah,	 menggantikan	 pembina	 sebelumnya.	

Un tungnya , 	 s ang 	 suami 	 mendukungnya 	 bahkan	

mengantarnya	 langsung	 ke	 tempat	 perkemahan	 pertama	

bersama	anaknya.

Kini,	Anisa	dan	anak-anak	didiknya	di	SMP	Muhammadiyah	

Ambon	sudah	terbiasa	bergaul	dengan	warga	yang	berbeda	

agama.	 Ia	 sudah	 tidak	 kaku	 lagi	 berbaur,	 tidur	 satu	 tenda	

dengan	 pembina	 dari	 suku	 dan	 agama	 berbeda.	 Latar	

belakang	primordial	tidak	lagi	menjadi	faktor	pemisah	yang	

membuat	 kaku	 hubungan	 antarsesama.	 Ketakutan,	

kekhawatiran,	 dan	 kecurigaan	 yang	 dulu	 pernah	 ada	 telah	

terkubur	 bersama	 besarnya	 rasa	 saling	 percaya	 berkat	

persaudaraan	yang	dibangun	lewat	pramuka.	“Jadi,	sekarang	

sudah	tidak	ada	lagi	perasaan	seperti	dulu	waktu	baru	selesai	

rusuh,”	pungkasnya.	(Idris	Hemay)
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“Seseorang	tidak	akan	mampu	memberi	rasa	damai	kepada	orang	lain	
dan	lingkungan	sekitar,	jika	dalam	dirinya	sendiri	tidak	ada	perasaan	

damai.”	Falsafah	ini	menjadi	keyakinan	AYAPI	SUAT,	guru	Ilmu	
Pengetahuan	Sosial	(IPS)	Terpadu	di	SMPN	2	Ambon.	Ia	lahir	di	Maluku	
Utara.	Pendidikan	SD	sampai	SMA	juga	ditamatkan	di	sana.	Sejak	tahun	
1990,	ia	tinggal	di	Ambon,	karena	harus	menempuh	pendidikan	tinggi	

di	Universitas	Pattimura,	Jurusan	Pendidikan	IPS	Geogra�i.

Berlaku Damai sejak Dalam Pikiran

9



“Tak	 mudah	 mengubah	 lingkungan,	 seperti	 halnya	 tak	
gampang	 menolak	 pengaruhnya	 ke	 dalam	 diri	 kita,	
betapa	pun	kita	menghindarinya.”	

ungkin	 pernyataan	 ini	 tepat	 menggambarkan	Mkegelisahan	 Ayapi	 Suat,	 seorang	 guru	 Ilmu	
Pengetahuan	 Sosial	 Terpadu/IPS	 Terpadu	 (dulu	 IPS	
Geogra�i)	 SMPN	2	Ambon.	 Ia	menyaksikan	 bagaimana	
masyarakat	Ambon	dihantui	kecurigaan	satu	sama	lain	
lantaran	 perbedaan	 agama.	 Setidaknya,	 hal	 itu	
berlangsung	 sejak	 kon�lik	 Ambon	 1999	 hingga	 lima	
tahun	sesudahnya.	Setelah	itu,	keadaan	mulai	kondusif,	
meski	letupan-letupan	kecil	masih	kerap	terjadi.

Ayapi	 merasakan	 perubahan	 besar	 pada	 lingkungan	
masyarakat	 sekitar	 termasuk	 di	 lingkungan	 sekolah.	
Awalnya,	ia	melihat	hubungan	yang	harmonis	di	antara	
komunitas	 warga	 Ambon.	 Warga	 Muslim	 dan	 Kristen	
hidup	berdampingan.	Nyaris	tidak	ada	persoalan	serius	
yang	 muncul	 atas	 dasar	 perbedaan	 agama.	 Semua	
melebur	 menjadi	 satu,	 rukun	 dan	 damai.	 Perubahan	
baru	terlihat	sejak	muncul	kon�lik	pada	1999.	Ibarat	bom	
waktu,	 kejadian	 itu	 nyaris	 meluluhlantakkan	 modal	
sosial	 yang	 pernah	 ada.	 “Itu	 sejarah	 kelam	 yang	 tidak	
boleh	 terulang	kembali,”	kata	Ayapi	mengingat	 tragedi	
itu.

Masalahnya,	 beberapa	 tahun	 pasca	 kon�lik	 keadaan	
belum	 pulih	 sepenuhnya.	 Sikap	 saling	 curiga	 masih	
mewarnai	 interaksi	 keseharian	 mereka.	 Banyak	 yang	
kehilangan	kepercayaan,	bahkan	pada	tetangga	sendiri,	
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meski	 sebelumnya	 saling	 lindung	 dan	 saling	 sanjung.	
Celakanya,	 penyakit	 ‘pikiran’	 itu	 juga	 menjangkiti	
mereka	 yang	menjadi	 tombak	 pembangunan	 generasi	
bangsa.	 Sebagian	guru	ada	yang	merasa	 tidak	nyaman	
lagi	 berdampingan	 dengan	 guru	 lain	 yang	 berbeda	
agama,	 lantaran	 merasa	 dikejar	 oleh	 bayang-bayang	
kecurigaan.	“Baru	pada	tahun	2010	ke	atas	sampai	2014	
Ambon	sudah	kembali	normal,”	ungkapnya.

Ia	menyatakan,	betapa	tersiksanya	orang	yang	hidup	di	
bawah	 bayang-bayang	 kecurigaan.	 Ke	 mana	 pun	 kaki	
melangkah	 akan	 selalu	 merasa	 dipantau	 dan	 diikuti.	
Begitu	 pula	 ketika	 melihat	 orang	 lain,	 selalu	 timbul	
pikiran	negatif	yang	 tidak	beralasan.	Pikiran	semacam	
itu	 akan	 mengungkung	 cara	 pandang	 seseorang	
sehingga	 nilai-nilai	 perdamaian	 sulit	 ditumbuhkan.	
Karena	 itu,	 ia	 berkomitmen	 untuk	 menebar	 energi	
posistif	bagi	diri	dan	lingkungan.	Pertama,	ia	mulai	dari	
diri	 sendiri	 untuk	 selalu	 berpikir	 positif	 tentang	
lingkungan,	 dan	 kedua	 menularkan	 pikiran	 itu	 pada	
orang	 lain.	Baginya,	mustahil	membangun	perdamaian	
di	 lingkungan	 sekitar	 jika	 seseorang	 belum	 berdamai	
dengan	diri	sendiri.

Tingginya	komitmen	itu	seperti	menemukan	momentum	
ketika	ia	berkesempatan	mengikuti	program	Bina	Damai	
yang	diadakan	oleh	CSRC	UIN	Syarif	Hidayatullah	Jakarta	
dan	ARMC	dengan	dukungan	The	Asia	Foundation	(TAF).	
Salah	 satu	 kegiatannya,	 yaitu	 workshop	 “Strategi	
Pembelajaran	Nilai-Nilai	Perdamaian”	seolah	membuka	
cakrawala	 dalam	menyalurkan	 kegelisahannya	 selama	
ini.	“Yang	berubah	dalam	kehidupan	saya	(setelah	ikut	
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program	 itu),	 pertama,	 saya	 selalu	 mengedepankan	
orang	 lain 	 atau	 kepentingan	 umum	 daripada	
kepentingan	saya.	Kedua,	inti	pokoknya	yaitu	bagaimana	
kita	mengembangkan	toleransi,”	tuturnya.

Menurutnya,	 setelah	 berada	 di	 lingkungan	 program	
selama	 beberapa	 waktu, 	 ia 	 mendapat	 banyak	
pengalaman	 berharga	 terutama	 terkait	 pandangan	
bagaimana	hidup	di	lingkungan	yang	berbeda.	Ternyata,	
ker ja 	 sama	 mudah	 di lakukan	 dalam	 konteks	
menciptakan	 keharmonisan	 bersama.	 Hidup	 di	
lingkungan	 demikian	 menuntut	 adanya	 sikap	 inklusif	
yang	 membuka	 kesempatan	 bagi	 diri	 dan	 orang	 lain	
untuk	 saling	 terbuka,	 mengenal	 dan	 memahami	 satu	
sama	lain.	Sikap	seperti	 itu	jauh	lebih	menguntungkan	
ketimbang	hidup	diselimuti	kecurigaan.

Manfaat	lain	dari	program	itu,	lanjutnya,	adalah	materi	
terkait	 strategi	 dan	metode	pembelajaran	perdamaian	
yang	 cukup	 aplikatif	 dan	 relevan	 dengan	 keadaan.	
Metode	 dan	 strategi	 itu	 ia	 nilai	 dapat	menunjang	 dua	
aspek	sekaligus,	yaitu:	 terhadap	penanaman	nilai-nilai	
perdamaian	demi	kerukunan	antarumat	beragama	dan	
terhadap	kemajuan	pendidikan	anak	bangsa	di	Ambon	
agar	 menjadi	 lebih	 baik.	 Nilai-nilai	 perdamaian	 tidak	
dimasukkan	 ke	 dalam	 pelajaran	 terpisah	 tetapi	
diintegrasikan	 ke	 dalam	 semua	 mata	 pelajaran.	 Nilai-
nilai	 itu	 disampaikan	 dengan	 format	 berbeda	 yang	
mengajak	 siswa	 untuk	 mempraktikkannya	 secara	
langsung.

Misalnya,	 Ayapi	 selalu	 membiasakan	 siswa	 sebelum	
memulai	 pelajaran	 untuk	 berdoa	 bersama	 sesuai	
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kepercayaan	 masing-masing.	 Teknik	 ini,	 diyakininya,	
secara	 langung	 mengajak	 siswa	 untuk	 bertolernasi	
karena	 siswa	yang	 ada	 tidak	hanya	 terdiri	 dari	 agama	
Islam	 saja	 tetapi	 juga	 Kristen.	 Ia	 juga	 memberi	
pemahaman	kepada	mereka	bahwa	yang	dilakukannya	
itu	ialah	sebagai	bentuk	permohonan	kepada	Tuhan	agar	
dimudahkan	 dalam	 proses	 belajar	 mengajar,	 juga	
sebagai	sebuah	sikap	toleran	terhadap	perbedaan.	“Kita	
menunjukkan	kepada	mereka	bagaimana	tata	cara	hidup	
di	lingkungan	yang	berbeda-beda,”	tegas	alumni	jurusan	
Pendidikan	Geogra�i,	Universitas	Pattimura,	ini.

Tidak	 hanya	 di	 kelas,	 di	 luar	 kelas	 pun	 ia	 tetap	
menekankan	kepada	 siswa	agar	bersikap	 serupa	demi	
keberlangsungan	 hidup	 bersama.	 Pesan	 yang	 selalu	 ia	
sampaikan	 berulang-ulang	 kepada	 para	 siswa	 adalah	
“kita	 jangan	pernah	kembali	 lagi	ke	masa	kelam	tahun	
1999.	 Jangan	 pernah!	 Cukup	 sekali	 saja	 itu	 terjadi”.	
Kalimat	 inilah	 yang	 terus	 menerus	 diperdengarkan	
ibarat	 alarm	 mengingatkan	 semua	 tentang	 makna	
sejarah.	Ia	percaya	kejadian	di	masa	lalu	akan	menjadi	
pelajaran	 berharga	 bagi	 siswa	 dan	 dapat	 berubah	
menjadi	 energi	 positif	 untuk	membangun	masyarakat	
yang	 lebih	 kuat	 dan	 lebih	maju.	 Ia	 berjanji	 tidak	 akan	
berhenti	 mengingatkan	 itu.	 Ia	 berkeinginan,	 biarlah	
dunia	 tahu	 bahwa	 Ambon	 memiliki	 sejarah	 kelam.	
Tetapi,	tambahnya,	dunia	juga	akan	tahu	bahwa	saat	ini,	
masyarakat	 Ambon	 sudah	 saling	 menghargai,	 saling	
menghormati	satu	sama	lain.	

Setidaknya,	 hal	 itu	 terlihat	 nyata	 di	 lingkungan	
sekolahnya.	Di	 SMP	Negeri	2	Ambon,	 komposisi	 siswa	
Muslim	 dan	 Kristen	 dilihat	 dari	 agama	 sekitar	 75%	
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(Muslim)	 berbanding	 25%	 (Kristen).	 Kondisi	 ini	
berbanding	 terbalik	 dengan	 komposisi	 guru	 di	 mana	
guru	Muslim	25%	dan	Kristen	75%.	Istimewanya,	meski	
komposisi	siswa	dan	murid	berbanding	terbalik,	tetapi	
harmoni	tetap	terjaga.	Tidak	ada	perbedaan	perlakuan	
karena	 faktor	 agama,	 sehingga	 sekolah	 ini	 dikenal	
dengan	sekolah	rekonsilisasi.

Ayapi	 juga	 sering	 memfasilitasi	 permainan	 yang	
mengandung	 nilai-nilai	 persatuan	 dan	 perdamaian.	
Permainan	 itu	diberikan	di	 awal	dan	di	 tengah	proses	
belajar	mengajar	untuk	mengusir	kejenuhan.	Nilai-nilai	
di	 balik	 permainan	 itu	 ia	 jelaskan	 terlebih	 dahulu	
sebelum	 permainan	 benar-benar	 dimulai.	 Dengan	
demikian,	 siswa	 bisa	 menangkap	 makna	 permainan	
sekaligus	mendapat	hiburan.	Para	siswa	sangat	antusias	
dengan	 metode	 seperti	 ini	 sehingga	 dapat	 dipastikan	
nilai-nilai	itu	dapat	dicerna	dengan	baik.

Dari	 segi	 metode,	 Ayapi	 kadang	 menggunakan	 sistem	
ceramah	terhadap	materi	yang	ia	anggap	lebih	cocok	dan	
sesuai.	 Di	 sini	 biasanya	 ia	 lebih	 mengacu	 pada	 buku	
penunjang	 yang	 sudah	 disediakan	 sebelumnya.	 Akan	
te t ap i , 	 pada 	 beberapa 	 ma te r i 	 pe l a j a ran , 	 i a	
mengggunakan	 metode	 yang	 mengedepankan	
partisipasi	siswa	dengan	menggunakan	media	in-focus.	
Ada	 kalanya	 Ayapi	 sendiri	 yang	 menyiapkan	 bahan	
seperti	�ilm,	gambar	atau	karikatur	dan	siswa	memberi	
tanggapan.	Ada	kalanya	pula	siswa	yang	diminta	mencari	
bahan	untuk	ditampilkan	dan	didiskusikan	bersama.		

Untuk	menunjang	kegiatan	diskusi	di	kelas,	ia	membagi	
siswa	ke	dalam	beberapa	kelompok	kerja.	Pembagian	itu	
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dilakukan	 berdasarkan	 pada	 pertimbangan	 efektivitas	
yang	 sekiranya	 mampu	 membangkitkan	 kemampuan	
siswa.	 Siswa	 dengan	 tingkat	 kecerdasan	 tinggi	
digabungkan	dengan	 yang	di	 bawahnya.	Hal	 itu	 untuk	
mensugesti	 yang	 lain	 agar	 memiliki	 sensitivitas	 yang	
sama.	 Yang	 pasti,	 pembagian	 itu	 sama	 sekali	 tidak	
melihat	 faktor	 agama.	 “Jadi	 tidak	 memilah	 misalnya,	
kamu	Kristen	di	sini,	kamu	Islam	di	sana,	kamu	Hindu	
sendiri,	itu	tidak.	Semua	harus	berbaur,”	jelas	Ayapi.

Perlakuan	 yang	 demikian	 sejalan	 dengan	 identitas	
sekolah	 SMP	 Negeri	 2	 sebagai	 sekolah	 rekonsiliasi	 di	
mana	 inti	 utamanya	 ialah	 leburnya	 sekat-sekat	
perbedaan	agama	menjadi	satu	kesatuan.	Karenanya,	di	
sekolah	 ini	 tidak	 dikenal	 lagi	 istilah	 mayoritas	 dan	
minoritas	yang	biasanya	menjadi	pertimbangan	dalam	
memutuskan	sesuatu	hal.	Mayoritas-minoritas	hanyalah	
penanda	 saja	 bagi	 suatu	 jumlah	 yang	 tidak	 dapat	
diperbandingkan	 apalagi	 dipertentangkan	 satu	 sama	
lain.

Budaya	 yang	 terbentuk	 dari	 hubungan	 sosial	 di	 SMP	
Negeri	 2	 Ambon	 adalah	 budaya	 toleran	 yang	 saling	
mengisi	dan	melengkapi.	Antara	siswa	dan	guru	sudah	
terbiasa	 terlibat	 dalam	 kerja	 sama	 yang	 saling	
membangun.	 Contohnya	 ketika	 pemeluk	 Islam	
mengadakan	perayaan	hari	besar	 seperti	Maulid	Nabi,	
Hari	Raya	Kurban	atau	halal	bihalal	Idul	Fitri,	maka	baik	
s iswa	 ataupun	 guru	 dari 	 agama	 Kristen	 ikut	
berpartisipasi	menyukseskannya.	Begitu	sebaliknya,	jika	
dari	 agama	 Kristen	 mengadakan	 acara	 Natalan,	 maka	
yang	 menjadi	 ketua	 panitia	 adalah	 siswa	 Muslim.	
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Dipastikan,	tidak	akan	ada	oknum	siswa	yang	berupaya	
menggagalkan	kegiatan	itu	karena	pada	dasarnya	semua	
merasa	bersaudara.

Sebagai	 guru	 IPS	 Terpadu,	 Ayapi	 merasa	 terpanggil	
untuk	 menjaga	 budaya	 damai	 dan	 toleran	 tersebut	
dengan	 baik.	 Terlebih	 lagi,	 IPS	 Terpadu	 merupakan	
gabungan	 dari	 mata	 pelajaran	 Sosiologi,	 Sejarah,	
Ekonomi,	 dan	 Geogra�i.	 Maka,	 menjadi	 tugas	 dan	
tanggungjawabnya	 untuk	 menciptakan	 lingkungan	
kondusif	lewat	penanaman	nilai-nilai	persaudaraan	dan	
perdamaian.	Ia	mendorong	peserta	didik	untuk	belajar	
memahami	 dan	 menemukan	 jati	 diri	 mereka	 melalui	
proses	belajar	yang	aktif,	kreatif,	dan	menyenangkan.	

T i d a k 	 k a l a h 	 p e n t i n g ny a , 	 Ay a p i 	 b e r u p a y a	
membangkitkan	 kesadaran	 dan	 kepedulian	 siswa	
terhadap	masyarakat	dan	lingkungannya	melalui	sejarah	
dan	 kebudayaan	 masyarakat.	 Siswa	 diarahkan	 untuk	
melihat	persoalan	di	lingkungan	sosial	untuk	kemudian	
menimang	tindakan	apa	yang	harus	dilakukan.	Baginya,	
masalah	lingkungan	ini	sangat	penting	karena	jika	tidak	
mampu	mengenalinya	maka	siswa	bisa	terpengaruh	oleh	
hal-hal	 negatif	 yang	 ada.	 “Karena	 lingkungan	 turut	
mendukung,	utamanya	dalam	hidup	bertoleransi,	maka	
kita	 harus	 melihat	 lingkungan	 itu	 dengan	 baik,”	
tandasnya.	(Idris	Hemay)
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Pendidikan	Kewargaan	(PKn)	sangat	dekat	dengan	budaya	perdamaian.	
Dengan	mengelaborasi	nilai-nilai	Pancasila,	CHRISTINE	WEEFLAARR	
—	guru	pengampu	mata	pelajaran	PKn	di	SMP	6	Ambon	—	memberi	
pemahaman	kepada	siswa-siswinya	bahwa	kita	semua	bersaudara,	

berpijak	di	atas	bumi	dan	tanah	air	yang	sama,	dan	disatukan	oleh	rasa	
persatuan	dan	kesatuan	yang	kuat	sebagai	bangsa	Indonesia.	“Saya	
selalu	menekankan	agar	anak-anak	mampu	hidup	beragama	dalam	
keberagaman,”	ujar	alumnus	Universitas	Khairun,	Ternate,	tersebut.

Pkn dan Jalan Panjang Perdamaian
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ulu,	 setiap	 kali	 mengajar,	 Christine	 mengandalkan	Dmetode	ceramah.	Hasilnya	ialah	hubungan	dan	interaksi	

yang	kaku	antara	guru	dan	murid.	Dulu	 ia	meyakini	bahwa	

murid	 dapat	 menjadi	 pintar	 dengan	 menjejali	 isi	 kepala	

mereka	 mereka	 dengan	 aneka	 pengetahuan.	 Sekarang	 ia	

menyadari	 bahwa	 pintar	 saja	 tidak	 cukup.	 Siswa	 harus	

memiliki	karakter	dan	menjadi	pembelajar	yang	aktif.	Siswa	

adalah	bagian	dari	anggota	masyarakat,	karena	itu	ia	dituntut	

untuk	 mampu	 berinteraksi	 secara	 inklusif 	 dengan	

lingkungannya,	 terlebih	 dalam	 masyarakat	 yang	 bersifat	

pluralistik	dari	segi	budaya	maupun	agama.	“Saya	bawa	ide-

ide	yang	saya	dapatkan	dari	kegiatan	Workshop	Bina	Damai	

itu.	Saya	aplikasikan	ke	dalam	lingkungan	sekolah	agar	siswa	

di	sini	memahami	bahwa	kita	semua	bertanggungjawab	untuk	

menciptakan	perdamaian	dalam	masyarakat	kita.	Kita	tidak	

berbeda.	Islam	dan	Kristen	sama	saja,”	tegasnya.	

Christine	menceritakan	manfaat	dari	keikutsertaannya	dalam	

Program	 Bina	 Damai	 oleh	 CSRC	 UIN	 Syarif	 Hidayatullah	

Jakarta	 dan	 Ambon	 Reconciliation	 and	 Mediation	 Center	

(ARMC)	dengan	dukungan	dari	The	Asia	Foundation	 (TAF).	

Menurutnya,	 kegiatan	 itu	 tidak	 hanya	 menyajikan	 materi,	

tetapi	 juga	membuat	materi	 itu	mudah	 dikembangkan	 dan	

diterapkan	 di	 sekolah.	 Manfaatnya,	 siswa	 tidak	 sekadar	

mampu	memahami	 pelajaran	 dengan	 baik,	 melainkan	 juga	

mendapat	 pencerahan	 berupa	 pendidikan	 nilai-nilai	

perdamaian	di	luar	kurikulum	sekolah.

Dari	 forum	 itu	 Christine	 belajar	 betapa	 pentingnya	

pendekatan	 partisipatoris	 dalam	 proses	 belajar-mengajar	

untuk	menciptakan	 suasana	kelas	yang	hidup	dan	dinamis,	
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sehingga	materi	pelajaran	mudah	diserap	oleh	siswa.	Salah	

satu	 media	 pembelajaran	 yang	 digunakan	 Christine	 ialah	

infocus	 untuk	 menampilkan	 materi	 pelajaran	 dalam	 slide,	

berita	koran,	gambar,	atau	�ilm.	Dengan	media	itu,	siswa	diajak	

untuk	mengamati,	menanya,	menyajikan	dan	menalar	materi	

yang	 divisualisasikan	 sehingga	 terlibat	 aktif	 dalam	 proses	

belajar	mengajar.	 Tampilan	disesuaikan	dengan	materi	 dan	

ketersediaan	 bahan	 yang	 mengarahkan	 siswa	 memiliki	

perspektif	persatuan	dan	perdamaian.	“Beberapa	video	dari	

materi	workshop	saya	putar,	dan	selanjutnya	saya	cari	sendiri	

di	internet.	Saya	berpikir	video	apa	yang	akan	diputar	di	kelas	

agar	 nilai-nilai	 perdamaian	 mudah	 ditangkap	 oleh	 anak,”	

urainya.

Selain	 menggunakan	 media	 tersebut,	 Christine	 juga	

menerapkan	 strategi	 pembelajaran	 yang	 membuat	 siswa	

lebih	 aktif	 dalam	 proses	 belajar	 mengajar.	 Strategi	

pembelajaran	 seperti	 metode	 5M	 (mengamati,	 menanya,	

menyajikan,	 menalar,	 dan	 mencoba)	 yang	 ditopang	 media	

pembelajaran	 di	 atas	 sering	 dipraktikkan.	 Siswa	 dibagi	 ke	

dalam	 beberapa	 kelompok	 untuk	 mendiskusikan	 atau	

membahas	 materi	 yang	 ditayangkan.	 Bahkan	 sebelum	

memasuki	mata	pelajaran,	diberikan	permainan-permainan	

(games)	yang	membuat	mereka	bersatu,	tidak	tercerai	berai,	

saling	 bekerjasama	 satu	 sama	 lain.	 Selain	 permainan-

permainan	yang	diberikan	pada	saat	acara	workshop,	ia	juga	

mengembangkan	 permainan-permainan	 sendiri.	 “Sebelum	

belajar	saya	kasih	mereka	senam	otak	itu.	Jadi	begitu	masuk	

anak-anak	sudah	antusias,	baru	kita	jalankan	yang	5	M	tadi,”	

ungkapnya . 	 Permainan	 juga 	 d iber ikan 	 di 	 tengah	
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pembelajaran	 untuk	 membuat	 mereka	 fresh	 kembali	

sehingga	proses	belajar	mengajar	tetap	efektif.	

Christine	 juga	 mendesain	 suasana	 pembelajaran	 dengan	

cukup	 menarik	 yang	 membuat	 siswa	 tidak	 jenuh	 dengan	

suasana	kelas.	Tata	letak	meja	tidak	selalu	kaku	menghadap	ke	

depan,	 ke	 tempat	duduk	guru,	melainkan	dibuat	melingkar	

atau	berhadap-hadapan	antara	dua	baris	meja.	Ia	meyakini,	

perubahan	 kecil	 semacam	 itu	 cukup	 membantu	 membuka	

sensiti�itas	siswa	dalam	menangkap	materi	pelajaran.	Ruang	

kosong	di	tengah-tengah	meja	dimanfaatkan	untuk	membuat	

permainan	 terutama	 ketika	 para	 siswa	 mulai	 kehilangan	

fokus.	 Dan	 ternyata,	menurutnya,	 desain	 ruangan	 dan	 pola	

pembelajaran	demikian	sangat	disukai	siswa	walaupun	dalam	

melaksanakannya	masih	terkendala	faktor	kapasitas	ruangan.

Karena	merasakan	metode	itu	sangat	bagus	untuk	diterapkan	

dalam	 proses	 belajar	 mengajar,	 terutama	 dalam	 rangka	

mengintegrasikan	 perspektif	 perdamaian,	 maka	 Christine	

menyebarkan	metode	itu	kepada	guru-guru	di	SMP	6	Ambon.	

Ia	meyakini	semua	itu	bermanfaat	bagi	perkembangan	anak	di	

sekolah	maupun	bagi	pertumbuhan	mereka	hingga	mencapai	

usia	 dewasa.	 Mereka	 akan	 tumbuh	 menjadi	 pribadi	 yang	

pintar	 sekaligus	 mampu	 hidup	 berdampingan	 di	 tengah	

perbedaan	 serta	 berkomitmen	 menjaga	 kesatuan	 dan	

persatuan.

Ketika	 ia	 menceritakan	 hal-hal	 yang	 didapatkannya	 dari	

workshop	kepada	kepala	sekolah,	ia	mendapatkan	tanggapan	

positif.	 Antusiasme	 kepala	 sekolah	 merupakan	 salah	 satu	
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wujud	komitmennya	dalam	mengembangkan	pendidikan	di	

SMP	6	serta	menumbuhkan	spirit	atau	nilai-nilai	perdamaian	

kepada	anak	didik.	Ia	juga	menyampaikan	gagasan	itu	kepada	

guru	 lain	 terutama	 para	 wali	 kelas.	 Dalam	workshop	 yang	

diadakan	enam	bulan	sekali	setiap	menjelang	semester	baru,	

ia	menyampaikan	pandangan	tentang	nilai-nilai	perdamaian,	

multikulturalisme,	dan	sikap	toleransi	yang	perlu	ditanamkan	

kepada	 siswa.	 Hasilnya,	 ujar	 Christine,	 semua	 memberi	

tanggapan	positif	dan	sama-sama	ingin	mengaplikasikannya	

di	sekolah.	

Keaktifan	Christine	ditopang	oleh	tugasnya	dalam	menangani	

bidang	kesiswaan	di	 sekolah.	 Ia	banyak	mengikuti	kegiatan	

Kurikulum	 Tingkat	 Satuan	 Pendidikan	 (KTSP),	 dan	 pernah	

menjadi	instruktur	Kurikukum	2013	(K-13).	Selain	itu	ia	juga	

banyak	 mengikuti	 kegiatan	 yang	 menunjang	 peningkatan	

wawasannya	di	bidang	pendidikan	kewarganegaraan	seperti	

kegiatan	 kebangsaan	 4	 Pilar	 Kehidupan	 Berbangsa	 dan	

Bernegara.	Namun	begitu,	 tugas	dan	 tanggungjawabnya	 itu	

bukanlah	 satu-satunya	 alasan	 keaktifannya.	 Latar	 belakang	

perjalanan	hidupnya	yang	penuh	warna	menjadi	salah	satu	

sumber	motivasinya.		

Sebelum	mengajar	di	SMP	6	Ambon,	13	tahun	silam	Christine	

adalah	guru	SMP	Negeri	2	Ternate.	Di	daerah	ini	ia	dilahirkan	

dan	 dibesarkan	 sampai	 akhirnya	 mendapat	 SK	 mengajar.	

Semua	 jenjang	perndidikannya	di	 tempuh	di	Ternate	mulai	

dari	TK	sampai	perguruan	tinggi:	 	SD	Pertiwi	Ternate,	SMP	3	

Ternate,	SMA	1	Ternate,	dan	S1	Universitas	Khairun	Ternate.	

Andai	 tidak	 ada	 aral	 melintang	 yang	 mengubah	 haluan	

hidupnya,	mungkin	Christine	sampai	saat	ini	masih	mengajar	
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di	Ternate.	Namun,	jalan	hidup	berbicara	lain.	Ketika	terjadi	

kon�lik	sosial	di	Ternate,	Maluku	Utara,	pada	tahun	2001,	ia	

mengajukan	surat	mutasi,	dan	tempat	yang	dipilihnya	adalah	

Ambon.	Pilihan	tersebut	bukan	tanpa	alasan.	Meski	dilahirkan	

dan	dibesarkan	di	Ternate,	orang	tua	Christine	berasal	dari	

Ambon.	Berpuluh	tahun	mereka	tinggal	di	Ternate.	Selain	itu,	

suaminya	juga	berasal	dari	Ambon,	sehingga	wajar	jika	lebih	

memilih	 Ambon	 ketimbang	 tempat	 lainnya.	 Di	 Ambon	 ia	

langsung	ditugaskan	mengajar	di	SMP	6	Kota	Ambon.

Perjalanan	 hidup	 yang	 panjang	 dan	 berliku	 membuat	

Christine	 seperti	 menemukan	 sesuatu	 yang	memang	 layak	

dan	 seharusnya	 diperjuangkan.	 Baginya,	 hidup	 yang	

bermanfaat	 buat	 orang	 lain	 adalah	 tujuannya	 yang	 paling	

hakiki.	 Ia	menjalankan	 prinsipnya	 itu	 di	 antaranya	 dengan	

mengajar,	mendidik	 anak-anak,	mengarahkan	mereka	 pada	

hal-hal	 positif	 agar	 tumbuh	 menjadi	 manusia	 dewasa,	

berbakti	 pada	 orang	 tua,	mengabdi	 pada	 nusa	 dan	 bangsa.	

Pahitnya	 perjalanan	 hidup	 dengan	 menyaksikan	 langsung	

akibat	 dari	 kon�lik	 yang	 memecah	 belah	 persatuan	 dan	

merobek	 perdamaian,	 seolah	 telah	 menjadi	 energi	 untuk	

membendung	agar	kejadian	itu	tidak	terulang	lagi.	Ia	bertekad	

agar	 nilai-nilai	 persatuan	 dan	 perdamaian	 terus	 tumbuh	

dengan	kuat	dalam	diri	generasi	bangsa.

Karena	itu,	dalam	mengemban	tugas	dan	tanggungjawabnya	

sebagai	seorang	guru	PKn,	ia	menjalaninya	dengan	sungguh-

sungguh	dan	penuh	amanah.	Dan,	betapa	senangnya	ia	ketika	

mendapat	kesempatan	mengikuti	Program	Bina	Damai	yang	

menekankan	 penanaman	 nilai-nilai	 perdamaian	 ke	 dalam	

proses	 pembelajaran	 sekolah.	 Apalagi,	 materi	 yang	
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didapatkan	 betul-betul	 berguna	 bagi	 pengembangan	

kapasitas	 siswa.	 Setidaknya	 ini	 bisa	 dilihat	 dari	 apa	 yang	

dilakukannya	 usai	 mengikuti	 program.	 Di	 samping	

mempraktikkan	 materi	 yang	 ada	 seperti	 disampaiakan	 di	

atas,	 ia	 juga	 langsung	 mempublikasikan	 dokumentasi	

kegiatan	itu	di	majalah	dinding	kelas.	

Foto-foto	 kegiatan	 saat	 itu	 ia	 narasikan	 sekilas	 dengan	

memasang	 tema	 “Tidak	Ada	Perbedaan	Agama”.	Lewat	 foto	

dan	 narasi	 itu	 ia	 ingin	 menyampaikan	 kepada	 siswa	 dan	

seluruh	 komunitas	 sekolah	 bahwa	 agama	 bukanlah	

penghalang	 untuk	 bersatu, 	 menciptakan	 harmoni,	

memajukan	 lingkungan	 kehidupan	 sekitar.	 Justru,	 agama	

sejatinya	 menjadi	 motivasi	 yang	 mendorong	 kemajuan	

bersama	serta	merekatkan	persatuan	dan	kesatuan.	

Fokus	pelajaran	PKn	yang	menjadi	tanggung	jawab	Christine	

memang	 menekankan	 agar	 siswa	 mampu	 hidup	 beragama	

dalam	 keberagaman.	 Hampir	 dalam	 setiap	 materi	 yang	

diajarkan	 ia	 tidak	 pernah	 melewatkan	 point	 penting	

persatuan	 dalam	 keragaman,	 dan	 keragaman	 dalam	

persatuan	 (unity	 in	 diversity,	 diversity	 in	 unity).	 Ia	 ingin	

siswanya	memahami	dan	mempraktikkan	nilai-nilai	itu	dalam	

kehidupan	 sehari-hari.	 Sebab,	menurutnya,	 ada	 dua	 tujuan	

utama	pendidikan	PKn:	memperdalam	wawasan	kebangsaan	

siswa	dan	membentuk	sikap	dan	kepribadian	mereka	sesuai	

karakter	bangsa.	(Idris	Hemay)

23



24



Setelah	kon�lik	bernuansa	agama	meletus	di	Ambon	pada	1999,	
DEDY	F.	RIKUMAHU	mengaku	menyimpan	bara	dendam	terhadap	
mereka	yang	beragama	Islam.	Sampai	ia	diangkat	sebagai	Guru	PNS	
Mata	Pelajaran	Pendidikan	Jasmani	dan	Kesehatan	(Penjaskes)	di	
SMA	3	Ambon	tahun	2006,		yang	mayoritas	siswanya	beragama	

Islam,	bara	dendam	itu	masih	menyala.	Namun,	ia	justru	berteman	
dengan	guru-guru	Muslim	yang	sikapnya	sangat	terbuka	dan	

toleran.	Pandangannya	terhadap	perbedaan	mulai	positif,	terlebih	
lagi	setelah	ia	mengikuti	Program	Bina	Damai.

Membangun Perdamaian dengan Olahraga
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ebelum	 kerusuhan	 sosial	 1999,	 dalam	 diri	 Dedy	Ssebenarnya	 telah	 terbangun	 sikap	 toleran	 dalam	

memandang	 perbedaan.	 Kehidupan	 masyarakat	 di	 tempat	

tinggalnya	di	Sauk,	Kampung	Banda,	juga	terbilang	harmonis.	

Namun,	kon�lik	besar	itu	telah	mengubah	sikapnya.	Sebagai	

pemeluk	Kristen,	 ia	mulai	memandang	orang-orang	Muslim	

sebagai	musuh.	Toleransi	 dan	kehidupan	yang	harmonis	di	

kampungnya	telah	menjadi	masa	lalu.	Puji	Tuhan,	belakangan	

ia	 justru	 dibenturkan	 pada	 realita	 yang	 memutarbalikkan	

kembali	pandangannya.	Takdir	membawanya	menjadi	guru	di	

sekolah	yang	notabene	didominasi	orang-orang	Muslim.	Dan,	

ternyata,	semua	baik-baik	saja.	Sikap	para	guru	dan	murid-

murid	 Muslim	 benar-benar	 di	 luar	 imajinasinya:	 mereka	

menerima	kehadirannya	dengan	positif.	Banyak	pertanyaan	

yang	 muncul	 di	 benaknya,	 mengapa	 semua	 bisa	 terjadi:	

Ambon	 yang	 dikoyak	 perang	 saudara,	 toleransi	 yang	 luluh	

lantak,	persaudaraan	yang	retak,	dan	semua	peristiwa	yang	

kini	mulai	disesali.	Mengapa?	

Dedy	 menemukan	 jawabannya	 dengan	 mantap	 saat	

mengikuti	 Program	Bina	 Damai	 yang	 diselenggarakan	 oleh	

CSRC	UIN	 Syarif	 Hidayatullah	 Jakarta,	 ARMC,	 dan	 The	 Asia	

Foundation.	Program	Bina	Damai	kembali	membuka	pikiran	

Dedy.	Sebelumnya,	trauma	kon�lik	membuatnya	merasa	kikuk	

berinteraksi	 dengan	 guru	 dan	 murid	 yang	 tidak	 seiman	

dengannya.	 Dari	 forum	 itulah	 ia	 mulai	 mengerti	 bahwa	

perbedaan	memang	 harus	 ada.	 Perbedaan	 itu	 indah	 ketika	

satu	 sama	 lain	 saling	 menghargai,	 tanpa	 sikap	 curiga.	

Sebaliknya,	perbedaan	bisa	berimplikasi	negatif	ketika	tidak	

mampu	menumbuhkan	sikap	toleransi	satu	sama	lain.	Setelah	
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mengikuti	 pelatihan,	 Dedy	 merasa	 tertantang	 untuk	

menghilangkan	 ketegangan-ketegangan	 yang	 terjadi,	

khususnya	 di	 antara	 murid	 yang	 berbeda	 agama,	 dengan	

berupaya	membangun	suasana	damai	di	antara	mereka.	

Salah	satu	pelajaran	penting	yang	dipraktikkan	Dedy	bersama	

guru	 lain	 setelah	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai	 adalah	

diciptakannya	sebuah	momen	silaturrahmi	di	kelas	sebelum	

masuk	ke	dalam	proses	belajar-mengajar.	Ada	sebuah	momen	

di	mana	antar	sesama	murid	saling	berbicara	ringan	seputar	

kejadian	sehari-hari,	sekadar	memberi	selamat	dan	aspresiasi	

terhadap	mereka	yang	baru	saja	merayakan	hari-hari	besar	

agama,	 memberi	 simpati	 bagi	 yang	 terkena	 musibah,	 dan	

sebagainya.	Dengan	momen	 silaturrahmi	 itu,	 suasana	kelas	

menjadi	akrab,	harmonis,	dan	saling	menghargai	satu	sama	

lain	melampaui	sekat-sekat	agama.

Selain	 itu,	 sebagai	 pembina	Organisasi	 Siswa	 Intra	 Sekolah	

(OSIS),	 Dedy	 selalu	 menunjukkan	 kepedulian	 terhadap	

kegiatan	 yang	 bernuansa	 agama	 di	 sekolah	 atau	 di	 luar	

sekolah.	Misalnya,	ketika	OSIS	mengadakan	kegiatan	halal	bi-

halal	 ia	 berpartisipasi,	 memberi	 arahan	 dan	 berkontribusi	

terhadap	 acara	 tersebut.	 Begitu	 sebaliknya,	 jika	 diadakan	

acara	 untuk	 menyambut	 perayaan	 Natal,	 sikapnya	 tidak	

berubah	 dengan	 membeda-bedakan	 kegiatan	 satu	 dengan	

yang	 lain.	 Sikap	demikian	 ia	 tanamkan	ke	dalam	diri	 siswa	

sehingga	tumbuh	rasa	simpati	dan	empati	antar-sesama.	Ini	

terlihat	 dalam	 program	 turun	 ke	 panti	 asuhan.	 Ketika	

mengunjungi	 panti	 asuhan	 Muslim	 misalnya,	 Dedy	 tidak	

hanya	 melibatkan	 anak-anak	 Musl im, 	 tetapi 	 juga	

mengikutsertakan	siswa	non-Muslim.
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Dedy	 mengajak	 siswa	 untuk	 peduli	 pada	 sesama	 tanpa	

memandang	 latar	 belakang	 agama.	 Nilai	 yang	 ia	 ajarkan	

kepada	 siswa	 adalah	 semua	 manusia	 sama-sama	 ciptaan	

Tuhan	sehingga	pada	dasarnya	semua	bersaudara.	Ia	ajarkan	

nilai-nilai	 ini	 lewat	 beberapa	 program	 yang	 mendorong	

kebiasaan	siswa	untuk	berbaur	dan	merasakan	penderitaan	

sesama.	Salah	satunya,	kegiatan	halal	bi-halal	Idul	Fitri	tahun	

2013.	Kegiatan	 ini	diadakan	pada	waktu	 terjadi	bencana	di	

Negeri	Lima.	Acara	yang	awalnya	akan	diadakan	di	sekolah,	

oleh	 Dedy	 dan	 teman	 sejawatnya,	 akhirnya	 dilaksanakan	

dengan	memberi	bantuan	kepada	korban	banjir	Negeri	Lima.	

Mayoritas	masyarakat	di	daerah	itu	beragama	Islam.

Bagi	 Dedy,	 perdamaian	 lebih	 dari	 sekadar	 perspektif.	

Perdamaian	 adalah	 hidup	 i tu 	 sendiri 	 yang	 harus	

ditumbuhkan,	dikembangkan,	dan	diarus-utamakan	di	mana	

pun,	 kapan	 pun	 dan	 oleh	 siapa	 pun.	 Setiap	 peran	 yang	 ia	

mainkan	tak	pernah	sepi	dari	nilai-nilai	perdamaian.	Bahkan	

terkait	 tugas	 dan	 tanggungjawab	 utamanya	 sebagai	 guru	

Pendidikan	Jasmani	dan	Kesehatan	(Penjaskes),	ia	membuat	

terobosan	penting	yang	tak	kan	terlupakan.	Yaitu,	membentuk	

tim	Volly	Perdamaian.

Ide	itu	bermula	dari	suasana	kompetisi	olahraga	di	sekolah	

yang	 selalu	 menyuguhkan	 persaingan	 panas	 dan	 keras.	

Panasnya	persaingan	itu	tanpa	disadari	melahirkan	fanatisme	

luar	 biasa	 di	 kalangan	 supporter,	 layaknya	 kompetisi	 kelas	

dunia.	Bahkan	di	suatu	waktu	fanatisme	itu	menyerembet	ke	

persoalan	sensitif	seperti	menggunakan	sentimen	keagamaan	

hingga	 membuat	 suasana	 semakin	 mencekam.	 Dalam	 satu	

pertandingan,	pola	perbedaan	antar	supporter	terlihat	jelas	
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dari	posisi	tempat	mereka	duduk:	sebelah	kanan	supporter	

Muslim,	sebelah	kiri	supporter	Kristen.	Seringkali	ketegangan	

mencuat	 di	 setiap	 pertandingan	 hingga	 akhirnya	 terjadi	

percekcokan	dan	perkelahian.

Kondisi	 tersebut	 tentu	 sangat	 tidak	 sehat,	 baik	 bagi	

keberlangsungan	olahraga	maupun	bagi	hubungan	di	antara	

siswa	 yang	 berbeda	 agama.	 Karena	 itu,	 Dedy	 mencoba	

meleburkan	 sekat-sekat	 fanatisme,	 meluruskan	 pandangan	

dengan	membentuk	 tim	Volly	 Perdamaian.	 Anggota	 tim	 ini	

beragam,	 tidak	hanya	mewakili	 satu	agama,	 satu	 suku	atau	

satu	budaya	saja.	Antara	siswa	beragama	Islam	dengan	siswa	

beragama	 Kristen	 melebur	 menjadi	 satu	 kesatuan,	

membangun	kerja	sama	yang	apik,	saling	menopang,	kompak,	

saling	melengkapi	kekurangan	satu	sama	lain.	Dengan	adanya	

tim	 ini,	 gap	dan	ketegangan	yang	 terjadi	 sebelumnya	mulai	

mencair	 karena	 mereka	 menyaksikan	 dengan	 mata	 kepala	

sendiri	bahwa	antara	siswa	beda	agama	bisa	saling	bersatu	

membangun	kekuatan	bersama.	

Kini	tim	Volly	Perdamaian	terus	mengembangkan	kiprahnya	

dengan	mengikuti	turnamen	antar	sekolah.	“Kita	pernah	ikut	

kejuaraan	bola	volley	walaupun	tidak	sampai	�inal,	tetapi	kita	

mampu	 mengalahkan	 3	 sampai	 4	 sekolah,”	 kata	 pria	 yang	

mengenyam	pendidikan	SD	YPPKA	Banda,	SMP	PGRI	Banda,	

SMAN	1	Banda		dan	menamatkan	S1-nya	di	UNPATTI	Jurusan	

Pendidikan	 Olahraga	 tersebut.	 Tim	 ini	 telah	 menjadi	

percontohan	di	kalangan	siswa	dan	sekolah	model	kerja	sama	

yang	 melampaui	 sekat-sekat	 perbedaan	 apa	 pun.	 Selaku	

penggagas,	 Dedy	 memang	 terus	 memantau	 perkembangan	

tim	itu	mulai	dari	pola	interaksi	yang	berlangsung	dalam	tim	
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sampai	pada	pengembangan	kualitas	tim	itu	sendiri.

Diakui	 Dedy,	 tim	 Volly	 Perdamaian	 adalah	 bentuk	 nyata	

implementasi	nilai-nilai	perdamaian	di	sekolah.	Tim	ini	juga	

merupakan	 tindak	 lanjut	 dari	 materi	 pelajaran	 yang	

disampaikannya	di	 ruang	kelas.	Bedanya	dengan	 guru	 atau	

sekolah	pada	umumnya,	Dedy	membuat	rencana	pelaksanaan	

pembelajaran	 (RPP)	 tentang	 sepak	 bola	 yang	 sensitif	

perdamaian.	“Saya	bangkitkan	semangat	anak-anak	lalu	dan	

saya	 tanamkan	 pentingnya	 kebersamaan,	 kerja	 sama	 dan	

kerja	 keras,”	 tegas	 Dedy.	 Semua	 itu,	 lanjutnya,	 tidak	 akan	

berhasil	tanpa	adanya	rasa	saling	percaya,	dan	sikap	toleransi	

antar	sesama.	

Selain	untuk	mata	pelajaran	sepak	bola,	dalam	Penjaskes	juga	

ada	materi	tentang	narkoba.	Di	sini	Dedy	menyisipkan	nilai-

nilai	 perdamaian	 dengan	menggali	 nilai-nilai	 agama	 dalam	

memerangi	narkoba.	Ia	menekankan,	dengan	kekuatan	pesan	

moral	 yang	 terdapat	 dalam	 setiap	 agama,	 mestinya	 semua	

bersatu	 memerangi	 narkoba.	 Sebab,	 obat-obatan	 terlarang	

merupakan	ancaman	berat	yang	akan	merusak	generasi	umat	

dan	 bangsa.	 Menurutnya,	 tidak	 ada	 satu	 pun	 agama	 yang	

mengizinkan	 umatnya	 hancur,	 berperilaku	 buruk	 (zhalim)	

pada 	 d i r i 	 send i r i . 	 Semua 	 agama , 	 u jarnya , 	 ing in	

menyelamatkan	 pengikutnya	 dari	 hidup	 yang	 sia-sia,	 tak	

berguna.

M e s k i p u n 	 d a p a t 	 d i k a t a k a n 	 c u k u p 	 b e r h a s i l	

mengarusutamakan	 perdamaian	 di	 sekolah,	 Dedy	 tidak	

pernah	 merasa	 puas.	 Baginya,	 tidak	 ada	 kata	 berhenti	

memupuk	perdamaian,	karena	sesungguhnya	pada	saat	yang	
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sama	 potensi	 negatif	 selalu	 mengancam	 dalam	 setiap	

interaksi	 manusia.	 Dedy	 adalah	 tipologi	 guru	 yang	 punya	

keinginan	 besar	 untuk	 mempelajari	 khazanah	 kekayaan	

bangsa,	termasuk	dalam	hal	ini	memahami	serta	mengelola	

perbedaan	suku,	budaya,	agama	dan	lain-lain.

Dedy	merasa	bangga	mengajar	di	SMA	3	karena	sekolah	ini	

terdiri	dari	beragam	suku,	budaya,	dan	agama.	Siswa	sekolah	

ini	tidak	hanya	suku	Ambon,	tapi	juga	Jawa,	Sumatera,	Bugis,	

dan	 lainnya.	 Di	 sinilah	 seorang	 Kristen	 dan	 Muslim	

bekerjasama	 bahkan	 ketika	 merayakan	 hari	 besar	 agama	

tertentu.	 Ketika	 membuat	 acara	 perayaan	 Natal,	 misalnya,	

maka	 bertindak	 selaku	 panitia	 adalah	 guru	 dan	 siswa	

beragama	Islam.	Begitu	pula	sebaliknya.	Menariknya	pula,	hal	

semacam	 itu	 bukanlah	 kebijakan	 langsung	 dari	 sekolah,	

melainkan	budaya	yang	tumbuh	di	lingkungan	sekolah.	Maka,	

dengan	segala	upaya	yang	dilakukan	segenap	insan	di	sekolah	

ini,	 SMA	 3	 layak	 menjadi	 salah	 satu	 percontohan	 sekolah	

perdamaian	di	Indonesia.	(Idris	Hemay)
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Pendidikan	perdamaian	selama	ini	tidak	terdapat	di	dalam	
kurikulum	sekolah,	tetapi	nilai-nilai	perdamaian	sesungguhnya	
dapat	diintegrasikan	ke	dalam	proses	pembelajaran.	Itulah	yang	

dilakukan	oleh	DEWI	PORSISA,	guru	SMPN	4	Ambon	yang	
mengampu	mata	pelajaran	pendidikan	agama.	Kegiatan	Program	

Bina	Damai	yang	diikutinya	diakui	sangat	membantu	dalam	
mengembangkan	pendidikan	agama	termasuk	dalam	membuat	

Rencana	Pelaksanaan	Pembelajaran	(RPP).	

Membangun Perdamaian melalui RPP
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ewi	memiliki	komitmen	besar	untuk	menjadikan	anak	Ddidiknya	 memahami	 nilai-nilai	 agama	 sekaligus	

mengimplementasikannya	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari.	

Tujuan	utama	yang	ingin	dicapai	dari	penyelenggaraan	proses	

belajar	mengajarnya	 ialah	timbulnya	perubahan	sikap	pada	

siswa	 sehingga	 mencerminkan	 perilaku	 religius	 dan	

bermoral.	Aspek	sikap	 ini	 ia	anggap	penting,	apalagi	dalam	

kurikulum	2013	orientasi	penilaian	ditujukan	pada	tiga	hal,	

yaitu	pengetahuan	(kognisi),	keterampilan,	dan	sikap.

Kesempatan	 mengikuti 	 Program	 Bina	 Damai	 yang	

diselenggarakan	 oleh	 CSRC	UIN	 Syarif	 Hidayatullah	 Jakarta	

dan	 ARMC	 dengan	 dukungan	 The	 Asia	 Foundation	 (TAF)	

menambah	wawasannya	dalam	mengembangkan	pendidikan	

damai	di	sekolah.	Salah	satu	sesi	workshop	yang	diikutinya	

dalam	program	itu	bertema:	Integrasi	Nilai-nilai	Perdamaian	

ke	dalam	Sistem	Pembelajaran	Sekolah.	Kegiatan	itulah	yang	

menginspirasinya	 memasukkan	 nilai-nilai	 perdamaian	 ke	

dalam	RPP.

Dalam	 membuat	 RPP,	 pendidikan	 damai	 ia	 masukkan	 ke	

dalam	 aspek	 penilaian	 sikap	 siswa.	 Beberapa	 indikatornya	

ialah	melihat	sejauhmana	siswa	bersikap	toleran,	memaa�kan	

kesalahan	 orang	 lain,	 menghormati	 orang	 yang	 berbeda	

agama,	 kemampuan	 bekerjasama,	 dan	 sebagainya.	 Ia	

membuat	 angket	 yang	diisi	 dengan	pernyataan/pertanyaan	

dan	 dibagikan	 kepada	 siswa.	Mereka	men-ceklis	 kemudian	

masing-masing	 jawaban	 itu	 dikuanti�ikasi	 dengan	 nilai	

interval	1	sampai	4.	 Jika	misalnya	 jawaban	siswa	dalam	hal	

kerja	 sama	 terlihat	maksimal,	maka	 nilainya	 4.	 Jika	 kurang	

maksimal,	nilainya	3.	Begitu	seterusnya.
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Tentu	 saja	 ia	 menerapkan	 angket	 penilaian	 semacam	 itu	

setelah	sebelumnya	para	siswa	diberi	pengetahuan	 tentang	

nilai-nilai	perdamaian	serta	pendidikan	keagamaan	lainnya	di	

kelas.	 Melalui	 angket	 itu,	 di	 samping	 siswa	 mendapat	

pengetahuan	 tentang	 nilai-nilai	 perdamaian,	 keseluruhan	

sikap	dan	perilaku	siswa	bisa	diketahui	dan	dipantau	untuk	

kemudian	 ditindaklanjuti	 dalam	 proses	 belajar	 mengajar.	

Walaupun	cara	ini	cukup	menambah	beban	kerja	Dewi,	tapi	ia	

tetap	 melakukannya	 untuk	 melihat	 perkembangan	 para	

siswa.	 Cara	 demikian	 merupakan	 inisiatifnya	 sendiri	 yang	

muncul	 setelah	 mengikuti	 workshop	 Integrasi	 Nilai-nilai	

Perdamaian	ke	dalam	Sistem	Pembelajaran	Sekolah.

Bagi	Dewi,	 program	 itu	bukan	program	asal-asalan,	 karena	

apa	yang	ia	peroleh	sangat	bermanfaat	untuk	menopang	tugas	

dan	tanggungjawabnya	sebagai	seorang	guru.	Ia	memandang	

materi	 yang	 disampaikan	 dalam	 workshop	 sangat	 sesuai	

dengan	 pelaksanaan	 kurikulum	 2013.	 “Bagi	 saya	 itu	 tidak	

cuma-cuma.	Setelah	mengikuti	kegiatan	itu	muncul	perspektif	

perdamaian,	 dan	 sejujurnya	 sekarang	 ini	 nilai	 perdamaian	

dimasukkan	 ke	 dalam	 proses	 penilaian	 sikap,”	 ungkap	

perempuan	kelahiran	Leinitu	30	Juni	1971	yang	mengenyam	

pendidikannya	 	 di	 SDN	 Silalenitu,	 	 SMPN	 Titawai,	 SPGN	

Ambon,	S1	STAKPEN	Ambon	Jurusan	Agama	Kristen,	dan	S2	

Program	 Manajemen	 Pendidikan	 Universitas	 Kristen	

Indonesia	(UKI)	Jakarta,	tersebut.	

Selain	 itu,	 dalam	 proses	 pembelajaran	 Dewi	menggunakan	

metode	5M,	yaitu	mengamati,	menanya,	menyajikan,	menalar,	

dan	mencoba.	Dalam	metode	itu,	guru	menampilkan	gambar	

atau	video	yang	mengandung	nilai-nilai	perdamaian	kepada	
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siswa.	 Mereka	 kemudian	 bertanya,	 dan	 guru	 menjelaskan.	

Metode	 ini	sangat	efektif	menarik	antusiasme	siswa	karena	

tidak	monoton.	 Dewi	 juga	menerapkan	metode	 itu	 dengan	

meminta	siswa	mencari	berita	atau	kliping	koran	dan	majalah	

atau	 mengunduh	 bahan-bahan	 dari	 internet,	 untuk	

ditampilkan	 di	 kelas	 lewat	 infocus,	 dipresentasikan,	 dan	

didiskusikan.

Bahan	 berita,	 �ilm,	 atau	 gambar	 yang	 ditayangkan	 bisa	

bermacam-macam.	 Misalnya	 tentang	 kerusakan	 alam	 yang	

memancing	wawasan	siswa	untuk	menjaga	kelestarian	alam,	

menjaga	 kebersihan	 atau	 peduli	 lingkungan	 sekitar.	 Atau,	

tentang	 pentingnya	 hidup	 bersama	 di	 tengah	 perbedaan,	

hidup	 dalam	 kerukunan,	 menghormati	 sesama,	 dan	

sebagainya.	 Bahan	 tayang	 ini	 didiskusikan	 bersama,	 dilihat	

nilai	kebaikan	dan	keburukannya	sehingga	tanpa	sadar	para	

siswa	di	bawa	ke	dalam	arus	perdamaian.

Di 	 samping	 menggunakan	 infocus 	 sebagai 	 media	

pembelajaran,	 Dewi	 juga	 menggunakan	 alat	 peraga	 dari	

karton	manila.	Di	sini	siswa	diminta	untuk	menempel	materi	

gambar,	 membuat	 kliping	 yang	 ditempel	 di	 dinding	 dan	

madding.	 Siswa	 yang	 sudah	 dibagi	 ke	 dalam	 kelompok	

membawa	 karton	 manila,	 kemudian	 menempelkan	 materi	

yang	 sudah	 ditugaskan	 (berupa	 gambar	 atau	 tulisan),	

ditempatkan	 di	 dinding	 dan	 dipresentasikan.	 Strategi	

pembelajaran	 model	 ini	 ia	 anggap	 lebih	 efektif	 ketimbang	

model	ceramah	sebagaimana	umumnya.	

Menurut	 Dewi,	 nilai	 perdamaian	 sebenarnya	 tidak	 melulu	

bicara	 toleransi	 agama.	 Ia	 berpandangan	 bahwa	 di	 sebuah	
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ruang	di	mana	hal	yang	baik	muncul,	maka	di	sanalah	akan	

terjadi	 perdamaian.	 Sebaliknya,	 di	 sebuah	 ruang	 di	 mana	

muncul	 keburukan	 akan	 mengundang	 kon�lik	 dan	

marabahaya.	“Membuang	sampah	itu	harus	pada	tempatnya,	

tidak	boleh	membuang	di	selokan	atau	halaman	rumah	orang	

lain	 karena	 bisa	 mengakibatkan	 kon�lik,”	 urainya	memberi	

contoh.

Hal	lain	yang	diperoleh	Dewi	usai	mengikuti	pelatihan	adalah	

metode	 dan	 strategi	 yang	 ditawarkan	 pemateri	 untuk	

diterapkan	 di	 sekolah.	 Metode	 yang	 mengedepankan	

keaktifan	 atau	 partisipasi	 para	 siswa,	 tawaran	 media	

pembelajaran,	 permainan	 (game)	 yang	 mengandung	 nilai-

nilai	 perdamaian,	 penataan	 ruang	 kelas,	 dan	 lagu	 yang	

diperdengarkan,	sebagian	besar	ia	terapkan	di	sekolah.	Ia	juga	

menerapkan	 metode	 bagaimana	 membagi	 siswa	 ke	 dalam	

beberapa	kelompok	belajar	yang	membantu	perkembangan	

mereka.	 “Saya	 membuat	 pembauran,	 siswa	 yang	 aktif	 dan	

tidak	 aktif	 dikumpulkan	 dalam	 satu	 kelompok.	 Yang	 tidak	

aktif	 atau	 tidak	 pintar	 disatukan	 dengan	 yang	 pintar”	

tegasnya.

Dewi	 mengajar	 di	 kelas	 7	 dimana	 komposisi	 siswanya	

mayoritas	beragama	Kristen.	Kurang	 lebih	terdapat	7	siswa	

beragama	Islam	dari	sekitar	30	siswa.	Sementara	untuk	guru	

yang	beragama	Islam	di	sekolah	itu	hanya	satu	orang	untuk	

semua	jenjang	kelas.	Meski	begitu,	Dewi	sebagai	guru	agama	

Kristen	 tidak	 pernah	 merasa	 risau	 atau	 terganggu	 dengan	

komposisi	 itu.	 Tugasnya	 ialah	 memastikan	 agar	 persoalan	

jumlah	tidak	menjadi	alasan	mengucilkan	yang	minoritas	dan	

mengistimewakan	yang	mayoritas.
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Ia	bersama	guru	 lain	memperkuat	 sistem	kerjasama	antar-

siswa	 berbeda	 agama	 yang	 sudah	 lama	 dilestarikan	 di	

sekolah.	 Kerja	 sama	 dilakukan	 untuk	 membiasakan	 siswa	

berbagi	 satu	 sama	 lain,	 saling	 peduli,	 dan	 terlibat	 dalam	

jalinan	 persaudaraan	 yang	 kuat.	 Misalnya,	 ketika	 diadakan	

acara	 peringatan	 hari-hari	 besar	 agama	 seperti	 perayaan	

Natal,	maka	yang	bertindak	selaku	ketua	panitia	adalah	siswa	

Muslim.	 Masing-masing	 berkontribusi	 sesuai	 kemampuan	

dan	kapasitasnya	sehingga	perayaan	berjalan	lancar,	damai,	

dan	sukses.

Begitu	pula	ketika	ada	perayaan	halal	bi-halal	sesudah	hari	

raya	 Idul	 Fitri.	 Siswa	 termasuk	 guru	 dari	 agama	 Kristen	

berperan	 sebagai	 panitia	 dan	 ikut	 serta	 meyukseskannya.	

Bahkan	mereka	ikut	ambil	bagian	mengisi	acara,	memainkan	

musik,	bernyanyi,	dan	sebagainya.	Dengan	model	kerja	sama	

demikian,	semua	siswa	melebur	hingga	 tidak	ada	 lagi	 jarak	

yang	mencerai-beraikan	mereka.	 Tak	 ada	 lagi	 ruang	 untuk	

saling	mencurigai,	membenci,	dan	merendahkan	satu	 sama	

lain.	(Idris	Hemay)
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Menanamkan	nilai-nilai	perdamaian	harus	dilakukan	bersamaan	
dengan	upaya	membangkitkan	budaya	perdamaian	itu	sendiri.	

Dengan	cara	begitu,	akan	lahir	individu-individu	yang	berkomitmen	
pada	tegaknya	bangunan	perdamaian	di	dalam	masyarakat.	Dan	

upaya	semacam	itu,	menurut	HENY	L.	LIKLIKWATIL,	harus	dimulai	
sejak	dini	di	dalam	rumah	maupun	lingkungan	sekolah.

Mendidik Aktor-Aktor Perdamaian
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eny	L.	Liklikwatil	adalah	satu	di	antara	guru-guru	yang	Haktif	 dalam	 kegiatan	 perdamaian	 di	 Ambon.	 Fokus	

utamanya	 ialah	 bagaimana	 menanamkan	 nilai-nilai	

perdamaian	 terutama	 kepada	 anak	 didik	 di	 lingkungan	

sekolah.	 Ia	 percaya	 bahwa	 perdamaian	 tidak	 hanya	

menyangkut	 soal	 pandangan	 tapi	 juga	 perilaku	 yang	

tercermin	 dalam	 kebiasaan	 hidup	 sehari-hari.	 Anak	 yang	

tumbuh	 di	 lingkungan	 yang	 sarat	 nilai-nilai	 perdamaian,	

terbiasa	berbaur	dan	bekerjasama	dengan	beragam	etnis	dan	

agama,	akan	bertumbuh	menjadi	aktor	perdamaian,	minimal	

di	lingkungan	keluarganya	masing-masing.

Banyak	 kegiatan	 yang	 telah	 diikuti	 Heny	 dalam	menopang	

aktivitasnya	 tersebut.	 Ia	 pernah	 terlibat	 dalam	 beberapa	

kegiatan	 bersama	 rekan-rekannya	 di	 Pusat	 Mediasi	 dan	

Rekonsiliasi	 Ambon	 (Ambon	 Reconciliation	 and	 Mediation	

Center/ARMC),	mengikuti	pelatihan	Living	Values	Education	

(LVE),	 termasuk	 program	Bina	 Damai	 yang	 diadakan	 CSRC	

UIN	 Syarif	 Hiayatullah	 Jakarta,	 ARMC,	 dan	 TAF,	 yaitu	

workshop	 Intergasi	 Nilai-nilai	 Perdamaian	 ke	 dalam	

Pembelajaran	 di	 Sekolah;	 workshop	 Strategi	 Pembelajaran	

Nilai-nilai	 Perdamaian;	 dan	 sebagainya.	 Dapat	 dikatakan,	

Heny	adalah	guru	yang	memiliki	kesadaran	mendalam	untuk	

terus	 mengembangkan	 kapasitasnya	 dalam	 rangka	

memajukan	lingkungan	sekitar.

Profesi	keseharian	Heny	adalah	PNS	di	SMPN	9,	sebagai	guru	

agama	 Kristen.	 Di	 sekolah	 ini	 ia	 berhadapan	 dengan	

kenyataan	 di	 mana	 komposisi	 siswa	 Kristen	 dan	 Islam	

masing-masing	 99%	 berbanding	 1%.	 Walaupun	 begitu,	 ia	

tidak	 pernah	 membeda-bedakan	 siswa	 berdasarkan	

agamanya.	Baginya,	semua	siswa	memiliki	hak	dan	kewajiban	
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yang	sama.	Tidak	ada	perlakuan	istimewa	terhadap	mayoritas	

atas	 minoritas.	 Justru	 ia	 menekankan	 kepada	 siswa	 agar	

saling	menghargai	dan	melindungi	satu	sama	lain.	“Mayoritas	

harus	melihat	dan	menghargai	yang	minoritas.	Jangan	sampai	

kita	 berpikiran	 yang	mayoritas	 itu	 seenaknya	 kepada	 yang	

minoritas,”	kata	perempuan	yang	mengenyam	pendidikan	di	

SDN	2	Saparua,	SMP	Kristen	Saparua,	SMAN	1	Saparua,	dan	

Fakultas	 Teologi	 Jurusan	 Pendidikan	 Agama	 Kristen	

Protestan,	Universitas	Kristen	Indonesia	Maluku	(UKIM).

Dalam	hal	mengajar,	Heny	mengakui	ada	beberapa	perubahan	

penting	 yang	 dialaminya.	 Ini	 terjadi	 terutama	 setelah	 ia	

mendapat	 wawasan	 dan	 pencerahan	 tentang	 strategi	

pembelajaran	dari	Program	Bina	Damai.	Pertama,	dari	 segi	

materi	 pelajaran,	 ia	mampu	mengintegrasikan	materi	 yang	

ada	dengan	penekanan	khusus	pada	nilai-nilai	perdamaian.	

Hal	 ini	 tidak	 sulit	 dilakukan	mengingat	 ia	merupakan	guru	

agama	yang	mengajarkan	nilai-nilai	kebajikan	universal	bagi	

siswa.	 Ia	 hanya	 tinggal	 menekankan	 aspek	 perdamaian	

seperti	 sikap	 saling	menghargai,	menghormati,	melindungi	

atau	 tolong	 menolong	 pada	 sesama.	 Ia	 mengajarkan	 pada	

mereka	bahwa	kita	semua	bersaudara	dan	harus	bersatu	demi	

keharmonisan	hidup	bersama.

Kedua,	dari	segi	metode,	ia	tidak	lagi	mengandalkan	ceramah	

di	mana	siswa	hanya	cukup	mendengarkan	saja.	Partisipasi	

siswa	dalam	proses	belajar	mengajar	ia	tumbuhkan	dengan	

memberikan	 tugas	 yang	 mendorong	 keaktifan	 mereka	 di	

kelas.	 Siswa	 dibagi	 ke	 dalam	 beberapa	 kelompok	 tanpa	

memilah-milah	 berdasarkan	 identitas	 agama	 (semua	

berbaur),	 kemudian	meminta	mereka	 bekerjasama	 dengan	

baik.	 Kerjasama	 tanpa	 melihat	 perbedaan	 agama	 ini	

41



merupakan	 sebuah	 upaya	 untuk	 membiasakan	 siswa	 agar	

saling	 berbagi,	 saling	 mengisi	 dan	 melengkapi	 sehingga	

menghasi lkan 	 ha l -ha l 	 yang 	 pos i t i f 	 bagi 	 d ir i 	 dan	

lingkungannya.	Dari	kerjasama	ini	pula	ia	ingin	menunjukkan	

bahwa	perbedaan	dapat	menjadi	kekuatan	besar	bila	dikelola	

dan	dimanfaatkan	dengan	baik.

Ketiga,	dari	segi	media,	Heny	biasanya	menyesuaikan	dengan	

kebutuhan	 materi	 yang	 ingin	 disampaikan.	 Jika	 materinya	

terkait 	 dengan	 kemajemukan	 misalnya, 	 kadang	 ia	

menggunakan	gambar	tempat-tempat	ibadah	yang	membuat	

siswa	 mudah	 memahami.	 Metode	 semacam	 ini	 ia	 anggap	

efektif	karena	dapat	merangsang	siswa	untuk	bertanya	serta	

mengundang	ketertarikan	mereka.	Pada	setiap	gambar	yang	

ditampilkan	 mengandung	 misi	 perdamaian	 di	 mana	 ia	

menyisipkan	 penjelasan	 tentang	 bagaimana	 menghormati	

perbedaan.	 Penjelasan	 yang	 mungkin	 dapat	 membuat	

tersinggung	agama	atau	kelompok	tertentu	sedapat	mungkin	

dihindari.	

Selain	 menanamkan	 nilai-nilai	 perdamaian,	 Heny	 juga	

berusaha	membangkitkan	budaya	perdamaian	di	lingkungan	

sekolah.	 Apalagi,	 budaya	 ini	 dalam	 kurikulum	 2013	

dimasukkan	 ke	 dalam	 aspek	 penilaian	 sikap.	 Ia	 dapat	

mengetahui	sikap	dan	perilaku	siswa	dari	interaksi	di	dalam	

kelas	 ataupun	 di	 luar	 kelas.	 “Yang	 kita	 tekankan	 memang	

perubahan	 sikap	 anak	 sesuai	 penilaian	 dalam	 kurikulum	

2013.	 Selesai	 materi	 pembelajaran,	 apakah	 dia	 menghagai	

temannya	yang	beribadah	misalnya,	atau	apakah	dia	merasa	

terganggu	 dengan	 perbedaan	 pendapat,	 dan	 sebagainya?,”	

tegasnya.	

Di	lingkungan	SMPN	9	sendiri	memang	terdapat	budaya	yang	
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dikenal	 dengan	 3S,	 yaitu	 senyum,	 sapa	 dan	 salam.	 Jadi,	

sebelum	 siswa	 memasuki	 kelas,	 ada	 pengurus	 OSIS	 yang	

sudah	 berdiri	 di	 depan	 pintu	 kelas	 untuk	 berjabat	 tangan	

dengan	siswa.	Dan	sebelum	proses	belajar	mengajar	dimulai,	

guru	sudah	berdiri	di	depan	untuk	berjabat	 tangan	dengan	

siswa.	Begitu	pun	ketika	proses	belajar	mengajar	selesai	dan	

siswa	akan	pulang	mereka	berjabat	tangan	dulu	dengan	guru.	

Dengan	demikian,	suasana	keakraban	penuh	damai	tercipta	

dalam	 setiap	 harinya.	 “Pagi-pagi	 ibu	 guru	 sudah	 pegang	

tangan,	dan	kepala	sekolah	sudah	jabat	tangan,	pasti	perasaan	

anak	akan	lain.	Merasa	akrab	seperti	saudara,”	ungkapnya	lagi.	

Menurut	Heny,	banyak	manfaat	yang	didapat	dari	budaya	itu.	

Salah	 satunya,	 antara	 guru	 dan	 siswa	 tidak	 ada	 jarak	 yang	

kaku	 sehingga	 secara	 psikologis	 mereka	 akan	 nyaman	

mengikuti	pelajaran.	selain	itu,	di	antara	siswa	di	lingkungan	

kelas	dan	sekolah	terbangun	suasana	yang	saling	menghargai	

dan	menghormati.	Rasa	persaudaraan	akan	lekat	melampaui	

sekat-sekat	perbedaan	agama.	Pada	akhirnya,	budaya	itu	akan	

membiasakan	 para	 siswa	 menikmati	 perbedaan	 sehingga	

tumbuh	 menjadi	 pribadi	 yang	 inklusif,	 mengutamakan	

perdamaian	 dalam	 kehidupan	 sosial	 kemasyarakatan.	 Di	

sinilah	 mereka	 dengan	 sendirinya	 akan	 menjadi	 aktor	

perdamaian	di	mana	pun	mereka	berada.

Tidak	berhenti	di	situ,	kerjasama	di	antara	siswa	juga	terjadi	

dalam	kegiatan	perayaan	hari-hari	besar	agama	seperti	halal	

bi-halal	Idul	Fitri,	Natalan,	dan	sebaginya.	Bahkan	termasuk	

kegiatan	 buka	 puasa	 bersama.	 Pada	 acara-acara	 itu	 antara	

siswa	atau	guru	Kristen	dengan	siswa/guru	Muslim	berbaur,	

berpartisipasi,	 saling	 bantu	 untuk	 menyukseskannya.	 Yang	

menarik	 dari	 sekolah	 ini,	 acara	 tersebut	 bahkan	 dilakukan	
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dengan	 kerja	 sama	 yang	 lebih	 luas	 yang	 melibatkan	 dua	

instansi	 sekolah,	yakni	SMPN	9	dan	SMPN	4	Salahutu.	Pola	

kerja	sama	semacam	ini	dibuat	berangkat	dari	ide	besar	untuk	

semakin	memantapkan	 sikap	 siswa	 dalam	 berbaur	 dengan	

komunitas	yang	beragam.	“Karena	100%	siswa	di	SMPN	4	itu	

siswa	Muslim	sedangkan	99%	siswa	di	SMPN	9	adalah	siswa	

Kristen,”	ujarnya.

Diharapkan	 dengan	model	 kerja	 sama	 demikian,	 sikap	 dan	

lingkup	pergaulan	siswa	 lebih	matang	dan	bertambah	 luas.	

Kerjasama	 itu	 merupakan	 sebuah	 tahapan	 penting	 untuk	

melihat	perkembangan	sikap	siswa	dalam	konteks	pergaulan	

yang	lebih	luas.	Keberhasilan	melewati	tahapan	itu	dipastikan	

akan	melahirkan	agen	atau	aktor	perdamaian	yang	kuat	serta	

siap	diterjunkan	ke	masyarakat,	khususnya	dalam	mengawal	

dan	memperkuat	nilai-nilai	perdamaian.	Dengan	bahasa	yang	

berbeda,	mereka	adalah	modal	sosial	yang	sangat	besar	dan	

berharga	dalam	menciptakan	tatanan	yang	damai	dan	lebih	

baik	untuk	masyarakat	Ambon	di	masa	depan.

Kerja	sama	dalam	beberapa	kegiatan	tersebut,	menurut	Heny,	

merupakan	kelanjutan	dari	kegiatan	pertama	berupa	Porseni	

(Pekan	 Olahraga	 dan	 Seni)	 yang	 melahirkan	 momen	 dan	

kesepakatan	monumental	antara	kedua	sekolah	di	atas.	Kedua	

sekolah	sepakat	untuk	angkat	Pela	bersama.	Istilah	Pela	pada	

dasarnya	menunjuk	pada	ikatan	kesatuan	dan	persaudaraan	

antara	dua	atau	lebih	negeri	baik	antara	negeri-negeri	Kristen	

atau	antara	negeri-negeri	Islam	maupun	antara	negeri-negeri	

Islam	dan	Kristen.	Artinya,	dengan	pengangkatan	Pela	antara	

dua	 sekolah	 itu,	maka	 siswa	 sekolah	 SMPN	 9	 dan	 SMPN	 4	

Salahutu	 menyatakan	 diri	 telah	 bersatu	 dalam	 ikatan	

persaudaraan.

Pengangkatan	 Pela	 diwakili	 oleh	 siswa	 OSIS	 dan	 kepala	
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sekolah	SMPN	9	dan	SMPN	4.	Pada	waktu	itu,	semua	makan	

sirih	 bersama	 dengan	 disaksikan	 oleh	 Ketua	 ARMC	 Abidin	

Wakano	dan	 juga	Wali	Kota	Ambon	Richard	Louhenapessy.	

Sebagaimana	diakui	Wali	Kota,	angkat	Pela	di	lingkup	sekolah	

itu	baru	pertama	kalinya	terjadi	dalam	sejarah	Ambon.	Acara	

itu	 juga	 menjadi	 model	 pengembangan	 pendidikan	

perdamaian	di	sekolah.	Sejak	saat	itulah	kerja	sama	kemudian	

terus	 dilakukan	 antara	 dua	 sekolah	 seperti	 halal	 bi-halal,	

Natalan	dan	sebagainya.	Acara	demikian	diadakan	bergantian	

di	antara	sekolah	sehingga	ikatan	persaudaraan	semakin	erat.	

Heny	 tidak	 sendirian	 menggagas	 dan	 merealiasiakannya.	

Gagasan	muncul	pertama	kalinya	ketika	ia	bertemu	guru	lain	

yang	berbeda	agama	dalam	sebuah	kegiatan.	Awalnya,	ia	ragu	

mengungkapkan	 ide	 tersebut.	 Tetapi	 setelah	 terjalin	

keakraban	 ia	 kemudian	 menceritakannya,	 dan	 digagaslah	

acara	 kerjasama	 dengan	 seorang	 guru	 bernama	 Cecep.	

Apalagi,	 kata	 Heny,	 Cecep	 memiliki	 banyak	 pengalaman	

sehingga	dapat	mempermudah	penyelenggaraan	di	lapangan.	

Untungnya,	semua	elemen	sekolah	seperti	kepala	sekolah	dan	

para	 guru	 mendukung	 dan	 ikut	 mengambil	 peran.	 Bahkan	

para	guru	bersedia	dijadikan	sebagai	panitia.

Acara	Porseni	dan	angkat	Pela	cukup	meriah	dengan	suasana	

penuh	persaudaraan.	Tampak	keceriaan	pada	semua	wajah	

yang	mengikuti	 dan	menyaksikan	 acara	 itu.	Tidak	 ada	 satu	

pun	 yang	 menolak	 atau	 keberatan	 dengan	 dijalinnya	

persaudaraan	 antara	 SMPN	9	 dan	 SMPN	4.	 Para	 siswa	dan	

guru	 berbaur	menjadi	 satu	 dalam	 suasana	 kebatinan	 yang	

sarat	 dengan	 keakraban.	 Pada	 saat	 itu,	 perbedaan	 latar	

belakang	 tak	 terlihat	 lagi	 karena	 yang	 nampak	 hanyalah	

mozaik	 keindahan	 dari	 kumpulan	warna	 yang	membentuk	

satu	kesatuan.
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Selain	karena	didukung	oleh	kerjasama	yang	apik	antara	dua	

sekolah,	 kesuksesan	 acara	 Porseni	 dan	 angkat	 Pela	 juga	

didukung	oleh	kultur	yang	ada	di	tengah	masyarakat	Maluku.	

Di	dalamnya	terdapat	budaya	yang	disebut	Pela	Gandong.	Ini	

merupakan	 suatu	 sebutan	 yang	diberikan	 kepada	dua	 atau	

lebih	 negeri	 (desa)	 yang	 saling	 mengangkat	 saudara	 satu	

sama	lain.	Pela	Gandong	sendiri	terdiri	dari	kata	“Pela”	dan	

”Gandong”.	Pela	berarti	 ikatan	bersatu,	sedangkan	Gandong	

berarti	bersama	atau	bersaudara.	 Jadi	Pela	Gandong	adalah	

suatu	 ikatan	persatuan	dengan	saling	mengangkat	saudara.	

Karena	 budaya	 ini	 pula,	 semua	 elemen	 di	 sekolah	maupun	

masyarakat	 di	 sekitarnya	 antusias	 dengan	 acara	 itu.	 Acara	

berjalan	 dengan	 lancar	 dan	 aman	 meski	 tidak	 ada	

pengamanan	 khusus	 dari	 pihak	 kepolisian.	 “Masyarakat	

datang	menonton,	 dan	 sampai	mereka	 pulang	 sampai	 pagi	

tidak	terjadi	apa-apa,”	tutur	Heny.

Kini,	 perempuan	 kelahiran	 Pulau	 Saparua	 Maluku	 Tengah	

pada	20	 Juli	1974	 ini	 terus	menekuni	profesinya	dan	tanpa	

lelah	menanamkan	perdamaian	kepada	para	siswa.	Tidak	ada	

harapan	yang	besar	kecuali	hanya	ingin	menjadikan	Ambon	

lebih	baik,	lebih	damai	dan	tenteram.	“Memang	ada	perasaan	

bangga.	 Tapi	 yang	 terpenting,	 supaya	 anak-anak	 ini	 sadar	

bahwa	kita	hidup	tidak	sendirian,	 tidak	satu	 jenis	saja,	 tapi	

bergaul	dengan	beragam	warna,”	pungkasnya.	(Idris	Hemay)
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Tidak	mudah	bagi	JUN	SARWO	EDI	membuat	anak-anak	didiknya	
tertarik	pada	materi	yang	diajarkannya	yang	sudah	dianggap	kuno	
yaitu	Sejarah	Kebudayaan	Islam	dan	Akidah	Akhlak.	Yang	dituntut	
darinya	bukan	hanya	materi	pelajaran	melainkan	juga	teladan.	
Namun,	kini	ia	telah	memiliki	strategi	pembelajaran	untuk	

membuat	materi	yang	dibawakannya	tetap	relevan	di	mata	anak-
anak	didiknya

Menjadi Teladan Perdamaian
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iasanya,	Jun	Sarwo	Edi	menyampaikan	materi	pelajaran	Bdengan	 sistem	 ceramah.	 Ia	menjelaskan	 isi	 buku	 yang	

sudah	dibikin	dalam	bentuk	slide	power	point	kepada	siswa	

Madrasah	Aliyah	Negeri	2	Ambon.	Namun,	kali	 ini	 sungguh	

berbeda.	Ia	menggunakan	�lipchart	dengan	spidol	berwarna.	

Ia	 tuliskan	 ringkasan	materi,	 gambar,	 angka	 dan	 poin-poin	

penting	 yang	 muncul	 sepanjang	 dinamika	 pembelajaran.	

Hampir	 tak	 ada	momen	 penting	 yang	 terlewat	 begitu	 saja.	

Bahkan	setiap	respon,	koreksi	atau	pertanyaan	dari	siswa	ia	

cantumkan	di	kertas	mini	itu.	“Sekedar	inovasi	saja,	biar	tidak	

monoton,”	 katanya	 ketika	 menjelaskan	 perubahan	 dalam	

proses	belajar	mengajar.

Sarwo	 Edi	 mengaku	 mendapati	 ide	 itu	 setelah	 mengikuti	

workshop	 yang	 diadakan	 CSRC	 UIN	 Syarif	 Hidayatullah	

Jakarta	 dan	 ARMC	 dengan	 dukungan	 The	 Asia	 Foundation	

(TAF)	 sebagai	 bagian	 dari	 program	 Bina	 Damai.	 Dari	

workshop	itu,	ia	merasa	menemukan	perspektif	 	baru	dalam	

kegiatan	belajar	mengajar.	Baginya,	kesuksesan	proses	belajar	

mengajar	 tidak	 hanya	 ditentukan	 oleh	 penguasaan	 guru	

terhadap	 materi,	 tapi	 lebih	 penting	 lagi,	 bagaimana	

menyampaikan	materi	 itu	 dengan	baik	dan	menarik.	 Tentu	

saja	diperlukan	strategi	dan	media	pembelajaran	yang	tepat	

sesuai	 karakter	 siswa.	 Kalau	 perlu	 strategi	 dan	 media	 itu	

berbeda-beda	 dalam	 setiap	 pertemuan	 sehingga	 siswa	

tertarik	mengikuti	pelajaran.

Ternyata,	eksperimen	Sarwo	Edi	cukup	berhasil.	Siswa	sangat	

antusias	 mengikuti	 pelajarannya.	 Siswa	 juga	 tampak	 lebih	

ak t i f 	 dan 	 l eb ih 	 mudah 	 menangkap 	 mater i 	 yang	

disampaikannya.	 Ia	 kemudian	merasa	 bahwa	dalam	proses	
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pembelajaran,	 hal	 pertama	 yang	 perlu	 ditumbuhkan	 ialah	

membangkitkan	 minat	 dan	 antusiasme	 siswa.	 Tanpa	 itu,	

menurutnya,	 materi	 yang	 disampaikan	 banyak	 terbuang	

cuma-cuma.	 Dengan	 kata	 lain,	 minat	 dan	 antusiame	

merupakan	 pintu	 masuk	 ke	 dermaga	 ilmu	 di	 mana	 siswa	

hendak	 menyelaminya.	 “Harus	 ada	 inovasi	 baru	 yang	

diciptakan	 agar	 lebih	 menarik	 minat	 siswa,”	 tegas	 pria	

kelahiran	Ambon	27	Juni	1976	ini.

Sarwo	 Edi	 mendapat	 tugas	 dari	 sekolah	 untuk	 mengajar	

Sejarah	 Kebudayaan	 Islam	 dan	 pelajaran	 Akidah	 Akhlak.	

Sebagai	 guru	 yang	 memegang	 mata	 pelajaran	 berorientasi	

sejarah	 dan	 moral,	 bisa	 dikatakan	 bebannya	 cukup	 berat.	

Pasalnya,	 ia	 tidak	 hanya	 bertugas	 memberikan	 informasi	

materi	saja	melainkan	juga	harus	menjadi	teladan	yang	baik	

bagi	mereka.	 Ia	menuturkan,	menyampaikan	materi	 sesuai	

indikator	 tujuan	 pembelajaran	 cukup	 mudah.	 Yang	 sulit	

adalah	bagaimana	mengaplikasikan	nilai-nilai	dalam	materi	

itu	dalam	laku	sehari-hari,	baik	di	kelas	maupun	di	luar	kelas.	

Meski	 terkesan	 klasik	 dan	 sepele,	 ujarnya,	 justru	 karena	

faktor	itulah	kadang	tujuan	pembelajaran	gagal	diwujudkan.	

Misalnya,	 ketika	 seorang	 guru	 mengajari	 siswa	 bersabar,	

mengontrol	emosi,	tidak	menghina	atau	menjelekkan	orang,	

tapi	 dalam	 praktiknya	 malah	 sering	 marah-marah,	 suka	

menghina	atau	mebicarakan	keburukan	orang,	maka	saat	itu	

juga	 secara	 otomatis	 telah	merusak	 nilai	 pembelajaran	 itu	

sendiri.	Sama	halnya	guru	yang	meminta	siswa	untuk	tidak	

membeda-bedakan	perlakuan	pada	seseorang	namun	dalam	

kenyataannya	 justru	mengistimewakan	 orang	 tertentu,	 dan	

pada	 saat	 bersamaan	 menyepelekan	 orang	 lain,	 maka	
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ajarannya	menjadi	tidak	relevan.	Ia	berprinsip	bahwa	sebuah	

nilai	 kadang	 tidak	 selalu	 diukur	 oleh	 sejauh	mana	 nilai	 itu	

diketahui	 atau	 dipahami	 melainkan	 sejauhmana	 hal	 itu	

dipraktikkan.	

Tujuan	utama	dari	materi	pelajaran	yang	dibawakannya	ialah	

memperluas	 wawasan	 siswa	 tentang	 sejarah	 kebudayaan	

Islam	 seperti	 perjalanan	 hidup	Nabi,	 perjuangannya	 dalam	

berdakwah,	 termasuk	 perkembangan	 dunia	 Islam	 hingga	

abad	pertengahan	dan	abad	modern.	Di	samping	itu,	sebagai	

pengampu	 materi 	 Akidah	 Akhlak , 	 tugasnya	 ia lah	

menanamkan	 nilai-nilai	 moral	 universal	 kepada	 siswa	 di	

mana	hasilnya	akan	tampak	pada	perubahan	sikap	mereka.	

Karena	 itu,	 pada	 dasarnya	 materi	 yang	 disampaikannya	

kompatibel	dengan	misi	perdamaian	yang	dibawa	dari	hasil	

workshop.	 “Matching	 dengan	 nilai-nilai	 (materi)	 sekolah.	

Hubungan	nilai-nilai	damai	dapat	kita	masukan,	kita	tekankan	

ke	 dalam	 materi,”	 tutur	 Sarwo	 Edi	 yang	 memiliki	 riwayat	

pendidikan	 dasar	 dan	 menengah	 di	 SDN	 14	 Ambon,	 SMP	

Muhammadiyah	Ambon,	dan	SMAN	1	Ambon.

Ia	 menjelaskan,	 ketika	 menyampaikan	 sejarah	 Nabi	

Muhammad,	maka	dikatakan	bahwa	Nabi	 sangat	mencintai	

perdamaian.	 Nabi	 juga	 sangat	 toleran,	 menghargai	 dan	

menghormati	sesama.	Nabi	juga	suka	menolong,	membantu	

orang	 yang	 kesusahan	 tanpa	 melihat	 latar	 belakang	

kepercayaan,	 betapa	 pun	 orang	 itu	 sebelumnya	 telah	

menghinanya.	Ia	menegaskan	kepada	siswa	bahwa	Nabi	tidak	

suka	 dengan	 kekerasan	 walaupun	 provokasi	 terhadapnya	

begitu	 dahsyat	 dan	 luar	 biasa.	 Andai	 pun	 dalam	 sejarah	

pernah	 terjadi	 peperangan,	 semua	 itu	 semata-mata	 untuk	
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mempertahankan	 eksistensi	 diri	 demi	 kebenaran.	 Ketika	

kedamaian	 dalam	 masyarakat	 ingin	 dihancurkan,	 nyawa	

seseorang	 ingin	 dihilangkan,	 dan	 kebenaran	 akan	 dikubur	

dalam-dalam,	 maka	 di	 situlah	 peperangan	 dimungkinkan.	

Sebaliknya,	 Nabi	 mengharamkan	 memerangi	 mereka	 yang	

pro	perdamaian,	pro	kemanusiaan,	dan	pro	kebenaran.

Di	 dalam	 kelas	 Sarwo	 Edi	 berupaya	 menciptakan	 suasana	

yang	kondusif	bagi	pembelajaran	siswa.	Upaya	itu	diarahkan	

untuk	memancing	keaktifan	siswa	sebagaimana	ditekankan	

dalam	 kurikulum	 2013.	Maka,	 ia	membagi	 siswa	 ke	 dalam	

beberapa	 kelompok	 belajar	 yang	 ia	 tugaskan	 untuk	

mengerjakan	soal,	mendiskusikan	materi	pelajaran	termasuk	

mencari	bahan	untuk	dipresentasikan.	Ia	ingin	memunculkan	

sikap	 toleran	 dalam	 diri	 siswa	 dengan	 cara	 membiasakan	

mereka	 bekerjasama,	 saling	 berbagi	 dalam	 kelompok,	 dan	

menghargai	pendapat	orang	lain	seburuk	apa	pun	pendapat	

itu	 di	 mata	 kita.	 Ia	 juga	 mengajarkan	 mereka	 bagaimana	

menyampaikan	 pendapat	 dengan	 santun	 dan	 sejuk,	 tanpa	

melukai	pihak	lain.	“Akibatnya,	setiap	mata	pelajaran	SKI	saya	

melihat	 hati	 mereka	 lebih	 damai	 dan	 merasa	 dihargai,”	

ungkapnya.

Di	luar	kelas,	aspek	perkembangan	sikap	siswa	terus	ia	pantau	

melalui	 berbagai	 kegiatan.	 Apalagi	 Sarwo	 Edi	 kebetulan	

dipercaya	 sebagai	 koordinator	 keagamaan	 di	 sekolah.	 Di	

antara	 peran	 dan	 fungsi	 kordidator	 keagamaan	 ini	 ialah	

mengadakan	 kegiatan	 keagamaan	 seperti	 majelis	 taklim,	

ceramah	keagamaan	dengan	mendatangkan	penceramah	dari	

luar,	 dan	 kegiatan-kegiatan	 yang	 berorientasi	 pada	

penanaman	 dan	 penguatan	 nilai-nilai	 agama,	 termasuk	 di	
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dalamnya	 nilai-nilai	 perdamaian.	 Ia	memastikan,	 nilai-nilai	

keagamaan	yang	diperdalam	di	kesempatan	 itu	merupakan	

nilai-nilai	 yang	 sejuk,	menebar	 kedamaian	 bagi	 lingkungan	

(rahmatan	lil	alamin).

Selain	 itu,	momen	 lainnya	adalah	ketika	apel	pagi	di	mana,	

minimal	 seminggu	 sekali , 	 ia 	 diminta	 memberikan	

ceramah/pidato	 pencerahan.	 Apel	 pagi	 bisanya	 dilakukan	

setiap	 pagi	 hari	 dari	 pukul	 07.15	 WIB	 sampai	 07.30	 Wib.	

Maka,	di	situlah	kesempatan	Sarwo	Edi	menyampaikan	nilai-

nilai	 perdamaian	 bagi	 semua.	 Materi	 yang	 ia	 sampaikan	

meliputi	nilai-nilai	toleransi,	cinta	pada	sesama,	cinta	tanah	

air,	pentingnya	persatuan,	pentingnya	kedisiplinan,	semangat	

dalam	 belajar	 serta	motivasi	 lain	 yang	 bernilai	 positif	 bagi	

siswa.	 Di	 momen	 itu	 pula	 ia	 mengingatkan	 pentingnya	

menjaga	3S	 (senyum,	 sapa	dan	salam)	yang	 sudah	menjadi	

budaya	sekolah.

Dengan	budaya	3S,	siswa	dibiasakan	untuk	selalu	tersenyum,	

menyapa	dan	memberi	salam	setiap	bertemu	guru	atau	siswa	

lain.	 Mereka	 diajak	 untuk	 peduli, 	 membangun	 tali	

persaudaraan	yang	erat	antar	sesama.	Budaya	ini,	terang	Edi,	

sangat	efektif	meredam	persaingan	yang	tidak	sehat	di	antara	

para	 siswa	 yang	 biasanya	 berujung	 pada	 perkelahian.	

Kelompok	 (gang) 	 	 yang 	 kadang 	 terbentuk 	 lewat	

pergaulan/tongkrongan	 mereka	 dapat	 dikendalikan	 secara	

persuasif.	“Pada	dasarnya	semua	anak-anak	di	sini	baik-baik,	

hanya	 sedikit	 yang	 nakal.	 Nakalnya	 pun	 terbatas	 pada	

keadaan	ketidakmampuannya	untuk	mengikuti	pelajaran	saja	

atau	bolos.	Kalau	nakal	seperti	berkelahi	di	sekolah	ini	tidak	

ada,”	kata	Edi	yang	sudah	sembilan	tahun	mengajar	di	MAN	2	

Ambon.
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Komposisi	siswa	di	MAN	2	memang	semua	beragama	Islam.	

Namun	 demikian, 	 bukan	 berarti 	 Edi	 tidak	 pernah	

mengajarkan	mereka	menghormati	agama	lain.	Selain	dengan	

menjelaskan	 nilai-nilai	 perdamaian	 kepada	 mereka	 lewat	

materi	 pelajaran	 dan	 kegiatan	 sekolah,	 ia	 juga	 membuka	

ruang	konsultasi	kepada	siswa	terkait	keagamaan.	Di	sinilah	

siswa	seringkali	bertanya	tentang	cara	bermain	dengan	teman	

non-Muslim.	 Edi	 kemudian	 menjelaskan	 kepada	 mereka	

pertemanan	dapat—bahkan	harus—dijalin	dengan	siapa	pun	

asal	tidak	terjerumus	ke	dalam	hal-hal	negatif.

Menurutnya,	pada	dasarnya	siswa	di	 sekolah	MAN	2	sudah	

terbiasa	bergaul	dengan	non-Muslim	seperti	lewat	facebook	

dan	 media	 sosial	 lain.	 Apalagi,	 lanjutnya,	 di	 dekat	 sekolah	

MAN	2	kebetulan	terdapat	sekolah	yang	siswanya	beragama	

Kristen.	Mereka	saling	berkenalan	dari	teman	ke	teman	untuk	

kemudian	berkunjung	satu	sama	lain.	“Jadi,	tidak	ada	sekat-

sekat	antara	teman	Muslim	atau	non-Muslim,”	tuturnya.

Hingga	kini,	kerja	perdamaian	dengan	mengintegrasikan	ke	

dalam	materi	 pelajaran	masih	 terus	 dijalankan	 oleh	 Sarwo	

Edi.	Ia	memiliki	keinginan	kuat	untuk	terus	membina	siswa	

sehingga	tumbuh	menjadi	pribadi	yang	matang,	berwawasan	

luas,	 berakhlakul	 karimah	 serta	 cinta	 perdamaian.	 Ia	

menyarankan	 workshop	 serupa	 diadakan	 dan	 konteksnya	

lebih	 diperluas	 lagi	 dari	 segi	 peserta.	 Sebab	 kenyataannya,	

setelah	ia	melaporkan	hasil-hasil	yang	didapat	dari	kegiatan	

itu	kepada	kepala	sekolah,	responnya	sangat	positif.	Bahkan	

ketika	mensosialisakan	pada	guru-guru	lain,	semua	antusias	

dan	ingin	turut	serta	di	dalamnya.
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Alumnus	S1	Jurusan	Pendidikan	Agama	Islam	di	IAIN	Ambon	

yang	 kini	 sedang	 menempuh	 program	 S2	 di	 kampus	 yang	

sama	ini	mengaku	menimba	banyak	manfaat	dari	rangkaian	

kegiatan	 workshop	 tersebut.	 Banyak	 yang	 berubah	 dalam	

dirinya,	 terutama	 perspektif,	 strategi,	 metode	 dan	 media	

pembelajaran	yang	ia	terapkan	di	sekolah.	Walaupun	materi	

yang	 disampaikannya	 dalam	 mata	 pelajaran	 mengandung	

nilai-nilai	 perdamaian,	 tapi	 sebelumnya	 ia	 tidak	 memiliki	

sensitivitas	yang	kuat	pada	isu-isu	perdamaian.	Baru	setelah	

mengikuti	 pelajaran,	 sense	 itu	 muncul	 dan	 menjadikan	

perdamaian	sebagai	perspektif.	Sejak	saat	itu	pula,	ia	lakukan	

pengarusutamaan	 perdamaian	 di	 sekolah,	 baik	 di	 dalam	

maupun	di	luar	kelas,	atau	melalui	sikap	yang	ditunjukkannya	

kepada	siswa.

Ia	 berharap,	 apa	 yang	 dilakukannya	 dengan	 ditopang	 oleh	

budaya	 serta	 segenap	 elemen	 di	 lingkungan	 sekolah,	 lahir	

generasi	 bangsa	 yang	 memperkokoh	 persatuan	 dan	

persaudaraan	antar-sesama.	Ia	meyakini,	setiap	orang	pasti	

memiliki	 perasaan	 yang	 sama	 untuk	 selalu	 berdamai,	 jauh	

dari	 rasa	 saling	 benci	 dan	 curiga.	 Semua	 orang	 pasti	

merasakan	bahwa	damai,	dalam	ukuran	dan	keadaan	apapun,	

pasti	 lebih	 baik	 daripada	 hidup	 dalam	 bayang-bayang	

kebencian	 dan	 kecurigaan.	 Karena	 itu,	 	 tak	 ada	 jalan	 lain	

kecuali	 dengan	 memulainya	 dari	 lingkup	 paling	 strategis,	

yaitu	 pendidikan.	 Sebab,	 pendidikan	 sejauh	 ini	 masih	

dipercaya	 sebagai	wadah	 untuk	mendidik	 anak,	mengubah	

dan	mencetak	mereka	menjadi	pribadi	yang	lebih	baik.	(Idris	

Hemay)
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Di	SMAN	5	Ambon	yang	mayoritas	muridnya	beragama	Kristen	
(90%),	seorang	siswa	Muslim	justru	dipilih	menjadi	ketua	OSIS	
(Organisasi	Siswa	Intra	Sekolah).	Menurut	M.G.	DUMATUBUN	—	
guru	Fisika	di	sekolah	tersebut	—	hal	itu	dimungkinkan	karena	
sekolahnya	telah	lama	mengembangkan	kultur	positif,	termasuk	

dalam	hal	menyikapi	perbedaan	agama	dan	suku.	

Menebar Senyum di Kelas Fisika
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lmu	�isika	selama	ini	identik	dengan	rumus-rumus,	teori-Iteori	atau	hukum-hukum	tentang	alam	semesta	mulai	dari	

unsur-unsur	pembentuknya,	gaya	yang	bekerja	di	dalamnya	

hingga	 akibat	 yang	 ditimbulkannya.	 Karena	 itu,	 suasana	

pembelajaran	 di	 kelas	 �isika	 biasanya	 berlangsung	 serius,	

bahkan	 tegang.	 Suasana	 belajar	 demikian	 tidak	 hanya	

menguras	energi,		tapi	juga-kadang,	tanpa	disadari-	menyulut	

emosi.	

Hal	itu	pula	yang	dialami	oleh	M.G.	Dumatubun.	Ketika	sudah	

berada	di	dalam	kelas,	perempuan	kelahiran	Ambon	11	Juni	

1972	ini	jarang	tersenyum.	Ia	selalu	memasang	wajah	serius	

karena,	pikirnya,	bebannya	dalam	mengajar	�isika	lebih	berat	

dibanding	 mengampu	 mata	 pelajaran	 lain.	 Baginya,	

mempelajari	 �isika	 tidak	 bisa	 main-main.	 Seluruh	 energi	

harus	 dikerahkan	 untuk	 menguasai	 setiap	 materi	 yang	

terdapat	 di	 dalamnya.	 Lantaran	 prinsip	 itulah	 ia	 kadang	

emosional	 saat	 melihat	 siswanya	 kurang	 serius	 apalagi	

membuat	 kekesalan.	 Bahkan	 ia	 mengakui	 terkadang	 lepas	

kontrol	 sehingga	 tindakannya	 mengarah	 pada	 “kekerasan”.	

“Tanpa	disadari	kita	sering	melakukan	kekerasan,	terutama	

dalam	perkataan,	jika	ada	anak	yang	membuat	kita	kesal,”	ujar	

Dumatubun	 yang	 memiliki	 riwayat	 pendidikan	 dasar	 dan	

menengah	di	SD	Xaverius	Ambon,	SMP	Katolik	Ambon,	dan	

SMAN	1	Ambon.

Namun,	 kini	 ia	 telah	 menyadari	 bahwa	 apa	 dilakukannya	

keliru.	Kesadaran	itu	didapat	setelah	ia	mengikuti	workshop	

integrasi 	 ni lai-ni lai 	 perdamaian	 ke	 dalam	 proses	

pembelajaran	 dan	 strategi	 pembelajaran	 nilai-nilai	

perdamaian	oleh	CSRC	UIN	Syarif	Hidayatullah	Jakarta,	ARMC,	
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dan	 TAF.	 Ia	 menjadi	 sadar	 bahwa	 apa	 yang	 dilakukannya	

dalam	 ukuran	 tertentu	 telah	 masuk	 dalam	 kategori	

kekerasan;	 bahwa	 dengan	 bersikap	 demikian	 ia	 telah	

menanamkan	 perilaku	 yang	 mengajarkan	 siswa	 untuk	

bertindak	kekerasan.	Workshop	itu	seperti	media	introspeksi	

baginya	bahwa	apa	yang	diterapkannya	di	kelas	masih	 jauh	

dari	harapan	yang	sejatinya	dilakukan	seorang	guru.

Dari	kegiatan	itu,	Dumatubun	menimba	pelajaran	penting	dan	

bermakna.	 Ia	 kemudian	 menyadari,	 menjadi	 seorang	 guru	

tidak	 hanya	 bertugas	 menyampaikan	 materi	 saja	 atau	

membuat	siswa	memahaminya.	Lebih	penting	lagi,	bagaimana	

siswa	punya	minat	dan	antusiasme	mengembangkan	materi	

itu,	baik	saat	di	dalam	maupun	di	luar	kelas.	Di	samping	itu,	

tujuan	pembelajaran	adalah	menanamkan	nilai-nilai	ke	dalam	

diri	 siswa	 akan	manfaat	 dari	 sesuatu	 yang	 dipelajari.	 Dan,	

semua	 itu	memerlukan	suasana	belajar	yang	kondusif,	 cair,	

dan	 penuh	 keakraban.	 “Dari	 situ	mulai	 belajar	mengontrol	

diri,	tidak	mengeluarkan	kata-kata	kasar	yang	menyakiti	hati	

siswa,	 dan	 menjadi	 contoh	 yang	 baik	 bagi	 mereka,”	 kata	

lulusan	Jurusan	MIPA	UNPATTI	ini.

Perubahan	besar	nampak	jelas	dalam	diri	Dumatubun	ketika	

berhadapan	dengan	siswa.	Jika	awalnya	ia	jarang	tersenyum,	

maka	 sekarang	 ia	mulai	 membiasakan	 diri	 menyapa	 siswa	

dengan	 senyum	 ceria.	 Semua	 mengalir	 begitu	 saja	 seiring	

perubahan	 paradigma	 dalam	 dirinya.	 Sontak	 saja	 suasana	

kelas	ikut	berubah	karena	siswa	merasakan	keakraban	yang	

sebelumnya	 jarang	 terjadi.	 Ketegangan	 yang	 biasanya	

menyelimuti	 ruang	 kelas	 �isika	 mencair	 seketika.	 Semua	

beban,	rasa	takut,	dan	rasa	tidak	percaya	diri	yang	menutupi	
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wajah	siswa	seolah	terusir	dengan	sesungging	senyuman	saja.

Antusiasme	siswa	perlahan	tumbuh	seiring	perubahan	yang	

terjadi.	Apalagi	sejak	saat	itu	Dumatubun	juga	membiasakan	

diri	 menyapa	 siswa	 setiap	 masuk	 kelas.	 Meski	 di	 sekolah	

terdapat	 tradisi	 setiap	 kali	 guru	 masuk	 kelas	 siswa	 yang	

memberikan	 salam,	 maka	 ia	 mencoba	 mengubahnya.	

Kadangkala	dialah	yang	pertama	kali	memberi	salam	kepada	

siswa	 seperti	 ucapan	 selamat	 pagi,	 selamat	 siang,	 dan	

sebagainya.	 Inisiatif	 ini,	 lanjutnya,	 ia	 lakukan	 untuk	

mendekatkan	diri	kepada	mereka	agar	jarak	yang	selama	ini	

terbangun	 tidak	 makin	 melebar.	 Awalnya,	 ia	 merasa	 ganjil	

melakukan	 itu	 karena	 belum	 terbiasa.	 Tetapi	 setelah	

dilakukan	 berulang-ulang,	 tindakan	 itu	menjadi	 biasa	 saja.	

“Bisa	itu	karena	terbiasa,	maka	kebiasaan	itulah	yang	harus	

kita	ubah,”	tegasnya.

Perubahan	lain	yang	dirasakan	Dumatubun	setelah	mengikuti	

workshop	 ialah	 dalam	 hal	 menyikapi	 perbedaan	 selama	

proses	belajar	mengajar.	Jika	selama	ia	cenderung	kaku	dalam	

proses	belajar	mengajar,	baik	dalam	cara	kerja,	cara	belajar,	

memahami	teori	dan	sebagainya,	maka	kini	ia	lebih	arif	dan	

bijaksana.	Ia	banyak	memberikan	kesempatan	kepada	siswa	

untuk	 bertanya	 atau	 mengungkapkan	 apa	 yang	 ingin	

disampaikannya.	 Termasuk	 ketika	 siswa	 memiliki	 cara	

pandang	 atau	 pemahaman	 yang	 berbeda	 terhadap	 suatu	

persoalan	terkait	materi.	Ia	membuka	keran	selebar-lebarnya	

selama	hal	itu	dalam	konteks	peningkatan	pemahaman	siswa.	

“Dulu	mungkin	saya	menganggap	diri	saya	sebagai	penguasa	

ketika	 masuk	 kelas.	 Tetapi	 sekarang,	 siapa	 pun	 yang	 ingin	

bicara,	 ungkapkanlah,”	 jelas	 guru	 yang	 juga	 diamanahkan	
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menjadi	wali	kelas	ini.

Perubahan	 tersebut	 juga	 memengaruhi	 pendekatannya	

dalam	 menjalankan	 tugas	 sebagai	 wali	 kelas.	 Misalnya,	 ia	

tidak	 langsung	memvonis	 siswa	dengan	 sanksi-sanksi	 yang	

ketat	 jika	 didapati	 melanggar	 aturan	 sekolah.	 Dalam	

menghadapi	kenakalan	siswa	contohnya,	ia	memilih	bekerja	

dengan	 orang	 tua	mencari	 sebab	 apa	 yang	membuat	 anak	

tidak	betah	berada	di	lingkungan	sekolah,	sering	bolos,	dan	

sebagainya.	 Model	 pendekatan	 yang	 ia	 pakai	 adalah	

pendekatan	persuasif	dengan	melibatkan	semua	unsur	yang	

terkait.	 Bersama	 orang	 tua	 siswa,	 ia	 memang	 melakukan	

pengawasan	 terhadap	 anak,	 baik	 di	 dalam	maupun	 di	 luar	

sekolah	 saat	 jam	 belajar	 sekolah	 berlangsung.	 Namun	

demikian,	yang	sesungguhnya	diharapkan	adalah	munculnya	

kesadaran	dalam	diri	siswa.	Sebab	menurutnya,	apa	pun	yang	

dilakukan	 pihak	 sekolah	 dan	 orang	 tua	 akan	 percuma	 jika	

tidak	dibarengi	kesadaran	dalam	diri	siswa.	

Dumatubun	cukup	terkesan	dengan	workshop	yang	ia	ikuti.	

Selain	 menanamkan	 perspektif	 baru	 dalam	 proses	 belajar	

mengajar,	 materi	 yang	 disampaikan	 terkait	 strategi	

pembelajaran	 sangat	 aplikatif	 dan	 relevan.	 Meski	 ia	

mengampu	materi	ilmu	�isika	yang	secara	sepintas	tidak	ada	

kaitannya	dengan	nilai-nilai	perdamaian,	tetapi	dalam	sikap	

dan	 perilaku	 kelas	 nilai-nilai	 itu	 bisa	 ditanamkan.	 Apalagi	

komposisi	siswa	di	SMAN	5	Ambon	terdiri	dari	beragam	suku	

seperti	 Ambon,	 Kei,	 Jawa,	 dan	 Bugis;	 dan	 beragam	 agama	

seperti	 Protestan,	 Katolik,	 dan	 Islam.	 Jika	 diprosentasekan,	

siswa	 beragama	 Kristen	 sebanyak	 90%	 dan	 Islam	 10%.	

Karena	 itu	 penanaman	 nilai-nilai	 perdamaian	 harus	
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dilakukan.	Pembagian	kelompok	belajar,	misalnya,	dilakukan	

tanpa	melihat	perbedaan	latar	belakang	agama.	Hal-hal	yang	

mengarah	pada	kecenderungan	sikap	diskriminatif	ia	hindari	

semaksimal	mungkin.	Begitu	juga	dalam	dinamika	perjalanan	

kerja	sama	kelompok,	saat	berdiskusi,	mengajukan	pendapat,	

membantah	kelompok	lain,		berdebat	dan	seterusnya.	

Fenomena	menarik	 pernah	 terjadi	 dalam	 dinamika	 diskusi	

kelompok	ini,	tepatnya	ketika	materi	pengukuran.	Alat	ukur	

yang	 digunakan	 bermacam-macam	 sehingga	 hasilnya	 pun	

beragam.	 Saat	 itulah	 terjadi	 perdebatan	 antar	 kelompok	di	

mana	masing-masing	kokoh	dengan	pendapat	 sendiri	 serta	

menyalahkan	 pendapat	 kelompok	 lain.	 Dumatubun	

mengajarkan	 siswa	 untuk	 bersikap	 toleran,	 menghargai	

perbedaan,	 dan	 menghormati	 pendapat	 orang	 lain.	 Dalam	

kerja	 sama	 kelompok,	 ia	 menekankan	 agar	masing-masing	

siswa	 berkontribusi	 sesuai	 kemampuannya	 sehingga	 dapat	

saling	 berbagi,	 mengisi	 dan	 melengkapi	 kekurangan.	

Menurutnya,	tidak	ada	manusia	yang	sempurna,	yang	selalu	

benar	dalam	pandangan,	sikap,	dan	perilaku.	Sepintar	apa	pun	

orang 	 i tu , 	 tetap 	 sa ja 	 memil ik i 	 kekurangan	 serta	

membutuhkan	 orang	 lain	 guna	 menutupi	 kekurangan	

tersebut.	 “Di	 sinilah	 pentingnya	 saling	 menghargai.	 Bukan	

memaksakan	 segala	 kehendak	 yang	 kita	 inginkan,”	 ujarnya	

menirukan	apa	yang	ia	sampaikan	kepada	siswa	dalam	kelas.

Mantan	aktivis	mahasiswa	ini	sebenarnya	sudah	sejak	lama	

terbiasa	dengan	nilai-nilai	perdamaian.	Hanya	saja,	selama	ini	

ia	 belum	menjadikan	nilai-nilai	 itu	 sebagai	 perspektif	 yang	

dikembangkan	dalam	proses	belajar	mengajar.	Kini,	 ia	telah	

mulai	 mengaplikasikannya	 dalam	 pembelajaran	 di	 sekolah	
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dengan	berbagai	metode	dan	strategi.	Adapun	media	yang	ia	

gunakan	dalam	menyampaikan	materi	termasuk	di	dalamnya	

nilai-nilai	perdamaian	bermacam-macam.	Penggunaan	media	

disesuaikan	dengan	materi	yang	dibahas	dan	dipelajari.	Saat	

diskusi	 kelompok,	 ia	memilih	 infocus	 sebagai	media	 untuk	

menampilkan	 bahan	 tayang	 agar	 lebih	 mudah	 dipahami.	

Siswa	 juga	 dapat	 langsung	 menunjukkan	 hasil	 kerja	 sama	

kelompoknya	untuk	kemudian	ditanggapi	oleh	kelompok	lain.	

Selain	itu,	praktik	lapangan,	buku	panduan,	LKS	dan	referensi	

lain	juga	sering	digunakan.	Ia	berupaya	semaksimal	mungkin	

untuk	menjadikan	siswa	antusias	mengikuti	mata	pelajaran	

�isika.

Ia	 bersyukur	 mendapat	 kesempatan	 mengikuti	 kegiatan	

workshop	CSRC,	ARMC,	dan	TAF.	Usai	kegiatan	itu	ia	langsung	

melaporkan	 hasi lnya 	 kepada	 kepala 	 sekolah	 dan	

mensosialisasikan	 kepada	 guru-guru	 lainnya.	 Semua	

memberi 	 respon	 posi t i f 	 serta 	 mendukung	 untuk	

dikembangkan	 di	 sekolah.	 Bahkan	 mengingat	 pentingnya	

acara	itu,	ia	meminta	agar	guru-guru	lain	diberi	kesempatan	

yang	sama	terutama	guru	agama	dan	PKn.	Sebab	menurutnya,	

secara	 substansi,	mata	pelajaran	 agama	dan	PKn	berkaitan	

langsung	dengan	nilai-nilai	perdamaian.	“Untuk	materi	�isika	

saja,	 nilai-nilai	 yang	 ditanamkan	 dapat	 bersinggungan,	

apalagi	pelajaran	seperti	agama	dan	Pkn?,”	tegasnya.	

Ia	menginginkan	SMAN	5	menjadi	percontohan	sekolah	lain	

dalam	 menanamkan	 dan	 mengembangkan	 nilai-nilai	

perdamaian.	Ia	optimis	hal	itu	dapat	terwujud	dengan	mudah	

jika	 semua	 pihak	 berkomitmen	 dan	 bekerjasama.	 Apalagi	

secara	budaya,	sekolah	ini	terkenal	dengan	kekompakannya	
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mengembangkan	 kultur	 positif	 di	 lingkungan	 sekolah.	

Terbukti,	 SMAN	 5	 menjadi	 “Sekolah	 Adiwiyata”	 tingkat	

provinsi	dan	nasional,	dan	menerima	piala	dan	penghargaan	

dari	Menteri	Kehutanan	dan	Lingkungan	Hidup	serta	Menteri	

Pendidikan	 Dasar	 dan	 Menengah	 berkat	 kekompakannya	

dalam	mengembangkan	budaya	lingkungan	hijau	dan	bersih	

di	sekolah.	

Selain	 itu,	 di	 sekolah	 ini	 juga	 sudah	 terbangun	 kerja	 sama	

antara	 siswa	 Kristen	 dan	 siswa	 Islam,	 khususnya	 dalam	

beberapa	 kegiatan	 yang	 diselenggarakan	 oleh	 OSIS.	 Pada	

kegiatan	 halal	 bi-halal	 Idul	 Fitri,	 misalnya,	 siswa	 Kristen	

berkontribusi	menyiapkan	acara,	menampikan	nyanyian,	dan	

lain-lain.	 Begitu	 pula	 pada	 kegiatan	 Natalan,	 siswa	Muslim	

juga	 ikut	 ambil	 bagian.	 Menariknya,	 yang	 terpilih	 menjadi	

ketua	OSIS	tahun	ini	adalah	siswa	Muslim	dari	90	persen	siswa	

Kristen.	“Dan	itu	siswa-siswa	yang	memilih,	bukan	kita-kita	

atau	para	guru	ini,”	tandasnya.	(Idris	Hemay)
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SMKA	7	Ambon	terletak	di	wilayah	Kristen.	Mayoritas	guru	dan	
siswanya	juga	Kristen,	tetapi	kepala	sekolahnya	seorang	Muslim.	
Tidak	ada	hambatan	keagamaan	untuk	maju	bersama	sambil	
menjalin	ikatan	persatuan	dan	persaudaraan.	Di	sanalah	S.I.L.	
ANAKOTTA	mengabdi	sebagai	guru	konseling.	Bersama	civitas	
akademika,	ia	bertekad	menjadikan	sekolah	tersebut	sebagai	

percontohan	sekolah	perdamaian	di	Ambon.	

Mengembangkan Konseling Perdamaian
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engatasi	 masalah	 anak	 (siswa)	 bukanlah	 perkara	Mmudah.	Selain	dituntut	untuk	menyelami	dunia	anak,	

psikologi	 anak	 juga	 perlu	 dipahami	 dan	 dikuasai.	 Semua	

kepelikan	 yang	 dirasakan	 anak	 sebisa	mungkin	 harus	 pula	

dirasakan	 secara	 mendalam	 agar	 mampu	 memberi	 solusi	

yang	cermat	dan	tepat.	Dari	berbagai	macam	persoalan	anak,	

Anakotta	 memberikan	 resep	 dan	 treatment	 yang	 berbeda.	

Misalnya,	anak	yang	mengadukan	perbedaan	pilihan	jurusan	

sekolah	antara	diri	dan	orang	tuanya.	Ia	berikan	saran	agar	

anak	 lebih	 terbuka	 pada	 orang	 tua,	 menyampaikan	

ketidaksetujuannya	 dengan	 jujur	 dan	 sopan	 sehingga	 tidak	

terbebani.	 Begitu	 pula	 anak	 yang	 menghadapi	 masalah	 di	

kelas	 seperti	 dengan	 teman	 atau	 guru.	 “Tergantung	

kebutuhan	 anak.	 Kalau	 dia	 mengalami	 kesulitan	 dalam	

peminatan	 misalnya,	 kita	 dapat	 konsultasikan	 dengan	

membawa	stakeholders	seperti	guru	jurusan	dan	atau	orang	

tua,”	kata	perempuan	yang	akrab	dipanggil	Sally	ini.

Menjadi	guru	konseling	merupakan	tantangan	tersendiri	bagi	

Sally.	Pasalnya,	dia	menerima	banyak	pengaduan	dari	siswa,	

mulai	dari	persoalan	di	 lingkungan	sekolah	maupun	di	 luar	

sekolah.	Tak	jarang	dia	harus	terlibat	dalam	urusan	panjang	

dengan	 siswa	 karena	 masalah	 yang	 dihadapi	 butuh	

penanganan	kontinyu	dan	berkelanjutan.	Guru,	siswa,	orang	

tua	 atau	 keluarga	 siswa,	 jadi	 pihak-pihak	 yang	 selalu	

dilibatkan	 dalam	 menyelesaikan	 masalah	 siswa.	 Namun	

begitu,	manfaatnya	 ialah	 ia	dapat	 lebih	mengenali	 karakter	

dan	 kepribadian	 siswa	 sehingga	 jika	 suatu	 saat	 terjadi	

masalah	serupa	dengan	mudah	dapat	diselesaikan.

Di	 antara	 fokus	 masalah	 yang	 menjadi	 perhatian	 dan	

penekanan	Sally	dalam	menangani	masalah	adalah	mindset	
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atau	cara	pandang	siswa.	Menurut	perempuan	yang	lahir	di	

Ambon	 pada	 19	 April	 1972	 ini,	 sebagian	 besar	masalah	 di	

dunia	 ini	muncul	karena	cara	pandang	(sikap)	yang	kurang	

terbuka,	kurang	arif,	dan	kurang	dewasa	dalam	memahami	

keadaan.	 Begitu	 pula	 sikap	 atau	 cara	 pandang	 dapat	

menentukan	 berhasil	 atau	 tidaknya	 penyelesaian	 suatu	

persoalan.	 Apalagi	 umumnya	 pola	 masalah	 yang	 dihadapi	

seringkali	seputar	kon�lik	antara	siswa	dan	keluarga,	sesama	

siswa,	dan	antara	siswa	dan	guru.	

Karena	itu,	sikap	atau	cara	pandang	menjadi	hal	utama	yang	ia	

sentuh	setiap	mengatasi	masalah	siswa.	Nilai-nilai	yang	dapat	

menumbuhkan	 sikap	 arif	 seperti	 nilai-niali	 kesopanan,	

kejujuran,	 keterbukaan,	 menghargai	 hak	 orang	 lain	 untuk	

berpendapat,	 menjalankan	 ibadah	 sesuai	 agamanya,	

menghormati	perbedaan,	membantu	teman	dan	sebagainya	ia	

injeksi	ke	dalam	diri	siswa	guna	membendung	dan	mengatasi	

persoalan	 yang	 ada.	 Nilai-nilai	 yang	 biasa	 dikenal	 dengan	

perspektif	perdamaian	ini	baru	ia	terapkan	setelah	mengikuti	

pelatihan	workshop	CSRC	UIN	Syarif	Hidayatullah	Jakarta	dan	

ARMC	 dengan	 dukungan	 The	 Asia	 Foundation	 (TAF),	 yaitu	

Integrasi 	 Nilai-nilai 	 Perdamaian	 ke	 dalam	 Sistem	

Pembelajaran	 dan	 Strategi	 Pembelajaran	 Nilai-nilai	

Perdamaian.	

Dari	workshop	itu	ia	mendapat	pelajaran	tentang	banyak	hal,	

terutama	 dalam	 menanamkan	 nilai-nilai	 perdamaian	 di	

lingkungan	 sekolah.	 Ia	 menjadikan	 nilai-nilai	 perdamaian	

tidak	 hanya	 sebagai	 bahan	 materi,	 tapi	 juga	 sebagai	

pendekatan	 dalam	 menyelesaikan	 masalah	 siswa.	 Contoh	

dalam	 hal	 materi,	 biasanya	 ada	 materi	 komunikasi.	 Di	

dalamnya	 Sally	 menjelaskan	 bagaimana	 menyampaikan	
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informasi	secara	jujur	dan	terbuka	sehingga	penerima	pesan	

(komunikan)	tidak	salah	paham,	dan	karena	itu,	kon�lik	dapat	

dihindari.	Sedangkan	contoh	dalam	praktik	konseling,	karena	

rata-rata	yang	berkonsultasi	siswa	yang	mempunyai	masalah,	

maka	 dalam	 terapi	 sosialnya	 ia	 menginjeksi	 nilai-nilai	

perdamaian.	 Nilai-nilai	 itu	 ia	masukkan	 sebagai	 salah	 satu	

bahan	terapis	dalam	mengatasi	masalah	siswa.

Perubahan	lain	pada	Sally	setelah	mengikuti	workshop	adalah	

cara	 pandangnya	 terhadap	 perbedaan.	 Sebagai	 orang	 yang	

hidup	 di	 lingkungan	 yang	 pernah	 dirundung	 kon�lik	

berkepanjangan,	 ia	 tak	 memungkiri	 kadang	 kecurigaan	

muncul	 terhadap	 orang	 yang	 berbeda	 agama.	 Minimal,	

perasaan	 canggung	 dan	 kaku	 masih	 dirasakan	 dalam	

pergaulan	 di	 antara	 guru	 sekolah.	 Tetapi	 setelah	 menggali	

banyak	 pelajaran	 dalam	 kegiatan	 itu,	 cara	 pandangnya	

menjadi	sangat	terbuka.	“Karena	mindset	kita	berubah,	maka	

kecurigaan	itu	hilang,”	tegas	Sally	yang	saat	kuliah	di	UNPATTI	

mengambil	 dua	 fakultas	 yang	berbeda	yakni	pertanian	dan	

pendidikan.

Tidak	hanya	itu,	Sally	bahkan	termotivasi	menciptakan	kultur	

yang	pro	perdamaian	di	mana	persatuan	dan	kesatuan	terjalin	

di	 lingkungan	sekolah.	 Ia	bersama	Sugiarto,	guru	pendidika	

agama	 Islam	SMKA	7,	membuat	 inisiatif	mengadakan	acara	

yang	 menyatukan	 siswa	 beragama	 Kristen	 dan	 siswa	

beragama	Islam.	Acara	semacam	outbond	itu	mengajak	siswa	

untuk	berbaur	 satu	 sama	 lain,	 saling	bekerjasama,	berbagi,	

bahu	membahu	dalam	sebuah	permainan.	Sebelum	bermain,	

mereka	 dikumpulkan	 terlebih	 dahulu	 untuk	 diberikan	

wawasan	 tentang	 nilai-nilai	 perdamaian	 yang	 harus	

diterapkan	dalam	permainan,	juga	dalam	kehidupan	sehari-
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hari.

Hingga	kini,	sudah	tiga	kali	acara	itu	diadakan	baik	di	dalam	

sekolah	 pada	 hari	 libur	 maupun	 di	 luar	 sekolah.	 Acara	

biasanya	menghabiskan	waktu	selama	dua	hari	dua	malam,	

sehingga	 dirasa	 cukup	 untuk	membuat	 anak-anak	 terbiasa	

dengan	suasana	dan	lingkungan	heterogen.	Permainan	yang	

disuguhkan	 juga	 bermacam-macam	 sehingga	 mampu	

mengusir	pikiran	negatif	dan	kejenuhan	anak-anak	selama	ini.	

“Kita	 di	 Ambon	 perlu	 refreshing,	 anak-anak	 kita	 ini	 kan	

istilahnya	 datang	 dari	 dunia	 yang	 pernah	 tidak	 aman.	 Jadi	

setidaknya,	 kita	 ingin	 membangun	 kepercayaan	 mereka	

melalui	 kegiatan	 ini,”	 tutur	 lulusan	 SDN	9	Ambon,	 SMPN	2	

Ambon,	dan	SMA	1	Ambon	ini.

Ternyata,	 acara	 tersebut	 cukup	 efektif	 membuka	 cara	

pandang	siswa	terhadap	perbedaan.	Perubahan	sikap	terlihat	

jelas	 hanya	 dalam	 jangka	 waktu	 dua	 hari.	 Mereka	 begitu	

akrab,	 terlihat	 ceria	 dan	 tidak	 ada	 batas	 pemisah	 yang	

membuat	perbedaan	itu	berjarak.	Mereka	sudah	melupakan	

kon�lik	 kelam	 yang	 pernah	 terjadi	 di	 lingkungan	 sekitar.	

Mereka	merasakan	bahwa	persatuan	itu	nikmat.	Persaudaran	

membuat	tenang	dan	menciptakan	rasa	damai	di	hati.	Bahkan	

mereka	 meminta	 sendiri	 kepada	 Sally	 dan	 Sugiarto	 agar	

kegiatan	itu	diadakan	setiap	bulan	sekali.	Padahal,	dari	segi	

fasilitas	 sebenarnya	 sangat	minim.	 Di	 antara	 siswa	 kadang	

harus	patungan,	mengambil	 jatah	uang	 jajan	mereka	untuk	

sekadar	membeli	 alat-alat	 yang	dibutuhkan.	 “Kadang	anak-

anak	secara	spontan	bilang,	ibu	nanti	saya	bawa	itu	bawa	ini	

dari	rumah,”	kenang	Selly	menirukan	pernyataan	siswanya.

Dari	pihak	sekolah	bukan	berarti	tidak	ada	kontribusi	sama	

sekali	guna	menyokong	kegiatan	itu.	Hanya	saja,	kondisinya	
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memang	terbatas.	Terpaksa,	kantong	pribadi	harus	dirogoh	

oleh	 para	 guru	 sebagai	 bentuk	 sumbangan	 sukarela.	 Tak	

terkecuali	orang	tua	siswa	juga	ada	yang	ikut	menyumbang.	

Semua	itu	lantaran	masing-masing	memiliki	kesadaran	yang	

sama	 akan	 pentingnya	 acara	 itu,	 baik	 bagi	 perkembangan	

anak	maupun	 bagi	 masa	 depan	masyarakat	 Ambon	 secara	

umum.	Selly	sendiri	merasa	puas	dengan	acara	itu	karena	jika	

sebelumnya	 anak-anak	 beragama	 Kristen	 berkumpul	 dan	

bergaul	 dengan	 sesama	 siswa	 Kristen	 dan	 siswa	 Muslim	

dengan	sesama	Muslim,	maka	setelah	acara	pergaulan	mereka	

di	sekolah	menjadi	lebur,	melampaui	sekat-sekat	keagamaan.

Apa	 yang	 dilakukan	 Sally	 dalam	 pengarusutamaan	

perdamaian	terus	berlanjut	ke	tingkat	guru.	Jika	sebelumnya	

seperti	ada	blok	antara	guru	Kristen	dan	guru	Muslim,	maka	

setelah	dilakukan	pengarusutamaan	perdamaian,	hubungan	

kerjasama	mulai	terbangun	dan	suasana	mencair.	Seringkali	

mereka	makan	 siang	 bersama	 dengan	 patungan	membawa	

makan	dari	rumah	masing-masing.	“Misalkan	saya	bawa	nasi,	

yang	lain	seperti	Muslim	membawa	sayur.	Kebersamaannya	

sudah	 terbangun,”	 ujar	 Sally	 yang	 ditunjuk	 oleh	 kepala	

sekolah	sebagai	duta	perdamaian	sekolah	bersama	Sugiarto.

Untungnya,	kepala	sekolah	sangat	mendukung	upaya-upaya	

yang	 dilakukannya.	 Di	 mata	 Sally,	 kepala	 sekolah	 SMKA	 7	

sangat	 religius	 dan	 punya	 komitmen	 tinggi	 terhadap	

penanaman	 nilai-nilai	 perdamaian	 di	 lingkungan	 sekolah.	

Selain	dengan	mendukung	berbagai	kegiatan	yang	ada,	secara	

pribadi	 kepala	 sekolah	 juga	 menunjukkan	 sikap	 sebagai	

seorang	teladan	yang	baik.	Di	antaranya,	meski	ia	beragama	

Islam	 tetapi	 dalam	menyambut	 perayaan	Natal	 ia	membeli	

pohon	natal	dan	ditempatkan	di	sekolah.	Hal	itu	belum	pernah	
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dilakukan	sebelumnya	dan	menjadi	simbol	toleransi	di	tengah	

keberagaman.

Sekolah	 SMKA	 7	 bisa	 dikatakan	 telah	 menjadi	 salah	 satu	

percontohan	 sekolah	 perdamaian	 di	 Ambon.	 Semua	 unsur-

unsur	 sekolah	 mulai	 dari	 siswa	 sampai	 guru	 memiliki	

kesadaran	toleransi	yang	tinggi.	Walaupun	sekolah	terletak	di	

lokasi/wilayah	 Kristen,	 mayoritas	 guru	 dan	 siswanya	 juga	

Kristen,	tetapi	kepala	sekolahnya	seorang	Muslim.	Tidak	ada	

hambatan	keagamaan	untuk	maju	bersama	mengembangkan	

sekolah	 tersebut.	 Justru	 kultur	 yang	 terebentuk	 sangat	

mencerminkan	 nilai-nilai	 perdamaian,	 persatuan	 dan	

persaudaraan.

Dalam	 mengadakan	 acara	 kegiatan	 keagamaan	 misalnya,	

antara	 siswa	 atau	 guru	 Kristen	 saling	 bekerjasama	 dengan	

siswa	atau	guru	Muslim.	Dalam	perayaan	Natalan,	siswa	atau	

guru	 Muslim	 menjadi	 panitia	 menyiapkan	 kebutuhan-

kebutuhan	 Natal,	 bersih-bersih,	 menyiapkan	 kue	 dan	

sebagainya.	 Begitu	 pula	 dalam	 kegiatan	 halal	 bi-halal	 Idul	

Fitri,	giliran	siswa/guru	Kristen	yang	ikut	membantu.	Nyaris	

tidak	ada	jarak	yang	membuat	kaku	hubungan	antar	agama	

dan	antar	suku	di	lingkungan	kelas.	Andai	saja	muncul	sedikit	

masalah,	maka	Sally	dan	Sugiarto	sebagai	duta	perdamaian	

bertindak	 antisipastif	 mencari	 jalan	 terbaik	 dalam	

mengatasinya.

Di	 luar	 lingkungan	 sekolah	 Sally	 juga	 menebar	 nilai-nilai	

perdamaian	dalam	berbagai	kegiatan.	Kebetulan	ia	termasuk	

salah	 satu	 majelis	 jemaat	 yang	 biasa	 memberi	 khutbah	 di	

gereja	tingkat	sektor	seperti	juga	di	ibadah	keluarga.	Dalam	

khutbahnya	 ia	 menyampaikan	 bahwa	 pada	 dasarnya	 kita	

sesama	manusia	bersaudara.	Memiliki	posisi	mata	yang	sama,	
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posisi	 telinga	 yang	 sama,	 posisi	 hidung	 yang	 sama,	 dan	

seterusnya.	Jika	mereka	bisa	sakit,	maka	kita	juga	bisa	sakit,	

mereka	makan,	kita	juga	makan.	Berarti,	lanjutnya,	kita	satu	

pencipta.	“Hanya	agamanya	saja	yang	berbeda,”	tandasnya.

Sally	 juga	 sebagai	 Majelis	 Jemaat	 dan	 pembina	 pemuda	 di	

lingkungan	 masyarakat	 sekitar.	 Ia	 memberi	 pandangan	

kepada	 mereka	 tentang	 pentingnya	 nilai-nilai	 perdamaian.	

Kegiatan	penyuluhan	ia	lakukan	dalam	rangka	menumbuhkan	

kesadaran	 pada	 sesama.	 Kegiatan	 itu	 bukan	 hal	 yang	 baru	

baginya	 karena	 dulu	 ia	 juga	 aktif	 di	 lembaga	 swadaya	

masyarakat	 yang	 bergerak	 di	 bidang	 trauma	 konseling.	

Ditambah	 lagi,	 ia	 juga	 pernah	 melakukan	 penelitian	

perbandingan	 trauma	 pasca	 konseling	 di	 tiga	 sekolah	

berbeda,	 yang	 membandingkan	 antara	 sekolah	 homogen,	

heterogen		dan	campuran.	Sehingga,	tidak	aneh	jika	ia	terlihat	

terampil	dalam	menanamkan	nilai-nilai	perdamaian	dengan	

menggunakan	 pendekatan	 psikologi,	 individual	 maupun	

kelompok.

Kini	Sally	terus	menekuni	profesinya	sebagai	guru	PNS	dan	

tanpa	 henti	 menanamkan	 dan	 mengembangkan	 nilai-nilai	

perdamaian	 di	 sekolah.	 Ia	 mengerti	 betul	 apa	 yang	 mesti	

dilakukannya	 dengan	 keahlian	 yang	 dimiliki.	 Ia	 berharap	

sekolah	SMKA7	terus	maju	dan	berkembang	menjadi	sekolah	

percon tohan , 	 t e rmasuk 	 da l am 	 ha l 	 pe rdama ian .	

Perjuangannya	 tidak	 akan	 pernah	 berhenti	 meski	 hanya	

dengan	fasilitas	minim.	(Idris	Hemay)
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Seorang	guru	dinilai	berhasil	ketika	anak	didiknya	menjadi	sosok	
yang	berakhlak	baik,	cinta	damai,	toleran	kepada	orang	lain,	dan	
dapat	menjadi	contoh	bagi	kawan-kawannya.	Karena	itu,	SITTI	

MADINA	TJOLENG	mengajarkan	kepada	anak-anak	didiknya	nilai-
nilai	kerja	sama,	kepedulian,	tanggung	jawab,	rasa	memiliki,	dan	
sebagainya.	Alumnus	Fakultas	Sastra,	Jurusan	Sejarah,	Universitas	
Hasannudin	Makassar	yang	menjadi	guru	Sejarah	Nasional	di	

Madrasah	Tsanawiyah	dan	Aliyah	Al-Fatah,	Ambon,	ini	meyakini	
bahwa	inti	pendidikan	terletak	pada	perubahan	sikap	dan	perilaku	

peserta	didik.

Mengenal Perdamaian melalui Sejarah
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alah	satu	fungsi	pendidikan	adalah	mentransformasikan	Snilai-nilai	 kepada	 anak	 didik	 (siswa)	 supaya	 mereka	

memiliki	 sikap	 dan	 perilaku	 terpuji.	 Meski	 begitu,	 dalam	

kenyataannya	 kita	 temukan	 siswa	 yang	 mengenyam	

pendidikan	 di	 sekolah	 tetapi	 tidak	 menunjukkan	 sikap	

seorang	 yang	 berpendidikan.	 Aksi	 tawuran	 antar-sekolah,	

misalnya,	 jelas	 bertentangan	 dengan	 nilai-nilai	 yang	

dikembangkan	di	lembaga	pendidikan.	Menurut	para	ahli,	hal	

tersebut	menunjukkan	adanya	persoalan	serius		dalam	sistem	

pendidikan	termasuk	dalam	proses	belajar-mengajar.

Berawal	 dari	 kesadaran	 itulah,	 Sitti	 Madina	 Tjolleng,	 guru	

Madrasah	Tsanawiyah	(MTs)	dan	Madrasah	Aliyah	(MA)	Al-

Fatah	 Ambon,	mencoba	memberikan	 sentuhan	 baru	 dalam	

proses	belajar	mengajar.	Hal	pertama	yang	ia	pertimbangkan	

ialah	 bahwa	 pada	 dasarnya	 di	 kelas	 terdapat	 siswa	 yang	

berbeda-beda	baik	latar	belakang	sosial,	karakter,	kepintaran,	

cita-cita,	dan	sebagainya.

Pertimbangan	 itu	menjadi	 dasar	 pemikiran	 untuk	mencari	

strategi	 yang	 tepat	 dalam	 mendekati	 siswa.	 Menurut	

perempuan	kelahiran	Ambon,	12	Februari	1965	ini	kita	tidak	

mungkin	memperlakukan	perbedaan	secara	seragam	dengan	

satu	 pendekatan	 saja.	 Sama	 halnya	 kita	 tidak	 mungkin	

memberi	makan	seorang	bayi	dan	orang	dewasa	dengan	porsi	

yang	sama.	Minimal,	cara	dan	alat-alatnya	berbeda	walaupun	

bahannya	 sama.	 Dari	 situlah	 ia	 mulai	 berpikir	 bagaimana	

menemukan	 metode	 dan	 media	 yang	 memudahkan	 siswa	

memahami	mata	pelajaran.

Awalnya,	ia	banyak	terpaku	dengan	sistem	ceramah.	Apalagi	
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mata	 pelajaran	 yang	 diampunya	 mengenai	 sejarah.	 Ia	

menyampaikan	 materi	 ibarat	 bercerita	 tentang	 suatu	

kejadian	 yang	 kaya	 peristiwa,	 kaya	 makna,	 namun	 miskin	

sensasi.	 Rentetan	 peristiwanya	 pun	 datar-datar	 saja	 tanpa	

curahan	 emosi.	 Akibatnya,	 siswa	merasa	 jenuh	 dan	 bosan.	

Akan	 tetapi,	 ia	 mulai	 memperkaya	 metode	 mengajarnya	

setelah	 mendapat	 pencerahan	 di	 workshop	 strategi	

pembelajaran	 nilai-nilai	 perdamaian	 yang	 didapatkan	 dari	

Program	Bina	Damai	melalui	Integrasi	Nilai-nilai	Perdamaian	

ke	dalam	Sistem	Pendidilan	di	Sekolah	yang	diselenggarakan	

oleh	CSRC	UIN	Syarif	Hidayatullah	Jakarta	dan	ARMC	dengan	

dukungan	 The	 Asia	 Foundation	 (TAF).	 “Salah	 satu	

perubahannya	menyangkut	strategi	belajar.	Kita	lebih	respek	

terhadap	keadaan	siswa,”	kata	guru	Sejarah	Nasional	ini.

Menurut	Madina,	 seorang	 guru	 harus	mampu	menerapkan	

stretagi	 belajar	 yang	 sesuai	 dengan	 karakter	 dan	 kondisi	

siswa.	Strategi	itu	harus	variatif	dan	inovatif	karena	keadaan	

siswa	 cenderung	 berubah-ubah	 dari	 waktu	 ke	 waktu.	 Ia	

merasakan	perbedaan	kondisi	siswa,	seperti	pagi	hari	ketika	

baru	pertama	masuk	kelas	dengan	di	siang	hari	di	mana	energi	

sudah	 diporsir.	 Maka	 saat	 itu,	 pikirnya,	 guru	 diharapkan	

mampu	mencairkan	keadaan	supaya	siswa	mudah	menyerap	

materi	pelajaran.

Biasanya,	 Sitti	 Madina	 akan	 menyelingi	 proses	 belajar-

mengajar	dengan	permainan	atau	dengan	bernyanyi	bersama.	

Hal	itu	dilakukan	untuk	mengusir	kejenuhan,	stres,	dan	rasa	

kantuk	 siswa.	 “Jika	 di	 MTs,	 biasanya	 saya	 menggunakan	

rolling	ball	atau	kartu	berpasangan.	Pakai	kartu	berpasangan	

di	mana	sebelah	kartu	berpasangan	itu	terdiri	dari	pertanyaan	
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dan	sebelahnya	lagi	berisi	jawaban	dari	pertanyaan,”	kata	Sitti	

yang	mengenyam	pendidikannya	di	SD	Negeri	6	Tawiri,	SMP	

Negeri	2	Ambon,	dan	SMA	Negeri	1	Ambon	tapi	lulus	di	SMA	

Negeri	4	Makassar	tersebut.	

Kenyamanan	dan	keterlibatan	siswa	dalam	proses	belajar	ia	

perhatikan	 betul	 agar	 energi	 dan	 waktu	 yang	 dikerahkan	

dalam	 pembelajaran	 tidak	 sia-sia.	 Di	 antara	 strategi	 itu,	

misalnya	 melibatkan	 mereka	 untuk	 saling	 tanya-jawab,	

menjelaskan	atau	memaparkan	pengetahuan	mereka	terkait	

materi	yang	sedang	dipelajari,	berdiskusi	kelompok,	dan	lain	

sebagainya.	Dari	keterlibatan	siswa	itu,	tanpa	disadari	akan	

muncul	 nilai-nilai	 lain	 yang	 membiasakan	 mereka	 untuk	

saling	menghargai	perbedaan,	menghormati	pendapat	orang	

lain,	 bertanggungjawab,	 menyelesaikan	 persoalan	 dengan	

arif,	dan	seterusnya.

Hingga	kini,	kurang	lebih	sudah	14	tahun	ia	mengajar	di	Al-

Fatah.	Dan	sebagai	guru	berpengalaman,	ia	menyadari	betul	

bahwa	 inti	 pendidikan	 terletak	 pada	 perubahan	 sikap	 dan	

perilaku	peserta	didik.	 Seorang	guru	dinilai	berhasil	 ketika	

anak	didiknya	menjadi	sosok	 individu	yang	berakhlak	baik,	

cinta	 damai,	 toleran	 kepada	 orang	 lain,	 dan	 dapat	menjadi	

contoh	 bagi	 kawan-kawannya.	 Karena	 itu,	 nilai-nilai	 umum	

yang	 sering	 ia	 ajarkan	 kepada	 mereka	 di	 sekolah	 ialah	

tanggung	jawab,	kerja	sama,	kepedulian,	rasa	memiliki,	dan	

sebagainya.

Meskipun	 mengajar	 mata	 pelajaran	 Sejarah	 Nasional,	 tak	

jarang	 	 Sitti	Madina	memberikan	pemahaman	kepada	para	

siswa	tentang	nilai-nilai	perdamaian.	Hanya	saja	dalam	materi	
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sejarah,	nilai-nilai	lebih	berorientasi	persatuan	dan	kesatuan	

dalam	 konteks	 bangsa,	 yaitu	 nasionalisme.	 Di	 dalamya	

dijelaskan	tentang	pergerakan	nasional,	proses	kemerdekaan,	

penghargaan	 terhadap	 harkat	 dan	 martabat	 manusia,	

perjuangan	meraih	kemerdekaan	yang	melibatkan	berbagai	

suku	dan	agama	seperti	Islam,	Kristen,	dan	agama	lainnya.	

Metode	lain	yang	digunakan	Sitti	Madina	supaya	para	siswa	

mampu	untuk	memahami	dan	menghayati	pelajaran	Sejarah	

Nasional	adalah	drama	teatrikal	yang	diperankan	oleh	para	

siswa.	Kegiatan	ini	di	 luar	 jam	belajar	sekolah.	Ia	bertindak	

sebagai	 penulis	 skenario	 atau	 sutradara.	 Skenario	 itu	

berkaitan	 dengan	 materi	 sejarah.	 Skenario	 itu	 kemudian	

dikembangkan	 menjadi	 drama	 yang	 akan	 diperankan	 oleh	

para	 siswa.	 Selajutnya,	 drama	 itu	 ditampilkan	 pada	 acara	

kegiatan	17	Agustus	dan	momentum	hari	bersejarah	lainnya.	

Apa	 yang	 di lakukan	 Sitt i 	 Madina	 menjadi 	 contoh	

menyampaian	materi	pelajaran	dengan	berbagai	strategi	dan	

media.	 Jika	 selama	 ini	 mata	 pelajaran	 sejarah	 dikenal	

menjemukan,	maka	dengan	strategi	 itu	siswa	dapat	dengan	

mudah	memahami	materi	pelajaran	tanpa	harus	memasang	

wajah	 tegang.	 Hanya	 dengan	mengemasnya	 lebih	menarik,	

dengan	melibatkan	 para	 siswa	 untuk	mempraktekan	 ulang	

lewat	 drama,	 siswa	 menjadi	 mengerti	 alur	 dan	 substansi	

kejadian	 yang	 pernah	 terjadi.	 “Biasanya	 siswa	 akan	 lebih	

paham	 jika	dipraktekkan	 secara	 langsung.	 Siswa	dilibatkan	

langsung	dalam	drama,	seperti	menjadi	tokoh	Soekarno,	Bung	

Hatta,	 agar	 mereka	 lebih	 tertarik	 dalam	 memainkan	

perannya,”	tuturnya.	Strategi	tersebut	 ia	aplikasikan	sendiri	

meski	 dalam	 pelaksanaannya	 cukup	 menambah	 bebannya	
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sebagai	seorang	guru.	Semua	itu	dilakukan	demi	kecintaannya	

pada	siswa	sehingga	mereka	mengerti	ruh	dari	persatuan	dan	

kesatuan	nasional.

Sitti	 Madina	 berpandangan	 bahwa	 sistem	 pendidikan,	

kualitas	tenaga	pengajar,	dan	metode	pembelajaran	menjadi	

elemen	 vital	 yang	 akan	 menentukan	 arah	 pendidikan.	

Ketiganya	 harus	 terintegrasi	 agar	menghasilkan	 anak	 didik	

yang	berkualitas.	Sistem	yang	bagus	ditambah	kualitas	guru	

yang	 kompeten,	 juga	 disertai	 dengan	metode	penyampaian	

materi	yang	variatif	dan	inovatif	akan	menjadikan	para	siswa	

betah,	 nyaman,	 dan	 senang	 berada	 di	 lingkungan	 sekolah.	

Terlepas	dari	mata	pelajaran	apa	yang	dipelajari,	jika	ketiga	

komponen	 tersebut	 sudah	 dipenuhi,	maka	 siswa	 pun	 akan	

selalu	antusias	dalam	belajar.	

Terlebih	 lagi,	 imbuhnya,	 dalam	 sistem	pendidikan	 berbasis	

kurikulum	 2013,	 pendekatan	 yang	 digunakan	 bercorak	

sainti�ik,	 seperti	 mengamati,	 bertanya,	 mengobservasi,	

mengumpu lkan 	 da ta , 	 mengkomun ikas ikan , 	 dan	

menyampaikan.	 Maka	 di	 situlah	 seorang	 guru	 dituntut	

menerjemahkan	sistem	yang	tersedia	kepada	suatu	metode	

belajar	mengajar	yang	lebih	hidup	dan	tidak	membosankan.

Sitti	Madina	 ingin	mengajarkan	 kepada	 para	 siswa	 tentang	

arti	 sebuah	perjuangan,	pengorbanan,	 tanggung	 jawab,	dan	

perdamaian	lewat	materi	yang	dibawakan.	Dari	sejarah	pula,	

ia	 menyampaikan	 bahwa	 terdapat	 berbagai	 macam	

pengetahuan	 serta	 contoh-contoh	 yang	 dapat	 diambil	 dan	

diaplikasikan	 dalam	 kehidupan	 nyata	 saat	 ini.	 Misalnya	

kebijaksanaan	para	Wali	Songo,	kegagahan	perjuangan	Imam	
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Bonjol,	keberanian	dan	kegigihan	Cut	Nyak	Dien,	konsistensi	

perjuangan	 R.A	 Kartini,	 perlawanan	 Tan	 Malaka,	 dan	

perjuangan	 Soekarno	 dalam	 upaya	 menjadikan	 Indonesia	

merdeka,	 berdaulat,	 adil,	 makmur,	 sejahtera,	 dan	 penuh	

dengan	kedamaian.

Untuk	mewujudkan	harapan	tersebut,	Sitti	Madina	tak	pernah	

berhenti	 memotivasi	 siswa	 untuk	 tetap	 semangat	 dalam	

belajar,	 apapun	 keadaan	 yang	 dihadapi.	 Walaupun	 berada	

dalam	situasi	dan	kondisi	yang	serba	terbatas,	baik	dari	segi	

sarana	 maupun	 prasarana	 atau	 perekonomian	 siswa,	 ia	

yakinkan	 siswa	 bahwa	 semua	 itu	 bukanlah	 hambatan.	 Ia	

bangkitkan	 semangat	mereka	 dengan	mengangkat	 kembali	

perjuangan	para	pahlawan	yang	telah	berhasil	merebut	tanah	

air	dari	penjajah.	(Idris	Hemay)
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Bagi	SUGIARTO,	siswa-siswi	Muslim	berpartisipasi	dalam	kegiatan	
Natal	tidak	masalah,	bahkan	diperlukan	dalam	lingkungan	sekolah	
yang	heterogen	agar	persatuan	dan	kesatuan	tetap	terjaga,	tercipta	
suasana	harmonis	penuh	persaudaraan.	Walaupun	kerap	diprotes,	
guru	Pendidikan	Agama	Islam	di	SMKA	7	Ambon	ini	tidak	pernah	
berhenti	menebar	benih-benih	perdamaian	di	lingkungan	sekolah.	
Ia	ingin	murid-muridnya	menjadi	duta	perdamain	di	mana	pun	

mereka	berada.

Menjadi Duta Perdamaian Sekolah
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“Kita	 pakai	 jilbab	 Pak?	 Kenapa	 kita	 mesti	 datang?”	 tanya	

seorang	murid	kepada	Sugiarto	ketika	 ia	mengajak	mereka	

pergi	ke	perayaan	Natal.

“Pak	Guru	ini	sudah	salah,	masa	kita	ke	gereja	pakai	jilbab?”	

kata	murid	Sugiarto	yang	lainnya.

isa	dibayangkan	betapa	musykil	tugas	Sugiarto	sebagai	Bguru	Pendidikan	Agama	Islam	di	SMKA	7	Ambon.	Ia	tidak	

hanya	bertugas	menyampaikan	materi	pelajaran	melainkan	

juga	 menjelaskan	 semua	 hal	 terkait	 masalah	 keagamaan.	

Masalah	 itu	 tidak	muncul	dari	perenungan	mendalam,	dari	

hasil	 bacaan	 buku-buku	 keagamaan,	 tetapi	 dari	 pergulatan	

spontan	 para	 siswa.	 Pertanyaan	mereka	 polos,	 orisinil	 dan	

memang	 begitulah	 adanya.	 Mereka	 tidak	 sedang	 bertanya	

untuk	 diperdebatkan.	 Mereka	 bertanya	 untuk	 mendapat	

jawaban	pasti	sebagai	landasan	bagi	sebuah	tindakan.

Sugiarto	memahami	betul	arti	penting	pertanyaan	itu.	Wajar!	

Karena	mereka	rata-rata	adalah	anak	kelas	1	yang	baru	tamat	

Madrasah	Tsanawiyah	(Mts),	dan	kemudian	masuk	ke	sekolah	

yang	 lebih	 heterogen.	 Dari	 sekolah	 bernuansa	 Islam	 ke	

sekolah	 yang	 lebih	 plural	 terdiri	 dari	 pelbagai	 suku	 dan	

agama.	Tantangannya,	 Sugiarto	haruslah	 cermat,	 sabar	dan	

perlahan	membimbing	mereka.	Ia	tak	memaksa	mereka	ikut	

ke	gereja,	ia	juga	tidak	mengancam	bila	salah	satu	dari	siswa	

menolaknya.	Ia	hanya	memberi	pemahaman	kepada	mereka	

sehingga	 tumbuh	 kesadaran	 dalam	 diri	 untuk	 saling	

menghargai,	menghormati,	dan	berbagi.	

“Tidak	 mengapa	 kita	 ikut	 ambil	 bagian	 perayaannya,	 asal	

80



ritualnya	 tidak	 kita	 ikuti,”	 kata	 Sugiarto	 menjawab	 satu	 di	

antara	 pertanyaan	 yang	 diajukan	 kepadanya.	 Ia	 bedakan	

antara	 mengikuti	 perayaan	 dengan	 mengikuti	 ritual.	

Mengikuti	 perayaan	 berarti	 menyumbangkan	 partisipasi	

dalam	rangka	menyukseskan	acara	Natal.	Kebetulan	pula	saat	

itu	 ia	 sendiri	 bertindak	 sebagai	 ketua	 panitia.	 Sedangkan	

mengikuti	 ritual	Natal	berarti	 terlibat	dalam	sakramen	dan	

semua	hal	yang	termasuk	dalam	kategori	ritual.	Karena	itu,	

berpartisipasi	 dalam	 kegiatan	 Natal	 menurutnya	 tidak	

masalah,	bahkan	diperlukan	dalam	lingkungan	sekolah	yang	

heterogen.	Hal	itu	dimaksudkan	agar	persatuan	dan	kesatuan	

tetap	terjaga,	tercipta	suasana	harmonis	penuh	persaudaraan.

Sebagai	guru	PAI	yang	mulai	mengajar	sejak	tahun	2010,	ia	

benar-benar	 merasakan	 pentingnya	 persatuan	 dan	

persaudaraan.	Bagaimana	tidak,	kondisi	sosial	saat	itu	belum	

sepenuhnya	 mendukung.	 Apalagi	 pada	 tahun	 2011	

ketegangan	menyembul	begitu	kentara	di	antara	masyarakat	

yang	berbeda	agama.	Tak	terkecuali	dalam	hubungan	sosial	

lingkungan	 sekolah.	 Antara	 guru	 Kristen	 dan	 Guru	Muslim	

jarang	 bersalam	 sapa	 seperti	 menutup	 diri	 rapat-rapat.	

“Batasnya	mencolok	sekali.	Kita	juga	mendoktrin	anak-anak	

agar	 pergaulannya	 tidak	 terlalu	 jauh	 masuk	 pada	 mereka	

(yang	berbeda	agama),”	kenang	pria	yang	lahir	di	Makassar	

ini.

Suasana	 mulai	 mencair	 setelah	 dirinya	 bersama	 S.I.L	

Anakotta,	 guru	 konseling	 beragama	 Kristen,	 ditunjuk	 oleh	

kepala	sekolah	sebagai	Duta	Perdamaian	sekolah.	Sejak	saat	

itu	 upaya-upaya	 untuk	 mencairkan	 keadaan	 di	 lingkungan	

sekolah	mulai	 dilakukan.	Keduanya	bekerja	 keras	memberi	
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pemahaman	kepada	para	siswa	untuk	tetap	damai	dan	tidak	

terpengaruh	 oleh	 keadaan.	 Sebuah	 upaya	 yang	 butuh	 nyali	

karena	 waktu	 itu	 para	 siswa	 Muslim	 sudah	 tidak	 mau	

berangkat	lagi	ke	sekolah	lantaran	takut	dan	khawatir	terjadi	

hal-hal	 yang	 tidak	 diinginkan.	 Akhirnya,	 dengan	 berbagai	

upaya	dan	pendekatan,	baik	personal	maupun	kekeluargaan,	

keduanya	berhasil	meyakinkan	para	siswa	untuk	kembali	lagi	

ke	sekolah.

Hingga	kini,	Sugiarto	dan	S.I.L	Anakotta	masih	tetap	dipercaya	

sebagai	 Duta	 Perdamaian	 sekolah.	 Setiap	 ada	 kegiatan	

keagamaan	 yang	 berorientasi	 perdamaian,	 keduanya	 selalu	

diutus	 dan	 diikutsertakan.	 Termasuk	 acara	 yang	 diadakan	

oleh	CSRC	UIN	Syarif	Hidayatullah	Jakarta	dan	ARMC	dengan	

dukungan	 The	 Asia	 Foundation	 (TAF),	 yaitu	 workshop	

Integrasi 	 Nilai-nilai 	 Perdamaian	 ke	 dalam	 Proses	

Pembelajaran	 dan	 Strategi	 Pembelajaran	 Nilai-nilai	

Perdamaian.	 Ia	 mengaku	 banyak	 mendapat	 manfaat	 dari	

acara	itu	dalam	menanamkan	dan	mengembangkan	nilai-nilai	

perdamaian	 di	 lingkungan	 sekolah.	 “Yang	 utama	 adalah	

perubahan	 mindset	 sebagai	 guru,	 menjadi	 lebih	 terbuka,	

sehingga	 dapat	 ditularkan	 kepada	 siswa,”	 ungkap	 Sugiarto	

yang	menempuh	riwayat	pendidikannya	dari	SD	sampai	S1	di	

Makassar.

Tak	 lama	 setelah	 mengikuti	 workshop,	 Sugiarto	 membuat	

acara	di	hari	libur	sekolah	bersama	S.I.L	Anakotta.	Kegiatan	

yang	ia	namakan	outbond	dengan	mengundang	para	siswa	ke	

sekolah	 untuk	 terlibat	 dalam	 permainan	 yang	 sudah	

dipersiapkan	 sebelumnya.	 Permainan	 yang	 disajikan	

bermacam-macam	 yang	 intinya	 mengajarkan	 siswa	
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bekerjasama,	 saling	 percaya,	 dan	 saling	 bersatu.	 Mereka	

dibagi	ke	dalam	beberapa	kelompok	di	mana	tiap	kelompok	

berisi	anggota	dari	latar	belakang	suku	dan	agama	berbeda.	

Acara	 itu	 untuk	 pertamakalinya	 menjadi	 momentum	 yang	

meleburkan	siswa	Kristen	dan	siswa	Muslim.	Meski	di	awal-

awal	sebagian	siswa	terlihat	canggung,	terutama	kelas	1	yang	

dulu	 berasal	 dari	MTs,	 tetapi	 tidak	 lama	 kemudian	mereka	

saling	berbaur.

Alumnus	Jurusan	Pendidikan	Agama	Islam	di	UIN	Makassar	

ini	meyakini	bahwa	sikap	atau	cara	pandang	seseorang	akan	

memengaruhi	 perilaku.	 Jika	 sikapnya	 terhadap	 perbedaan	

cenderung	 tertutup,	 memandang	 sebelah	 mata,	 maka	

perilakunya	 tidak	akan	 jauh	berbeda:	 tidak	 toleran,	 kurang	

menghargai,	tidak	dapat	berbagi,	dan	seterusnya.	Namun	di	

sisi	 lain,	 Sugiarto	 juga	 percaya	 bahwa	 perilaku	 seseorang	

dapat	 memengaruhi	 sikapnya.	 Jika	 dalam	 keseharian	

seseorang	 terbiasa	berbaur,	berinteraksi	dengan	orang	dari	

latar	belakang	berbeda,	beragama	dalam	keberagaman,	maka	

sikanya	 akan	 lebih	 terbuka,	 toleran,	 menghargai	 dan	

menghormati	perbedaan.	Sebab	itu,	berdasarkan	keyakinan	

ini,	ia	menanamkan	nilai-nilai	perdamaian	pada	siswa	dengan	

menyentuh	dua	ranah	sekaligus,	yaitu	ranah	sikap	(kognitif)	

dan	perilaku	(pergaulan/kebiasaan).

Untuk	 ranah	 perilaku,	 Sugiarto	 selalu	 bekerjasama	 dengan	

S.I.L	 Anakotta	 membiasakan	 siswa	 berbaur	 sebagaimana	

kegiatan	 di	 atas.	 Sementara	 untuk	 ranah	 sikap,	 ia	 lakukan	

dengan	cara	 	memberi	pandangan	saat	dia	mengajar	di	kelas	

atau	 di	 luar	 kelas	 dalam	 beberapa	 kegiatan.	 Baginya,	 tidak	

sulit	 menanamkan	 nilai-nilai	 perdamaian	 di	 kelas	 karena	
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sangat	berkaitan	dengan	materi	pendidikan	agama	Islam	yang	

diampunya.	Begitu	banyak	materi	muaranya	mengarah	pada	

pendidikan	nilai-nilai	perdamaian.	Misalnya	materi	 tentang	

pembelajaran	 toleransi.	 Ia	 menjelaskan	 ayat-ayat	 yang	

mengandung	nilai	toleransi	seperti	dalam	surat	Al-Ka�irun.	Di	

dalamnya	kita	diajak	untuk	menghargai	orang	yang	berbeda	

agama,	memberi	ruang	seluas-luasnya	kepada	mereka	untuk	

menjalankan	perintah	agamanya	masing-masing.

Menurutnya,	 bisa	 saja	 orang	 lain	 menafsirkannya	 dengan	

kaku	 dengan	 menyatakan	 ayat	 itu	 tidak	 ada	 hubungannya	

dengan	 toleransi.	 Tetapi,	 tegasnya,	 bagi	 mereka	 punya	

perspektif	 perdamaian	 akan	 lebih	 luwes	 menafsirkannya.	

Dalam	artian,	penafsiran	seseorang	sangat	dipengaruhi	oleh	

suasana	batin	dan	suasana	lingkungan	sosial	yang	mengitari	

orang	 tersebut.	 “Orang	 lain	 mungkin	 agak	 kaku	 dalam	

menafsirkannya,	tapi	kita	yang	sudah	mengikuti	kegiatan	ini	

(workshop)	 menjadi	 tidak	 kaku	 menafsirkannya.	 Ayat	 itu	

menjadi	 pendukung	 untuk	 kita	 lebih	 bisa	 toleransi	 dengan	

orang	 yang	 berbeda	 agama,”	 urai	 pria	 yang	 kini	 sedang	

menyelesaikan	pendidikan	pascasarjananya	di	 IAIN	Ambon	

dalam	program	Pendidikan	Agama	Islam.

Pada	 materi	 pelajaran	 lain,	 Sugiarto	 menyatakan	 tetap	

memasukkan	nilai-nilai	perdamaian.	Ini	dikarenakan	materi	

PAI,	 di	 samping	 memuat	 hal-hal	 yang	 memperteguh	 dan	

memperkaya	 pengetahuan	 keagamaan	 siswa,	 nilai-nilai	

keagamaan	 dalam	 lingkup	 sosial	 juga	 cukup	 dominan.	

Sehingga,	bisa	dikatakan	hampir	tidak	ada	hambatan	berarti	

dalam	mengintegrasikan	nilai-nilai	perdamaian	dalam	proses	

belajar	 mengajar.	 Domain	 pendidikan	 agama	 lebih	 banyak	
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ditujukan	 pada	 pendidikan	 karakter	 siswa	 agar	 menjadi	

religius	dan	bermoral.	Aspek	sikap	inilah	yang	menjadi	titik	

fokusnya	dalam	penyelenggaraan	pendidikan	agama.	

Sugiarto	 memasukan	 nilai-nilai	 perdamaian	 ke	 dalam	

indikator	penilaian	sikap	siswa.	Beberapa	yang	dilihat	antara	

lain:	sikap	dan	perilaku	siswa	dalam	menghadapi	perbedaan	

seperti	 perbedaan	 suku,	 agama,	 status	 sosial,	 tingkat	

kecerdasan,	 perbedaan	 pendapat,	 dan	 lain-lain;	 sikap	 dan	

perilaku	 ketika	melihat	 temannya	 beribadah	 atau	meminta	

izin	 beibadah,	 termasuk	 sikap	 dan	 perilaku	 siswa	 dalam	

membantu	 atau	 berpartisipasi	 dalam	 acara	 keagamaan	

agama	 lain.	 “Kita	 mengukur	 bagaimana	 pergaulannya,	 kita	

lihat	 sikap	 sosialnya.	 Untuk	 nilai	 sosial	 ini,	 nilai-nilai	

perdamaian	masuk	ke	semua	 indikator	sebagaimana	dalam	

kurikulum,”	kata	pria	yang	juga	menjadi	pembina	pramuka	ini.

Biasanya,	 dalam	 proses	 belajar	 mengajar	 ia	 menggunakan	

media	 yang	 beragam	 dalam	 rangka	 menarik	 minat	 dan	

antusiasme	siswa.	Contoh	ketika	bicara	soal	toleransi	ia	tidak	

sekadar	 menjelaskan	 dengan	 sistem	 ceramah,	 tetapi	 juga	

memutar	 �ilm	 yang	 berkaitan	 dengan	 pergaulan	 sosial.	 Ia	

mencari	sendiri	�ilm-�ilm	yang	dianggap	menarik	dan	sesuai	

dengan	 materi 	 pelajaran. 	 Fi lm-� i lm	 itu	 umumnya	

menyampaikan	pesan	bagaimana	hidup	harmonis	di	tengah	

keberagaman	 tanpa	 rasa	 saling	membenci	 dan	mencurigai.	

“Saya	 juga	 tampilkan	gambar-gambar	misalnya	yang	ada	di	

Yogyakarta,	 dimana	 gereja	 berdekatan	 dengan	 masjid,”	

imbuhnya.

Adapun	 dari	 segi	 metode,	 ia	 menerapkan	 metode	 5M	

(mengamati,	menanya,	menyajikan,	menalar,	dan	mencoba).	
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Siswa	 dipancing	 bersikap	 aktif	 di	 dalam	 kelas	 seperti	

mencermati	 sebuah	 tayangan	 utuk	 kemudian	 diminta	

menjelaskan,	mendiskusikan,	menceritakan	pengalamannya	

serta	menilai	kebaikan	dan	keburukannya.	Partisipasi	siswa	

sangat	 dikedepankan	 setelah	 sebelumnya	 diberikan	

pemahaman	 yang	 mendalam.	 Namun,	 tidak	 semua	 materi	

pelajaran	 menggunakan	 metode	 itu.	 Penggunaan	 metode	

sangat	 variatif	 tergantung	 sejauhmana	 keterkaitannya	

dengan	materi.

Sugiarto	 berharap	 kegiatan	 workshop	 serupa	 kembali	

diadakan	 dan	 melibatkan	 banyak	 guru	 sehingga	 gerakan	

pengarusutamaan	 perdamaian	 semakin	 dahsyat.	 Bahkan	 ia	

mengusulkan	kalau	pelatihan	diadakan	di	sekolah	agar	semua	

guru	 ikut	 terlibat	 dan	 mendapat	 pencerahan.	 Apalagi	

komposisi	guru	di	SMKA	7	cukup	beragam,	terdiri	dari	lintas	

suku	 dan	 dan	 agama.	 Jumlah	 guru	 beragama	 Kristen	 di	

sekolah	ini	kurang	lebih	79	orang	dan	yang	beragama	Islam	

sekitar	11	orang.	

Kini	 Sugiarto	 tetap	menjalankan	 rutinitasnya	 sebagai	 guru	

serta	 terus	 berjuang	 menebar	 benih-benih	 perdamaian	 di	

lingkungan	 sekolah.	 Ia	 ingin	murid-muridnya	menjadi	 duta	

perdamain	 di	 mana	 pun	 mereka	 berada,	 khususnya	 di	

lingkungan	keluarga.	Dengan	begitu,	persatuan	dan	kesatuan	

dapat	 terbangun	 dengan	 kokoh	 di	 atas	 rajutan	 tali	

persaudaraan.	(Idris	Hemay)
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Guru	agama	pada	umumnya	dipandang	sebagai	sosok	
paripurna.	Karena	itu	upaya	untuk	melakukan	internalisasi	

nilai	dan	pembangunan	karakter	menjadi	tantangan	
tersendiri	bagi	R.	MALAWAU,	S.Th.,	guru	pendidikan	Agama	

Kristen	di	SMAN	1	Leihetu	Barat.

Damai itu Dipraktekkan, Bukan Dibicarakan
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bu	Ri	—	demikian	ia	biasa	disapa	—	memiliki	harapan	yang	Ibesar	bahwa	pendidikan	akan	menjadi	faktor	penyelamat	

generasi	muda	dan	masa	depan	Maluku.	Kon�lik	horisontal	di	

masa	lalu	telah	menjadi	sejarah	kelam	yang	tidak	boleh	lagi	

terulang.	Seluruh	komponen	masyarakat,	menurutnya,	harus	

bahu	membahu	mempersiapkan	anak-anak	berkualitas	demi	

masa	depan	bersama	yang	lebih	baik.	Dan	semua	itu	hanya	

dapat	 dicapai	 apabila	 tersedia	 lingkungan	 yang	 kondusif,	

yakni	 lingkungan	 yang	 damai,	 yang	 mengedepankan	

kebersamaan,	persatuan,	dan	kesatuan.

Melalui	 kegiatan	 yang	 diinisiasi	 oleh	 CSRC,	 ARMC,	 dengan	

dukungan	 dari	 The	 Asia	 Foundation,	 Ri	 mendapatkan	

pengalaman	sebagai	guru	agama	untuk	menjadi	jembatan	di	

antara	 komunitas-komunitas	 agama	 yang	 berbeda.	Dimulai	

dari	 diri	 sendiri	 sebagai	 teladan	 sosok	 damai,	 lalu	 dalam	

lingkungan	 keluarga	 dan	 sekolah,	 kemudian	 melebar	 ke	

masyarakat.	“Bicara	damai	itu	tidak	cukup	dengan	perkataan	

“damai”	 saja,	 namun	 yang	 lebih	 penting	 bagaimana	 kita	

membangun	 dan	menerapkan	 sikap	 damai	 tersebut	 dalam	

kehidupan	 di	 sekolah	 khususnya	 dan	 masyarakat	 pada	

umumnya,”	jelas	Ri.

Motivasi	 yang	 kuat	 mendorong	 Ri	 menyampaikan	 gagasan	

untuk	menyusun	rangkaian	kegiatan	yang	melibatkan	semua	

elemen	 satuan	 pendidikan.	 Tujuannya	 untuk	 merajut	 rasa	

damai	 dan	 saling	 percaya	 di	 antara	 satu	 dengan	 yang	 lain.	

Salah	 satu	 bentuk	 kongkritnya	 ialah	 penanaman	 pohon	

bersama	sebagai	 simbolisasi	harmoni.	Walaupun	mayoritas	

siswa	di	 sekolah	 tempatnya	mengajar	 beragama	Kristen,	 ia	

tetap	 menekankan	 pentingnya	 siswa	 memiliki	 wawasan	
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toleransi	 pada	 perbedaan,	 sebab	 di	 luar	 sana	 masyarakat	

bersifat	heterogen.	

Hal	utama	yang	ditekankan	di	 lingkungan	 sekolahnya	 ialah	

memutus	tradisi	kekerasan	yang	biasanya	muncul	pada	saat	

perploncoan	 oleh	 senior.	 Motonya	 ialah:	 “Tidak	 boleh	

melakukan	 kekerasan	 terhadap	 siapapun	 dan	 atas	 alasan	

apapun.”	Bahkan	kekerasan	verbal	berupa	ucapan	pun	tidak	

dibenarkan.	Kepada	murid-murid	senior	ia	menasihati,	tidak	

boleh	 memarahi,	 apalagi	 memaki	 adik-adik	 kelas	 mereka.	

Sebab	jika	mereka	melakukan	itu,	akan	menjadi	warisan	yang	

buruk	bagi	adik	kelas	mereka	selanjutnya.

Mata	 pelajaran	 pendidikan	 Agama	 Kristen	 mendapatkan	

porsi	 selama	 tiga	 jam	 seminggu.	 Tapi	 pendidikan	 agama	

secara	menyeluruh,	menurut	Ri,	belumlah	cukup.	Penanaman	

nilai-nilai	 toleransi	 dan	 damai	 harus	 dipupuk	 secara	 terus	

menerus	 dan	 harus	 ada	 kerjasama	 yang	 dinamis	 di	 antara	

siswa,	 guru,	 orang	 tua,	 dan	 para	 pemangku	 kepentingan	

lainnya.	 Ia	 berharap	 dorongan	 yang	 kuat	 dari	 pemerintah	

kota,	 untuk	 ikut	 mendukung	 terlaksananya	 program	 bina	

damai	 melalui	 dinas	 pendidikan.	 Karena	 dukungan	 itu	

penting	 bagi	 para	 guru	 sebagai	 bentuk	 kepedulian	

pemerintah	terhadap	masa	depan	anak-anak	Maluku.	

Menurut	Ri,	penanaman	nilai-nilai	toleransi	dan	sikap	saling	

menghargai	 perlu	 didorong	 juga	 oleh	 keikutsertaan	 para	

tokoh	agama	lain.	Tugas	sekolah,	ujarnya	hanya	sampai	pada	

penyampaian	 pengetahuan	 dan	 pendidikan	 nilai-nilai	 yang	

berlaku	 di	 sekolah.	 Bagaimana	 kemudian	 keseharian	

kehidupan	siswa	di	luar	sekolah,	adalah	tanggungjawab	orang	
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tua,	masyarakat,	dan	tokoh-tokoh	agama.	Pembentukan	sikap	

siswa,	lanjut	Ri,	lebih	dipengaruhi	oleh	contoh	atau	teladan.	

Para	 guru,	 orang	 tua,	 tokoh	 agama,	 pemimpin	 dari	 tingkat	

desa	 sampai	 presiden,	 harus	 memberi	 contoh	 yang	 baik	

karena	akan	ditiru	oleh	generasi	muda.

Masa	remaja	adalah	masa	yang	labil.	Karena	itu	mereka	sering	

mencontoh	apa	yang	mereka	lihat.	Tidak	hanya	yang	positif,	

hal	yang	buruk	pun	akan	ditiru.	Karena	itu	perlu	tuntunan	dan	

arahan	yang	baik	dari	orang	terdekatnya,	terutama	orang	tua.	

“Sayangnya	 kebanyakan	 orang	 tua	 lepas	 tangan	 dan	

melemparkan	 tanggungjawab	 tersebut	 kepada	 sekolah,”	

tandas	Ri.	Untuk	kegiatan	workshop	atau	pelatihan	serupa	di	

masa	yang	akan	datang,	Ri	berharap	bisa	diikuti	oleh	peserta	

yang	 lebih	beragam,	bukan	hanya	oleh	guru-guru	di	bidang	

agama	saja.	( )Hidayat	al-Fannanie
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Sebelum	mengikuti	Program	Bina	Damai	Ambon,	HERMINA	J.	HUWAE	
mengaku	mudah	terpancing	secara	emosional.	Ketika	memberikan	

tugas	atau	pekerjaan	rumah	namun	banyak	siswa	yang	tidak	
melakukannya,	maka	ia	akan	langsung	marah.	“Sekarang	emosi	saya	

lebih	terkontrol	karena	saya	tahu	kalau	diumbar	justru	akan	
memperburuk	keadaan,”	ujar	guru	SMPN	4	Leihetu	Barat	tersebut.

Mari Tanamkan Ajaran Kasih al-Kitab
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engan	 mimik	 wajah	 sumringah,	 Huwae	 menceritakan	Dpengalamannya	 menjadi	 seorang	 pendidik.	 Di	 tengah	

lingkungan	pendidikan	yang	mayoritas	Kristen,	tentu	kadang	

pendidikan	agama	Kristen	 sendiri	diremehkan.	Konfrontasi	

juga	 kerap	 terjadi	 di	 antara	 guru,	 terutama	 subjektivitas	

mereka	 dalam	 memberikan	 nilai	 terhadap	 mata	 pelajaran	

siswa.	Sebagai	guru	agama	yang	merangkap	wali	kelas,	Huwae	

senantiasa	menjembatani	komunikasi	yang	kurang	harmonis	

di	 antara	 sesama	 guru.	 Kerap	 emosinya	 memuncak	 saat	

mendapati	 beberapa	 nilai	 siswa	 tidak	 sesuai	 dengan	

harapannya.	

Menurut	 Huwae,	 nilai-nilai	 kasih	 sayang	 dan	 toleransi	

memang	 tidak	 secara	 langsung	 masuk	 dan	 tercantum	 di	

dalam	 muatan	 kurikulum	 2013.	 Tetapi	 dengan	 posisinya	

sebagai	 wali	 kelas,	 ia	 berinisiatif	 sendiri	 untuk	melakukan	

transformasi	nilai-nilai	damai	dan	kasih	sebagaimana	pesan	

al-Kitab.

Kurikulum	 2013	 baru	 berlangsung	 satu	 semester	 di	

sekolahnya,	namun	belakangan	diharuskan	untuk	kembali	ke	

kurikulum	 2006.	 Ia	 memandang	 bahwa	 dalam	 muatan	

kurikulum	 2006	 tidak	 secara	 langsung	 memuat	 nilai-nilai	

pendidikan	 karakter,	 dan	 materi	 pendidikan	 agama	 pun	

berkurang	satu	jam.	Jadi,	Program	Bina	Damai	yang	diikutinya	

memberikan	kerangka	yang	mudah	untuk	menanamkan	nilai-

nilai	 perdamaian.	 Walaupun	 semua	 itu	 harus	 tetap	

disesuaikan	 dengan	 kebutuhan	 siswa	 dan	 kurikulum	 yang	

memuat	hal	tersebut.

Ia	 menginisiasi	 beberapa	 kegiatan	 di	 sekolah,	 yang	 di	

dalamnya	terealisasi	secara	langsung	praktek	toleransi	yaitu	

menanam	pohon	damai	bersama	siswa.	“Kegiatan	Natalan	di	
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sekolah	 juga	 menjadi	 ajang	 penanaman	 nilai-nilai	

kebersamaan	dan	kasih	sayang	sebagaimana	pesan	al-Kitab,”	

ujar	perempuan	kelahiran	Allang,	14	April	1979	ini.

Bagi	 Huwae,	 yang	 terpenting	 dari	 perubahan-perubahan	

tersebut	adalah	aspek	emosi	dan	sikap.	Ia	mengakui,	sebelum	

mengikuti	Program	Bina	Damai	oleh	CSRC	dirinya	cenderung	

emosional.	Ketika	memberikan	tugas	atau	pekerjaan	rumah	

namun	banyak	siswa	yang	tidak	melakukannya,	maka	ia	akan	

langsung	 marah.	 Sekarang,	 menurutnya,	 emosinya	 lebih	

terkontrol	 karena	 ia	 tahu	 kalau	 diumbar	 justru	 akan	

memperburuk	 keadaan.	 “Kalau	 sekarang	 siswa	 saya	 tidak	

mengerjakan	 tugas,	 saya	 mengarahkan	 mereka	 dengan	

pendekatan	yang	 lebih	humanis	dan	kasih	 sayang	 sehingga	

akhirnya	mereka	patuh	dengan	sendirinya,”	ungkapnya.

Dengan	komposisi	sekolah	yang	seluruh	muridnya	beragama	

Kristen,	 tentu	 nilai-nilai	 dan	 ajaran	 al-Kitab	 menjadi	 nilai	

tersendiri	 untuk	 disampaikan	 dan	 ditanamkan	 kepada	

peserta	didik	terintegrasi	dengan	seluruh	muatan	pelajaran.	

Di	dalamnya,	dominasi	nilai-nilai	ketuhanan	seperti	cinta	dan	

kasih	 sayang	 senantiasa	 menjadi	 titik	 tekan	 penyampaian	

materi	 pelajaran.	 	 Sebagai	 guru	 agama,	 Huwae	 juga	 kerap	

menjadi	 tempat	 pengaduan	 ketika	 terjadi	 kenakalan	 siswa.	

Paling	sering	terjadi	adalah	ketika	seorang	guru	tidak	datang	

mengajar,	 para	 siswa	 kerap	 bermain	 sampai	 terjadi	

perkelahian.	Untungnya	perkelahian	dan	kenakalan	tersebut	

hanya	terjadi	di	lingkungan	sekolahnya,	tidak	merembet	pada	

kenakalan	antar-sekolah.	

Menurut	 Huwae,	 pelatihan	 dan	 workshop	 Program	 Bina	

Damai	 Ambon	 merupakan	 kegiatan	 penting	 yang	 harus	

dilanjutkan.	 Ia	 mengusulkan	 agar	 dibuatkan	 juga	 program	
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untuk	 guru-guru	 di	 bidang	 studi	 yang	 lain.	 Namun,	 waktu	

pelaksanaan	kegiatan	pelatihan	dan	workshop	tersebut	harus	

disesuaikan	 dengan	 kalender	 pendidikan,	 misalnya	 pada	

masa	 liburan	 sehingga	para	guru	dapat	mengikuti	kegiatan	

tersebut	secara	menyeluruh	dan	penuh	konsentrasi.	(Hidayat	

al-Fannanie)
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Cerita	tentang	kon�lik	Ambon	di	masa	lalu	bisa	saja	disampaikan	oleh	
orang	tua	kepada	anak-anaknya	secara	terpenggal,	tak	utuh,	dan	keluar	
dari	perspektif	perdamaian.	Hal	ini,	menurut	JAFAR	SIA,	S.Pd.,	dapat	

memperburuk	keadaan	Ambon	di	masa	depan.	Itu	sebabnya	ia	
berharap	setiap	guru	hendaknya	menjadi	provokator	damai.

Mari Katong Hiti Hala (Mari Kita Bekerjasama)
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“Di	 bawah	 kaki	 Gunung	 Hukutetu,	 Mari	 Katong	 Hiti	 Hala	

membangun	pendidikan	karakter	anak	bangsa”	

–Motto	Sekolah	SMP	N	2	Leihetu-

on�lik	 Ambon	 1999	 sempat	 memisahkan	 pertemanan	KJafar	Sia	dengan	beberapa	guru	yang	mengajar	di	sekolah	

yang	 sama.	 Saat	 itu	 ia	 sedang	 bertugas	 menjadi	 tenaga	

pendidik	 di	 sebuah	 SMA	 di	 wilayah	 Kristen.	 Selama	 tujuh	

tahun	 ia	 mengajar	 di	 sana	 dari	 tahun	 1992	 hingga	 pecah	

kon�lik	 tahun	 1999.	 Perlu	 waktu	 yang	 lama	 	 untuk	 bisa	

kembali	duduk	bersama	teman-teman	sesama	guru	lainnya.	

Hingga	muncul	program	 live	 in	 yang	diinisiasi	 oleh	Ambon	

Reconsiliation	 and	 Mediation	 Center	 (ARMC)	 Ambon	 yang	

mempertemukannya	 kembali	 dengan	 teman-teman	 sesama	

guru.	

Menyusul	 kemudian	 Program	 Bina	 Damai	 Ambon	 yang	

digagas	 oleh	 CSRC,	 ARMC	 dengan	 dukungan	 dari	 The	 Asia	

Foundation.	 Jafar	 sangat	 antusias	 mengikuti	 program	

tersebut.	Baginya	keikutsertaan	pada	kegiatan	itu	merupakan	

berkah	 terbesar	 karena	dapat	 kembali	 berinteraksi	 dengan	

teman-teman	 sesama	 guru.	 Di	 sini	 ia	 juga	 dapat	 menggali	

informasi	 seluas-luasnya	 berkaitan	 dengan	 metode	 dan	

strategi	 melakukan	 proses	 bina	 damai	 di	 Ambon	 melalui	

pendidikan.	

Di	Ambon	sendiri	pernah	berlangsung	program	pendidikan	

orang	 basodara	 yang	 secara	 sporadis	 sudah	 diterapkan	 di	

internal	sekolah.	Program	Bina	Damai	oleh	CSRC	dan	ARMC	

makin	memperkuat	momentum	untuk	menciptakan	Ambon	

yang	 damai.	 Penerapan	 kedua	 program	 tersebut	 pada	
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gilirannya	bukan	hanya	kepada	siswa	melainkan	juga	kepada	

seluruh	 komunitas	 sekolah,	 dewan	 guru,	 dan	 karyawan.	

Tujuannya	 adalah	menciptakan	persaudaraan	 sekolah	yang	

kuat.	 “Program	 kongkritnya	 saya	 diturunkan	 ke	 dalam	

kegiatan	 kepramukaan,	 olahraga,	 porseni	 sekolah,	 dan	

sebagainya,”	ujar	Jafar	Sia	yang	mengabdi	sebagai	guru	di	SMP	

N	2	Leihetu.

Setelah	di	internal	sekolah	nampak	solid,	barulah	ia	mecoba	

menyebarkan	 persaudaraan	 tersebut	 kepada	 lingkungan	 di	

luar	 sekolah,	 bahkan	 kepada	 komunitas	 yang	 berbeda	

keyakinan.	 Beberapa	 waktu	 lalu	 ia	 menginisiasi	 program	

kerjasama	dengan	sekolah	Kristen	di	desa	yang	berbeda.	 Ia	

mendorong	 adaptasi	 dan	 pergaulan	 yang	 luas	 bagi	 para	

muridnya	 yang	 mayoritas	 Muslim	 untuk	 juga	 bisa	 bergaul	

dengan	siswa	yang	berbeda	keyakinan.	

Jafar	 juga	mengupayakan	 kerjasama	 antar	 sekolah,	 dengan	

mengadakan	upacara	bersama	dengan	mendorong	anak-anak	

OSIS	 mengajak	 sekolah	 lain	 untuk	 melakukan	 upacara	

Sumpah	Pemuda	bersama.	Terlihat	sederhana	memang,	tapi	

dampak	 psikologis	 bahwa	mereka	 bisa	 bekerjasama	meski	

dengan	 sekolah	 yang	 berbeda	 itu	 sangat	 penting.	 Karena	

penanaman	 nilai	melalui	 praktek	 langsung	 dan	 terlibat	 itu	

lebih	mengena	ketimbang	hanya	kata-kata.	

Jafar	mengutarakan	keinginannya	agar	ada	pembauran	antara	

masyarakat	 Muslim	 dan	 Kristen	 karena	 selama	 ini	 kedua	

komunitas	telah	tersegregasi	berdasarkan	wilayah	Islam	dan	

Kristen.	 Perayaan	 Idul	 Fitri	 dan	 Natal,	 ujarnya,	 dapat	

dirayakan	 bersama	 sehingga	 menghilangkan	 luka	 lama.	

Dalam	 cakupan	 yang	 lebih	 luas,	 ia	mencoba	 berperan	 aktif	
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mengupayakan	perdamaian	di	tempat	tinggalnya	yang	masih	

rawan	kon�lik.	 “Terkadang	kon�lik	 tersebut	memutus	rantai	

keberlangsungan	pendidikan	siswa,	karena	banyak	orang	tua	

yang	 tidak	 memperbolehkan	 anak-anaknya	 masuk	 sekolah	

setelah	 kon�lik	melanda,”	 ujar	 guru	 yang	 juga	 aktif	 sebagai	

pembina	OSIS	di	sekolahnya	tersebut.

Praktek	pendidikan	yang	berlangsung	saat	ini,	sudah	banyak	

memberikan	 wawasan	 dan	 pemahaman	 akan	 pentingnya	

nilai-nilai	 damai.	 Dalam	 penyusunan	 Rencana	 Pelaksanaan	

Pembelajaran	(RPP),	Jafar	memasukkan	nilai	nilai	damai	dan	

pembentukan	karakter.	Ia	menerapkan	sistem	belajar	secara	

berkelompok,	karena	siswa	belajar	bekerjasama	di	dalamnya,	

saling	mengisi	antara	satu	dengan	lainnya.	

Jafar	 mengharap	 adanya	 sebuah	 kegiatan	 yang	 melibatkan	

banyak	 elemen	 sekolah	 dan	 masyarakat	 terlibat	 aktif	 di	

dalamnya.	Ia	ingin	membentuk	acara	rutin	beberapa	sekolah	

berbeda,	yang	komposisi	agamanya	pun	berbeda.	Karena	yang	

sangat	dikhawatirkan	oleh	Jafar	adalah	cerita-cerita	orang	tua	

kepada	 anaknya	 terkait	 kon�lik	Ambon	di	masa	 lalu	 secara	

sepenggal-sepenggal.	 Hal	 itu,	 menurutnya,	 dapat	 dengan	

mudah	menyulut	 emosi	 dan	 dendam	 anak.	 Dengan	 adanya	

interaksi	yang	luas	di	antara	siswa	ia	yakin	anak-anak	akan	

mengubur	emosi	dan	dendam	tersebut.

Harapan	 Jafar	 terhadap	 Program	 Bina	 Damai	 adalah	 agar	

kegiatan	 ini	 berkelanjutan	 dengan	 melibatkan	 guru-guru	

yang	lain.	Ia	ingin	agar	semakin	guru	yang	menjadi	propokator	

damai	 di	 komunitasnya	masing-masing.	 “Maluku	 ini	 rentan	

bukan	 saja	 karena	 perbedaan	 komunitas,	 tetapi	 di	 antara	

komunitas	 itu	 sendiri	mengalami	kerentanan,”	pungkasnya.	

(Hidayat	al-Fannanie)
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Di	SMA	Boarding	School	Siwalima,	Ambon,	anak-anak	dari	berbagai	
latar	belakang	agama	hidup	bersama.	HASYIM	UMASUGI	punya	cerita	
menarik	bagaimana	selaku	wakil	kepala	sekolah	bidang	asrama	dan	
prasarana	ia	menempatkan	6	siswa	yang	beragama	Islam,	Katolik,	

Protestan,	dan	aliran	Adven,	dalam	satu	kamar.

Saling Memahami dan Menghargai, Meski Berbeda
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enjadi	guru	sepertinya	telah	menjadi	garis	tangan	yang	Mharus	 dijalani	 Hasyim	 Umasugi.	 Ia	 mengawali	

pengabdiannya	 pada	 tahun	 1995	 di	 salah	 satu	 sekolah	

menengah	pertama	di	daerah	Kuda	Mati,	Ambon.	Empat	tahun	

kemudian,	 pada	 1999,	 Ambon	 dilanda	 kerusuhan	 sehingga	

memaksanya	menghentikan	aktivitas	mengajar.	Di	awal	tahun	

2001,	 walau	 bara	 kon�lik	 masih	 menyala,	 ia	 mencoba	

mengumpulkan	anak-anak	Muslim	di	daerah	Kuda	Mati	untuk	

membangun	 sekolah	 alternatif.	 Aktivitas	 belajar-mengajar	

seadanya	 berjalan	 beberapa	 bulan	 hingga	 kemudian	

bergabung	dengan	sejumlah	organisasi	Islam	dan	mendirikan	

SMK	Muhammadiyah.

Di	penghujung	tahun	2003,	Hasyim	menginisiasi	kerjasama	

dengan	 beberapa	 organisasi	 kemasyarakatan	 untuk	

membantu	 kegiatan	 sosial	 dan	 pendidikan	 di	 Ambon.	

Kedekatannya	 dengan	 kultur	 NU	 membuatnya	 dipercaya	

menjadi	pengurus	NU	Kota	Ambon	selama	dua	periode.	Dan	

selama	 menjadi	 pengurus	 ia	 mendorong	 semangat	 belajar	

bagi	 siswa-siswi	 Ambon	 untuk	 mengenyam	 pendidikan	 di	

beberapa	pondok	pesantren	di	pulau	Jawa.	

Di	 awal	 tahun	2007,	Hasyim	menjadi	guru	honorer	di	 SMA	

(boarding	 school)	 Siwalima,	 Ambon,	 dan	 menjadi	 satu-

satunya	guru	agama	di	sekolah	tersebut	hingga	saat	ini.	Pria	

kelahiran	Sanaah	pada	15	Juli	1968	ini	masih	penuh	semangat	

menjadi	 tenaga	 pendidik	 di	 sebuah	 sekolah	 asrama	 milik	

pemerintah	provinsi	Maluku	tersebut.	Sekolah	ini	merekrut	

murid	 dari	 11	 kabupaten	 dan	 kota	 yang	 ada	 di	 provinsi	

Maluku	untuk	bercampur	baur	di	dalam	satu	atap	asrama.	
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Dengan	komposisi	dan	latar	belakang	siswa	yang	heterogen,	

Hasyim	ikut	membantu	penempatan	dan	pengelolaan	tempat	

tinggal	 siswa.	 Ia	 bercerita	 bagaimana	 mengatur	 pola	

pembagian	 kamar	 bagi	 siswanya	 dengan	 menempatkan	 6	

siswa	dalam	satu	kamar	dengan	latar	belakang	agama	yang	

berbeda	yaitu	Islam,	Katolik,	Protestan,	dan	aliran	Adven.

Rangkaian	 kegiatan	 workshop	 Program	 Bina	 Damai	 yang	

diselenggarakan	oleh	CSRC	dan	ARMC	dengan	dukungan	dari	

The	Asia	Foundation	membuka	lebih	luas	kerangka	berpikir	

guru-guru,	 termasuk	 Hasyim.	 Ia	 mengakui	 pelatihan	 dan	

workshop	yang	diikutinya	ikut	membuka	cakrawala	berpikir	

tentang	 bagaimana	 nilai-nilai	 damai	 dan	 toleransi	 dapat	

terwujud	 menyeluruh	 di	 bumi	 Maluku	 melalui	 jalan	

pendidikan	generasi	mudanya.	

Dalam	rangkaian	kegiatan	dan	aktivitas	di	sekolah,	misalnya,	

praktek	 toleransi	 dan	 perdamaian	 telah	 dilakukan	 secara	

langsung	 oleh	 para	 guru	 dan	 siswa.	Menurut	 Hasyim,	 nilai	

damai	 harus	 ditanamkan	 tidak	 hanya	melalui	 pesan-pesan	

yang	 dimuatkan	 dalam	 materi	 pelajaran,	 namun	 yang	

terpenting	adalah	aspek	sikap	yang	nyata.	Hal	itu	dapat	dilihat	

dari	cerita	kegiatan	tahunan	siswa,	yaitu	wisata	sejarah,	yang	

dilangsungkan	pada	hari	jum’at,	menjelajahi	tempat	berbeda	

dan	 jauh	dari	 lingkungan	sekolah,	 tentu	harus	benar-benar	

tempat	yang	ada	latar	belakang	sejarah	dan	historisnya.	Pada	

saat	siswa	yang	beragama	Islam	melaksanakan	ibadah	salat	

jumat,	 maka	 siswa-siswi	 yang	 beragama	 lain	 diberi	 tugas	

untuk	mencari	informasi	sejarah	dari	tempat	tersebut,	yakni	

dengan	melakukan	interaksi	dan	diskusi	dengan	masyarakat	

sekitar.	Dari	kegiatan	itu	akan	ada	bahan	cerita	dan	kesan	yang	
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mereka	 dapatkan.	 Dan	 yang	 lebih	 penting,	 pengalaman	

interaksi	langsung	tersebut	akan	membekas	di	hati	mereka.	

Menurut	Hasyim,	semua	agama	pada	dasarnya	mengajarkan	

nilai-nilai	damai	dan	saling	menghargai.	Dan	sikap	tersebut	

telah	mengakar	dalam	masyarakat	Ambon	dalam	ungkapan	

“katong	semua	basodara”.	Dengan	berlangsungnya	kurikulum	

2013,	 ia	 berharap	 bahwa	 penanaman	 nilai	 damai	 dan	

toleransi	dapat	dimasukkan	tidak	hanya	ke	dalam	pendidikan	

agama,	tapi	ke	seluruh	pelajaran.	Penanaman	nilai-nilai	damai	

dalam	bentuk	program	kegiatan	telah	berlangsung	lebih	dari	

dua	tahun	di	sekolah	Hasyim.	Setelah	apel	diberikan	waktu	

kepada	wali	kelas	untuk	memberikan	motivasi	singkat	untuk	

membangun	sikap	damai	dan	saling	menghargai	antara	siswa	

dan	komunitas	sekolah	pada	umumnya.	

Dulu,	 kata	Hasyim,	kewajiban	penanaman	nilai-nilai	 agama	

dan	 karakter	 itu	 pada	 guru	 agama	 saja.	 Sekarang	 menjadi	

tugas	 dan	 tanggungjawab	 semua	 guru.	 “Jadi,	 tugas	 katong	

sebagai	 guru	agama	agak	 sedikit	 ringan,”	kelakar	pria	yang	

telah	 mengabdi	 sebagai	 guru	 selama	 20	 tahun	 tersebut.	

Namun	demikian	ia	menyadari	tidak	bisa	lepas	tangan	begitu	

saja.	Kalau	ada	wali	kelas	yang	alpa	untuk	memberikan	niai-

nilai	tersebut,	Hasyim	akan	ikut	menanganinya.

Bagi	Hasyim,	Program	Bina	Damai	yang	diselenggarakan	oleh	

CSRC,	 ARMC	 dengan	 dukungan	 dari	 The	 Asia	 Foundation	

sangat	 bermanfaat.	 Setelah	 mengikuti	 kegiatan	 tersebut	 ia	

merasa	lebih	memperhatikan	anak	didiknya.	Apalagi	murid-

murid	 sekolahnya	 berasal	 dari	 latar	 belakang	 agama	 dan	

daerah 	 yang 	 berbeda -beda . 	 Harapannya 	 ada lah	
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kesinambungan	 dari	 program	 kegiatan	 tersebut,	 karena	

damai	adalah	proses	yang	panjang	dan	tidak	boleh	berhenti	

sampai	 sini.	 Selain	 itu,	menurut	 Hasyim,	 kegiatan	 tersebut	

harus	memiliki	sebaran	yang	luas	terhadap	guru-guru	yang	

lain	 yang	 belum	 mendapatkan	 pengalaman	 pelatihan	 dan	

workshop	 seperti	 ini.	 Alasannya,	 semua	 elemen	 pendidik	

harus	 terlibat	 aktif	 dalam	 menciptakan	 dan	 membangun	

benih-benih	 damai	 di	 Ambon	 dan	 Maluku	 keseluruhan.	

(Hidayat	al-Fannanie)
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Setelah	dilanda	kon�lik	sosial	pada	1999,	Ambon	membutuhkan	para	
pekerja	keras	bertangan	lembut	untuk	membangun	kembali	rasa	saling	
percaya	yang	sempat	hilang	di	antara	warga.	Sebagai	seorang	pendidik,	
Z.	PIETER	SINAY	memahami	bahwa	profesi	yang	dijalaninya	sangat	
strategis	untuk	bisa	melakukan	aktivitas	pembinaan	dan	penanaman	

nilai	perdamaian,	demi	Ambon	yang	lebih	baik

Membangun Kembali Rasa Percaya yang Hilang
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.	Pieter	Sinay,	atau	lebih	akrab	dipanggil	Sinay,	mengalami	Zdinamika	 hidup	 yang	 tak	 pernah	 terbayangkan	

sebelumnya.	Bara	kon�lik	yang	melanda	Ambon	lebih	dari	satu	

dasawarsa	 lalu	 masih	 menyisakan	 tanda	 tanya	 besar.	 Ia	

merasakan	 bagaimana	 kehidupan	 yang	 damai	 bersama	

orang-orang	 yang	 berbeda	 agama	 harus	 lenyap	 ketika	

kerusuhan	besar	berkecamuk.	Keramahan	dan	persaudaraan	

berubah	 menjadi	 amarah	 dan	 benci	 tiada	 tara.	 Ia	 sempat	

berputus	 asa,	 namun	 persinggungannya	 dengan	 dunia	

pendidikan	menjadi	 salah	 satu	 penguat	 bahwa	masyarakat	

Ambon	masih	bisa	bangkit	kembali	membangun	rasa	saling	

percaya	di	antara	sesama.

Di	 lingkungan	pendidikan	 SMA	Boarding	 School	 Siwa	Lima	

Ambon	 tempat	 	 mendarmabaktikan	 hidupnya,	 Sinay	

merasakan	 tentramnya	 kebersamaan	 yang	 dibangun	 oleh	

para	siswa	meski	dengan	latar	belakang	yang	berbeda.	Malah	

ia	 merasa	 harus	 belajar	 rasa	 saling	 menghargai	 dan	

menghormati	 dari	 murid-muridnya.	 Ia	 menuturkan	

pengalaman	 menarik	 pada	 tahun	 2011.	 Saat	 itu	 kon�lik	

kembali	meletup	di	kota	Ambon.	Meski	tidak	sebesar	kon�lik	

‘99,	 	kepanikan	tetap	melanda	warga,	sebab	situasi	bisa	saja	

memburuk	dan	tidak	terkendali.	Tidak	semua	siswa	SMA	Siwa	

Lima	 berasal	 dari	 kota	 Ambon	 saja,	 sehingga	mereka	 yang	

berasal	 dari	 luar	 kota	merasa	 cemas.	 Ada	 keinginan	 pihak	

sekolah	untuk	memulangkan	mereka	 semua,	 tetapi	 kondisi	

saat	itu	tidak	memungkinkan.	Hanya	ada	beberapa	orang	tua	

yang	membawa	anaknya	pulang.	

Di	tengah	kejadian	yang	mencekam	tersebut	ada	seorang	anak	

yang	menolak	dan	menangis	 saat	 diajak	pulang	oleh	orang	
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tuanya.	 Meski	 pihak	 sekolah	 mengizinkan	 orang	 tua	 yang	

merasa	khawatir	dengan	keadaan	anaknya	di	asrama	untuk	

membawanya	 pulang,	 namun	 anak	 tersebut	 tidak	 mau	

meninggalkan	asrama.	Semua	orang	merasa	heran.	Kemudian	

Sinay	 bertanya	 kepada	 anak	 tersebut,	 “Kenapa	 kamu	 tidak	

mau	pulang,	kamu	akan	lebih	aman	kalau	pulang	dan	dekat	

dengan	 keluargamu.”	 Sontak	 sang	 anak	 menjawab	 dengan	

isak	 tangis,	 “Mungkin	 saya	 akan	 aman	 jika	 ikut	 pulang	 ke	

rumah,	 tapi	 bagaimana	 dengan	 teman-teman	 saya	 di	 sini?”	

Jawaban	 tersebut	 sangat	 mengharukan,	 dan	 sang	 anak	

akhirnya	memilih	 tetap	 tinggal	 di	 asrama	 bersama	 teman-

temannya.	 Kejadian	 tersebut	 membuat	 keyakinan	 Sinay	

semakin	teguh.	“Rasa	saling	percaya	dan	menghargai	itu	akan	

tercipta	dengan	sendirinya	manakala	kita	rajin	memupuknya	

dalam	 kebersamaan,”	 ungkap	 guru	 yang	 juga	 staf	 bidang	

sarana	dan	prasarana	di	SMA	Siwa	Lima	tersebut.

Kegiatan	yang	digagas	oleh	CSRC	dan	ARMC	Ambon	dengan	

dukungan	dari	The	Asia	Foundation	(TAF)	menjadi	jembatan	

yang	 teramat	 penting	 bagi	 Sinay	 untuk	 kembali	 terhubung	

dengan	 teman-teman	 guru	 dari	 sekolah	 lain.	 Walaupun	

kegiatan	tersebut	terbilang	singkat,	tetapi	banyak	materi	yang	

ia	 dapatkan.	 Selain	 itu,	 ia	 juga	 berbagi	 kekuatan	 moral	

bersama	para	guru	lain	untuk	membangun	sikap	dan	pikiran	

positif,	 dengan	 maksud	 kembali	 menanam	 benih	 damai	 di	

bumi	Maluku.	Sebagai	seorang	pendidik,	pria	kelahiran	Aboru	

26	 Februari	 1974,	 ini	 memahami	 bahwa	 profesi	 yang	

dijalaninya	 sangat	 strategis	untuk	bisa	melakukan	aktivitas	

pembinaan	dan	penanaman	nilai	perdamaian.	

Di	samping	sebagai	seorang	guru	formal	di	ruang	kelas,	Sinay	
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juga	menjadi	guru	bagi	lingkungan	asrama	sekolah	yang	lebih	

luas.	Internalisasi	nilai-nilai	damai	yang	ditanamkan	kepada	

anak	 didik	melalui	 jalur	 informal	 lebih	mendapatkan	 porsi	

yang	besar,	karena	ia	salah	satu	penanggungjawab	kegiatan	

siswa	 di	 asrama.	 Hal	 itu	 dapat	 dilihat	 dari	 aktivitas	 dan	

kegiatan	sekolah	yang	lebih	mengedepankan	sikap	toleransi,	

saling	menghargai,	dan	tenggang	rasa.	Kehadiran	siswa-siswi	

dengan	 latar	 belakang	 agama	 dan	 lingkungan	 berbeda	

membentuk	heterogenitas	di	dalam	lingkungan	asrama.	Siswa	

dikondisikan	 untuk	 menghormati	 temannya	 dari	 agama-

agam	lain.

Sinay	mencoba	menggagas	kegiatan	interaksi	antara	sekolah	

dan	lingkungan	masyarakat	sekitar	untuk	menciptakan	rasa	

saling	tolong	menolong	dan	menghargai	lingkungan.	Kegiatan	

tersebut	 menurutnya	 sejalan	 dengan	 program	 pemerintah	

kota	 Ambon	 yaitu	 kerja	 bakti	 untuk	membersihkan	masjid	

yang	berada	di	lingkungan	komunitas	Muslim	dan	gereja	yang	

ada	 di	 komunitas	 Kristen.	 Secara	 praksis	 mereka	 telah	

menerapkan	 dan	 memberikan	 contoh	 konkrit	 bagaimana	

kerjasama	itu	dapat	tercipta,	karena	semua	masih	memiliki	

rasa	 saling	percaya	untuk	bisa	hidup	berdampingan	 secara	

damai.

Meskipun	berlangsung	singkat,	ungkap	Sinay,	pelatihan	dan	

workshop	 Program	 Bina	 Damai	 telah	 menorehkan	

pengalaman	yang	kuat	 tentang	pentingnya	duduk	bersama,	

berbagi	cerita,	dan	saling	menguatkan	di	antara	sesama	guru,	

tentu	dengan	latar	belakang	pendidikan	dan	lingkungan	yang	

berbeda.	 Relasi	 di	 antara	 guru	 dalam	 membangun	 sikap	

damai	 dan	 toleran	 juga	 terbangun.	 Hal	 itu	 dapat	 dilihat	
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dengan	terlibat	aktifnya	guru-guru	dalam	kegiatan-kegiatan	

intra	sekolah,	perayaan	natal	bersama,	buka	puasa	bersama,	

wisata	 sejarah	 yang	 kebetulan	 dikomandoi	 oleh	 Sinay,	 dan	

lain-lain.

Bagi	Sinay,	kegiatan	yang	diinisiasi	oleh	CSRC,	ARMC	dengan	

dukungan	dari	The	Asia	Foundation	itu	sangat	bagus	untuk	

mempers iapkan 	 generas i 	 Ambon 	 mendatang . 	 I a	

mengusulkan	 agar	 kegiatan	 seperti	 ini	 lebih	 luas	 lagi	

sebarannya,	dan	menyentuh	pada	aspek	konkrit	bagaimana	

dan	 apa	 yang	 harus	 dilakukan	 untuk	 menciptakan	

perdamaian	 di	 Maluku.	 Karena,	 menurutnya,	 kalau	 berdiri	

sendiri	 hal	 itu	 akan	 sulit	 diwujudka.	 Harus	 banyak	 yang	

terlibat	dan	aktif	membangun	perdamaian	ini,”	pungkasnya.	

(Hidayat	al-Fannanie)
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“Don’t	ever	boring	to	climb	if	you	want	to	become	a	succesfull	student.”	
Kalimat	di	atas	adalah	sambutan	hangat	yang	akan	kita	dapatkan	dari	

sebuah	sekolah	di	atas	bukit.	Butuh	hentakan	nafas	dalam	untuk	
sampai	ke	sekolah	itu.	Namun	saat	kita	sampai	di	atasnya,	

pemandangan	dari	jauh	terlihat	indah:	tepian	pantai	yang	terhampar	
putih	biru.	Itulah	SMPN	2	Leihetu	Barat,	tempat	ALIYAH	TAPESSY	

mengabdi	sebagai	guru	mata	pelajaran	Sejarah.	

Pesan Damai dari Atas Bukit
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agi	Aliyah	Tapessy,	rangkaian	workshop	dan	pelatihan	BProgram	 Bina	 Damai	 yang	 digagas	 oleh	 CSRC	 dan	

ARMC	 dengan	 dukungan	 dari	 The	 Asia	 Foundation	

merupakan	kegiatan	yang	sangat	istimewa.	Dan	kali	pertama	

juga	 ia	 mengikuti	 kegiatan	 tersebut.	 Asupan	 materi	 dan	

pengetahuan	yang	didapatnya	dari	seluruh	rangkaian	proses	

kegiatan	 tersebut	 dibaginya	 kepada	 guru-guru	 lainnya,	

termasuk	kepada	“Sang	Ayah”,	nama	panggilan	untuk	kepala	

sekolah.	 Suasana	 di	 sekolah	 itu	 memang	 laksana	 sebuah	

keluarga,	akrab	dan	penuh	kehangatan.	

Tidak	 butuh	 waktu	 lama	 dan	 proses	 yang	 panjang	 untuk	

mengaktualisasikan	 dan	 mentransformasikan	 nilai-nilai	

damai	 dari	 rangkaian	 kegiatan	 Program	 Bina	 Damai	 yang	

diikutinya	 kepada	 lingkungan	 sekolah	 tempat	 ia	 mengajar.	

Sang	Ayah	sangat	mengapresiasi	dan	mendorong	aktualisasi	

nilai-nilai	tersebut	diterapkan	di	sekolah.	Aliyah	yang	awalnya	

begitu	emosional	dan	tempramental	dalam	menghadapi	sikap	

anak	didiknya	perlahan	mengalami	perubahan	sikap	yang	tak	

pernah	 ia	 duga.	 Kegiatan	 relaksasi	 yang	 digagasnya	

diterapkan	kepada	seluruh	anak	didik	yang	berada	di	sekolah	

tersebut.	

Relaksasi	 yang	 bermuatan	 penanaman	 nilai-nilai	 karakter	

dan	 toleransi	 cukup	 membuahkan	 hasil.	 Kegiatan	 yang	

diberikan	di	awal	ketika	hendak	memulai	pelajaran	dan	ketika	

akan	 mengakhiri	 kegiatan	 belajar	 memberikan	 dampak	

positif.	Anak-anak	sudah	mulai	sadar	pentingnya	pendidikan	

bagi	 mereka.	 Biasanya	mereka	memanjat	 pagar	 dan	 kabur	

dari	 sekolah,	 namun	 setelah	 program	 tersebut	 berjalan	

kenakalan	seperti	itu	sangat	berkurang.	
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Anak	 didik	 Aliyah	 mulai	 menunjukkan	 keseriusan	 untuk	

terlibat	aktif	dan	melakukan	interaksi	yang	posistif	di	antara	

sesama	temannya.	Aliyah	mencoba	memberikan	pemahaman	

dan	 pembelajaran	 saling	 menghormati	 dan	 menyayangi	 di	

antara	 siswa.	 Siswa	 kelas	 7	 menghormati	 kelas	 8,	 kelas	

delapan	 menyayangi	 adiknya	 di	 kelas	 7	 dan	 menghormati	

kakak	 kelasnya	 di	 kelas	 9,	 dan	 kelas	 9	 sebagai	 senior	

mengayomi	 keduanya.	 Sikap	 seperti	 itulah	 yang	 senantiasa	

ditanamkannya	kepada	murid-muridnya.	

Jadi	 menurutnya,	 Program	 Bina	 Damai	 harus	 diagendakan	

secara	 berkala	 untuk	melatih	 guru-guru	 lain	 agar	memiliki	

persepsi	dan	pemahaman	yang	sama	terkait	bina	damai	untuk	

anak	 didiknya.	 Kegiatan	 bina	 damai	 penting	 untuk	

ditanamkan	 lebih	dini,	 karena	bila	mereka	 sudah	duduk	di	

bangku	SMA	atau	yang	 lebih	 tinggi	mereka	sudah	memiliki	

pengalaman	 dan	 pemahaman	 tentang	 sikap	 damai	 dan	

toleran	tersebut.	

Kegiatan	 relaksasi	 yang	 lebih	 luas	 dilakukan	 dengan	

menanamkan	kesadaran	kepada	anak	didik	bahwa	kehadiran	

mereka	belajar	di	sekolah	adalah	agar	mereka	lebih	baik	dan	

lebih	sukses	dari	orang	tuanya.	Dengan	tumbuhnya	kesadaran	

seperti	 itu,	 anak-anak	 akan	 membatasi	 ruang	 geraknya	

sendiri	 untuk	 melakukan	 perilaku	 negatif.	 Mereka	 tidak	

memiliki	hasrat	melangkah	 lebih	 jauh	yang	membahayakan	

dan	mempermalukan	mereka	di	kemudian	hari.	

Aliyah	menceritakan	 pengalamannya	mengajar	 sejarah	 dan	

menjelaskan	 semua	 agama,	 baik	 Islam,	 Kristen,	 Khatolik,	

Hindu,	Budha	maupun	Konghucu.	Ada	anak	didiknya	seorang	
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Muslim	merasa	heran	dengan	adanya	agama	selain	yang	dia	

anut.	Kok	ada	Kristen,	kok	Tuhannya	seperti	itu,	kok	kitabnya	

berbeda,	 dan	 lain-lain	 pertanyaan.	 Maka	 di	 situlah	

kesempatan	 Aliyah	 untuk	 menanamkan	 nilai	 toleransi	 dan	

perdamaian	dengan	memperkenalkan	perbedaan	yang	ada	di	

sekitarnya.	 “Semua	perbedaan	yang	ada	bukanlah	halangan	

untuk	 membangun	 kerjasama	 dan	 rasa	 saling	 percaya,”	 ia	

menirukan	ucapannya	pada	anak-anak	didiknya.

Hubungan	 sekolah	 dengan	 orang	 tua	 terjaga	 dengan	 baik,	

karena	 keterbukaan	 yang	 dilakukan	 oleh	 pihak	 sekolah.	

Aliyah	mengatakan,	 sangat	mudah	 untuk	mendayagunakan	

bantuan	 dari	 orang	 tua	 siswa	 karena	 kepercayaan	 mereka	

kepada	sekolah	sudah	terbangun.	

Aliyah	berharap	dapat	menginisiasi	kegiatan	antar-sekolah	di	

kecamatannya.	“Kebetulan	ada	dua	kampung	yang	beragama	

mayoritas	 Muslim	 dan	 tiga	 kampung	 beragama	 mayoritas	

Kristen.	 Nah,	 kita	 harapkan	 bina	 damai	 dapat	menjangkau	

semua	 elemen	 masyarkat	 dengan	 kompleksitas	 yang	

berbeda,”	 paparnya.	 Harapan	 Aliyah	 ke	 depannya	 terhadap	

program	kegiatan	workshop	dan	pelatihan	seperti	ini	adalah	

lebih	menjangkau	guru-guru	lainnya	dan	dengan	pemberian	

materi	 yang	 lebih	praksis	untuk	dapat	dilaksanakan	 sebaik	

baiknya	oleh	guru.	(Hidayat	al-Fannanie)

114



Dari	seluruh	rangkaian	kegiatan	Workshop	dan	Pelatihan	Bina	Damai	
Ambon,	yang	paling	berkesan	bagi	HAMID	TITAPUTTY	adalah	

penerapan	nilai-nilai	damai	dan	toleran	dalam	muatan	kurikulum.	
Alumnus	Universitas	Pattimura	yang	kini	menjadi	pengajar	Sosiologi	di	
SMAN	1	Leihetu,	ini	bertekad	tidak	akan	membiarkan	bumi	Maluku	

kembali	menjadi	bara	seperti	tahun	1999.

Sampai Kapan Kita akan Bertikai?
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angkaian	 peristiwa	 kekerasan	 dan	 kon�lik	 horisontal	Ryang	melanda	Ambon	satu	dasawarsa	yang	lalu,	masih	

menyisakan	 trauma	 bagi	 warga.	 Berbagai	 upaya	 telah	

dilakukan	 oleh	 banyak	 pihak,	 agar	memori	 tersebut	 hilang	

dan	tumbuh	benih-benih	baru	yang	membawa	pesan-pesan	

damai.	Anak-anak	dan	remaja	yang	lahir	atau	tumbuh	dalam	

situasi	 kon�lik	 dikuatirkan	 memendam	 ingatan	 pada	

p e r i s t iwa 	 i t u , 	 l a l u 	 men j e lma 	 men j ad i 	 d endam	

berkepanjangan.	Benih-benih	kon�lik	pun	akan	 terwariskan	

dari	 generasi	 ke	 generasi,	 bagai	 lingkaran	 api	 yang	 sulit	

diputuskan.

Untunglah	 tidak	 semua	 orang	 kehilangan	 harapan.	 Hamid	

salah	satunya.	Ia	bersama	sejumlah	pendidik	di	Ambon	kini	

mulai	aktif	merajut	harmoni	dalam	masyarakat,	khususnya	di	

dunia	pendidikan	tempat	ia	mengabdi	sebagai	guru.	Melalui	

pendekatan	 pendidikan	 karakter,	 ia	 memasukkan	 muatan	

nilai-nilai	damai.	Ia	berupaya	membangun	kembali	rasa	saling	

percaya	dan	menghormati	di	antara	peserta	didiknya.	Sebab	

merekalah	 yang	 akan	 tumbuh	 menjadi	 generasi	 penerus.	

Masa	depan	Ambon	(dan	Maluku	secara	keseluruhan)	serta	

budaya,	adat-istiadat,	dan	peradabannya	yang	luhur,	berada	di	

pundak	 mereka.	 Hamid	 mencontohkan,	 gereja	 tertua	 di	

Maluku	yang	berada	di	desanya	bisa	berdampingan	dengan	

masjid	tertua	di	Maluku.	“Sebenarnya	rasa	damai	dan	sikap	

saling	 menghargai	 meski	 kita	 berbeda	 keyakinan	 sudah	

tumbuh	dan	mengakar	di	masyarakat	Maluku,	hanya	karena	

kon�lik	 kemarin	 semua	 menjadi	 berubah	 dan	 terkotak-

kotakkan,”	ujarya.	

Dari	pengalaman	yang	dialaminya	sendiri,	ia	bertekad	tidak	
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akan	 membiarkan	 bumi	 Maluku	 kembali	 menjadi	 bara.	 Ia	

mengambil	 perannya	 sendiri	 melalui	 pendidikan,	 dengan	

sungguh-sungguh	menanamkan	benih-benih	damai	tersebut	

kepada	 anak	 didiknya.	 Dalam	 setiap	 muatan	 materi	 ada	

Kompetensi	 Dasar	 (KD).	 “Saya	 memasukkan	 nilai-nilai	

perdamaian,	kejujuran,	persamaan,	dan	 toleransi	dalam	KD	

itu,”	ujarnya.

Contoh	lainnya,	ia	membangun	rasa	saling	menghormati	dan	

menghargai	 di	 antara	 siswa	 dan	 antara	 siswa	 dengan	 guru	

dengan	 membudayakan	 salam,	 sapa,	 dan	 cium	 tangan	

terhadap	 guru . 	 Bersama	 kepala 	 sekolah , 	 ia 	 juga	

mengembangkan	budaya	saling	menghormati	di	antara	guru.	

Sebelum	 pulang	meninggalkan	 sekolah,	 para	 guru	 berjabat	

tangan	bersama	secara	keseluruhan.	Hal	 tersebut,	menurut	

Hamid,	 sangat	 penting	 karena	dengan	bersentuhan	 tangan,	

rasa	damai	dan	percaya	itu	tercipta.

Ia	 menuturkan	 bahwa	 pembangunan	 budaya	 dan	 karakter	

juga	 dapat	 dilakukan	 dengan	 baik	 melalui	 materi	 yang	

dibawakannya	yaitu	Sosiologi.	Dengan	pendekatan	interaktif,	

hubungan	 di	 antara	 siswa	 terwujud.	 Kerjasama	 dan	

kekompakan	terjalin	melalui	kerja	kelompok.	Selain	itu,	yang	

terpenting	menurutnya	adalah	membangun	komunikasi	yang	

baik	 dengan	 anak	 didik,	 para	 guru,	 dan	 orang	 tua	 siswa.	

Sinergi	 ketiganya	 amat	dibutuhkan	bagi	 tercapainya	 tujuan	

pendidikan	yang	diharapkan.	

Ada	juga	proses	pembudayaan	sekolah	yang	belum	lama	ini	

diterapkan	 oleh	 Hamid,	 yaitu	 “menepuk	 pundak	 teman”.	

Tujuannya	ialah	saling	mengingatkan	di	antara	sesama	teman;	
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sambil	 menepuk	 pundak	 sang	 murid	 mengajari	 temannya	

“mari	 katong	 belajar	 yang	 rajin”,	 atau	 “sudah	 tidak	 usah	

bertengkar”.	 Budaya	 seperti	 ini,	 kata	 Hamid,	 pada	 awalnya	

terlihat	 lucu,	 tapi	 lama	 kemudian	 siswa	 terbiasa	 dan	

berlangsung	hingga	saat	ini.	Proses	pembudayaan	rasa	saling	

menghargai	 dan	 menghormati	 juga	 dipraktekkan	 pada	

lingkungan	keluarga.	Kepada	anak-anaknya	ia	menanamkan	

nilai-nilai	 kasih	 sayang	 seperti	 menghindari	 mengucapkan	

kata-kata	kasar	dan	saling	memaa�kan	jika	ada	kesalahan.		

Hamid	 tidak	 menampik	 bahwa	 dulu	 sikapnya	 agak	 keras	

walaupun	 dengan	 maksud	 mendidik.	 Namun,	 setelah	

mengikuti	 program	 Pelatihan	 dan	 Workshop	 Bina	 Damai	

Ambon,	 sikapnya	 tersebut	 berangsur-angsur	 mengalami	

perubahan.	 “Sekarang	 saya	menyadari	 bahwa	mendidik	 itu	

tidak	harus	dengan	sikap	keras,	sebab	segala	sesuatunya	perlu	

proses	 dan	 membutuhkan	 kesabaran,” 	 tandasnya.	

Ditambahkan	bahwa	karakteristik	anak-anak	didiknya	pada	

umumnya	 keras,	 kalau	 berbicara	 terdengar	 kurang	 sopan.	

Perlahan-lahan	 ia	 mencoba	 mengarahkan	 mereka	 kepada	

pembentukan	karakter	yang	lebih	positif.

Kenakalan	siswa	yang	umumnya	terjadi	di	dunia	pendidikan,	

menurut	 Hamid,	 tidak	 bisa	 seluruhnya	 ditimpahkan	

kesalahan	tersebut	kepada	siswa	saja.	Faktor	 lingkungan	di	

luar	 mereka	 ikut	 berkontribusi.	 “Jika	 terjadi	 kon�lik	

antarsiswa	yang	skalanya	kecil,	maka	katong	panggil	siswanya	

dan	 diberikan	 pemahaman	 kepada	 mereka	 bahwa	 hal	

tersebut	 tidak	 sesuai	 dengan	 budaya	 kita,”	 tambahnya.	 Ia	

menuturkan,	 pernah	 terjadi	 kon�lik	 yang	 dipicu	 masalah	

sepele,	yaitu	saling	mengejek	di	antara	siswa	yang	berbeda	
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sekolah.	Pada	mulanya	kon�lik	tersebut	hanya	berlangsung	di	

jalanan	setelah	pulang	sekolah.	Namun	kemudian	merembet	

ke	 masyarakat	 setelah	 terjadi	 pelemparan	 batu	 dan	 saling	

kejar	di	antara	mereka.	

Sumbu	 kesabaran	 masyarakat	 di	 sini,	 kata	 Hamid,	 masih	

pendek	 dan	 sangat	 mudah	 terpancing	 walaupun	 oleh	

persoalan	 sepele	 seperti	 perkelahian	 siswa.	 Karena	 itu,	 ia	

mengingatkan	para	pendidik	dan	orangtua	untuk	bersinergi	

menanamkan	 nilai-nilai	 perdamaian,	 rasa	 persatuan,	 dan	

kesatuan.	 Masyarakat	 di	 sini,	 menurut	 Hamid,	 terkadang	

masih	 bersikap	 acuh	 terhadap	 proses	 pendidikan	 anak-

anaknya.	 Padahal	 orang	 tua	 juga	 penting	 sebagai	 mitra	

pendidikan	anak-anak	di	rumah.	Orang	tua	yang	lepas	tangan	

akan	menyulitkan	proses	penanaman	nilai-nilai	sebab	justru	

merekalah	yang	sebenarnya	teladan	utama	anak-anak	dalam	

pembentukan	karakter.	Para	orang	tua	adalah	unsur	terdepan	

dari	stakeholders	pendidikan.	

Hamid	 berharap,	 program	 Pelatihan	 dan	 Workshop	 Bina	

Damai	 akan	 menjadi	 salah	 satu	 landasan	 bagi	 terciptanya	

pembangunan	 karakter	 siswa	 yang	 berkepribadian	 damai.	

“Semoga	 ada	 kegiatan	 serupa	di	 daerah	 lain	dan	nanti	 kita	

perbandingkan	 hasilnya	 seperti	 apa,”	 pungkasnya.	 (Hidayat	

Al-Fannanie)
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Setelah	kon�lik	melanda	bumi	Maluku,	sempat	hilang	harapan	
SEHAT	MUGES	untuk	bisa	kembali	mengajar.	Namun	tekadnya	

untuk	mengabdi	dan	mengambil	peran	dalam	perdamaian	sangat	
kuat,	akhirnya	ia	kembali	ke	sekolah.	Kebetulan	ia	ditempatkan	di	
SMAN	3	Kota	Ambon,	yang	merupakan	Sekolah	Laboratorium	

Perdamaian	di	Ambon.

Sekolah Adalah Laboratorium Damai
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rogram	 Bina	 Damai	 bagaikan	 jalan	 penghubung	 bagi	PMuges	dalam	mencapai	tujuan	dan	program	pendidikan	

di	 lingkungan	 sekolahnya.	 Banyak	 metode	 mengajar	 dari	

forum	itu	yang	ia	serap	dan	praktekkan.	Metode	pengajaran	

yang	 membosankan	 sudah	 mulai	 ditinggalkannya,	 diganti	

dengan	 metode	 yang	 mengupayakan	 kerjasama	 di	 antara	

siswa.	 Tak	 jarang	 ia	 bersama	 para	 siswa	 membuat	 yel-yel	

penambah	 semangat	 agar	 tidak	 jenuh	 terhadap	 materi	

pelajaran	yang	disampaikannya.	Siswa	pun	banyak	menimba	

nilai-nilai	kerjasama	dan	toleransi	dari	penyampaian	materi	

tersebut.

Kerjasama	 di	 antara	 komunitas	 agama	 yang	 berbeda	 juga	

dicontohkan	dan	dipraktekkan.	 Jika	ada	siswa	Muslim	yang	

sakit,	Muges	meminta	 siswa	 non-Muslim	 untuk	memimpin	

doa,	 dan	 sebaliknya	 jika	 ada	 siswa	 beragama	 Kristen	 yang	

sakit,	 maka	 ia	 meminta	 siswa	 dari	 Muslim	 yang	 berdoa.	

Begitulah	toleransi	dibangun	di	antara	siswa.	“Alhamdulillah,	

suasana	kekeluargaan	di	sini	terbangun	dengan	baik,	baik	itu	

antara	 siswa	 dengan	 siswa,	 siswa	 dengan	 guru,	 dan	 juga	

antara	guru	dengan	guru	yang	lainnya,”	ujar	alumnus	Fakultas	

Syariah,	IAIN	Ambon	ini.	

Sebagai	 guru	 pendidikan	 Agama	 Islam,	 Muges	 yang	 telah	

mengantongi	 serti�ikat	 lulus	 Program	Akta	Mengajar	 IV	 ini	

memiliki	tantangan	besar	dalam	pembentukan	karakter	anak	

didiknya.	 Banyak	 usulan	 dan	 program	 kegiatan	 keislaman	

yang	 direspon	 baik	 oleh	 semua	 guru.	 Dalam	 kegiatan	

kerohanian,	 misalnya,	 saat	 perayaan	 Idul	 Fitri	 di	 sekolah,	

maka	ia	meminta	siswa-siswi	yang	beragama	Kristen	untuk	

menjadi	panitia	yang	mempersiapkan	segalanya.	Sebaliknya,	
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dalam	perayaan	Natalan	di	sekolah,	 ia	meminta	siswa-siswi	

beragama	 Islam	 membantu	 mempersiapkannya.	 Begitulah	

sikap	saling	membantu	dan	kerjasama	antar-umat	beragama	

terbangun	di	lingkungan	sekolahnya.

Muges	 mengaku	 banyak	 belajar	 dari	 aktivitas	 siswa	 yang	

sangat	 heterogen.	 Memang	 ada	 kalanya	 terjadi	 kenakalan	

siswa	 di	 sekolah.	 Namun	 ia	 mencoba	 untuk	 selalu	

menekankan	 sikap	 lemah	 lembut	 dan	 kasih	 sayang	 dalam	

penyelesaian	 permasalahan	 tersebut.	 Jika	 kenakalan	 itu	

sudah	 keterlaluan	 dan	 di	 luar	 batas	 kewajaran,	 ia	 akan	

meminta	orang	tua	turut	serta	dalam	penyelesaian	masalah	

itu.

Usulan	program	dan	kebijakan	di	sekolah	yang	mengarahkan	

pada	 program-program	 perdamaian	 tidak	 bisa	 berdiri	

sendiri,	 melainkan	 harus	 diintegrasikan	 ke	 dalam	 muatan	

materi	 dan	 kurikulum.	 Penerapan	 kurikulum	 2013	 telah	

berjalan	 selama	 tiga	 semester	 di	 SMAN	3	Ambon.	 Ini	 akan	

menjamin	keberlanjutan	pembinaan	karakter	sesuai	dengan	

harapannya.	Apalagi	pendidikan	agama	memiliki	porsi	yang	

banyak	 dan	 durasi	 yang	 agak	 panjang.	 Banyak	 kesempatan	

untuk	 lebih	 menanamkan	 nilai-nilai	 toleransi	 dan	 damai	

tersebut	kepada	peserta	didiknya.

Muges	ingin	lebih	banyak	belajar	mengenai	metode-metode	

pembelajaran	yang	mendorong	siswa	agar	terlibat	aktif	dalam	

kegiatan-kegiatan	 bina	 damai	 di	 sekolah,	 kemudian	

menularkannya	 kepada	 siswa-siswa	 yang	 lain	 di	 luar	

lingkungan	sekolahnya.	Di	sini	peran	pemerintah	daerah	juga	

diharapkan	 lebih	 intens	 dalam	 melibat	 guru	 dan	 sekolah,	
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karena	hanya	 lewat	pendidikan	benih-benih	 tersebut	dapat	

ditanam	 dan	 dipupuk	 dalam	 kebersahajaan	 para	 guru	 dan	

orang	tua.

Harapannya	untuk	penyelenggaraan	workshop	dan	pelatihan	

Program	Bina	Damai	Ambon	di	masa	mendatang	lebih	masuk	

kepada	 praktek	 bagaimana	 guru	 mampu	 membina	 dan	

menyampaikan	 nilai	 toleransi	 dan	 perdamaian	 tersebut.	 Ia	

mengusulkan	 agar	 kegiatan	 serupa	 mengambil	 tempat	 di	

ruang	 terbuka	 dan	 tidak	melulu	 berada	 di	 dalam	 ruangan.	

(Hidayat	al-Fannanie)
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Sebagai	guru	agama	Kristen,	CHRISTINA	MAROMON,	S.Pd.K,	menjadi	
orang	yang	paling	dicari	di	sekolahnya	jika	ada	perkelahian	atau	
kenakalan	siswa.	Padahal,	menurutnya,	semua	guru	semestinya	

memiliki	peranan	yang	sama	besarnya,	bukan	guru	agama	saja.	Ia	pun	
mengajak	guru-guru	yang	lain	untuk	bersama	membina	dan	

membentuk	karakter	siswa	dengan	menanamkan	nilai-nilai	yang	baik.

Semua Agama Mengajarkan Kebaikan dan Kasih Sayang 
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enjadi	Guru	Pendidikan	Agama	Kristen	bagi	Christina	MMaromon	merupakan	 tantangan	 sekaligus	 dorongan	

besar	 untuk	 membina	 siswa-siswinya	 menjadi	 orang	 yang	

berkarakter.	 Ia	 mengajar	 siswanya	 bagaimana	 berinteraksi	

dalam	 lingkup	 agama	 yang	 berbeda.	 Ia	 mengajak	 mereka	

untuk	 saling	 menghargai,	 karena	 hanya	 orang	 yang	 bisa	

menghargai	yang	akan	dihargai.	

Sekolah	 Christina	 memang	 tidak	 sepenuhnya	 steril	 dari	

kekerasan.	Kerap	terjadi	perkelahian.	Para	siswa	melakukan	

baku	pukul	sesama	temannya.	Kemudian	datang	dan	melapor	

kepadanya.	Di	situlah	ia	biasanya	menggunakan	kesempatan	

untuk	memberikan	nasehat	dan	motivasi	agar	satu	sama	lain	

saling	menghormati	dan,	lebih	utama	lagi,	saling	memaa�kan.	

“Bila	kita	disakiti	orang	 lain	dan	kita	memaa�kannya,	maka	

bila	terjadi	kesalahan	sebaliknya	pada	diri	kita,	orang	lain	pun	

akan	 mudah	 memaa�kan	 kita,”	 tegas	 alumnus	 Universitas	

Kristen	Indonesia	Maluku	(UKIM),	Ambon,	tersebut.	

Christina	 mencoba	 mempelajari	 karakter	 setiap	 muridnya.	

Menurutnya,	 sikap	 saling	menghormati	 itu	 ada	 yang	 dapat	

dipraktekkan	 secara	 alamiah,	 namun	 ada	 juga	 yang	 harus	

dipaksa	 secara	 keras	 terlebih	 dahulu.	 Yang	 terpenting,	

ujarnya,	bagaimana	kita	mengarahkan	dan	membina	karakter	

siswa	kepada	hal-hal	yang	baik.	 Ia	pernah	meminta	murid-

muridnya	membawa	kitab	suci	masing-masing,	kemudian	ia	

menjelaskan	pengertian	setiap	agama	yang	berbeda	tersebut.	

Intinya,	 sambung	 Christina,	 semua	 agama	 mengajarkan	

kebaikan.	Banyak	 jalan	menuju	Roma,	dan	dalam	mengajar	

jangan	sesekali	menyimpan	dendam	dan	amarah.
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Sebagai	 guru	 agama	Kristen,	 Christina	menjadi	 orang	 yang	

paling	 dicari	 di	 sekolahnya	 jika	 ada	 perkelahian	 atau	

kenakalan	 siswa.	 Padahal,	 menurutnya,	 semua	 guru	

semestinya	 memiliki	 peranan	 yang	 sama	 besarnya,	 bukan	

guru	agama	saja.	Ia	pun	mengajak	guru-guru	yang	lain	untuk	

bersama	membina	 dan	membentuk	 karakter	 siswa	 dengan	

menanamkan	nilai-nilai	yang	baik.

Christina	 selalu	 berusaha	mencari	 cara	 untuk	membangun	

kesadaran	 di	 antara	 siswa.	 Dalam	 kegiatan	 agustusan,	

misalnya,	ia	aktif	menginisiasi	kegiatan	perkemahan	dengan	

melibatkan	 beberapa	 sekolah.	 Diselipkannya	materi-materi	

kerjasama,	gotong	royong	dan	sikap	saling	menghargai	antar-

sesama	teman	dan	kelompok	kerja.	Ia	tahu	pada	momen	itu	

anak-anak	akan	berinteraksi	dengan	anak-anak	dari	sekolah	

lain	yang	pasti	memiliki	latar	belakang	agama	yang	berbeda.	

Di	situ	kesempatan	untuk	menanamkan	nilai-nilai	persatuan,	

persaudaraan,	dan	perdamaian.	

Bagi	 Christina,	 kegiatan	 workshop	 dan	 pelatihan	 Program	

Bina	Damai	sangat	penting	dan	bermanfaat	untuk	membuka	

wawasan	 peserta	 dan	 meluaskan	 jaringan	 kerja	 kelompok	

perdamaian	 di	 Ambon	 dan	Maluku.	 Sebelumnya,	 ia	 pernah	

juga	mengikuti	pelatihan	serupa,	yakni	Live	In.	Pada	program	

kegiatan	 ini	 ia	 tinggal	 di	 dalam	 komunitas	 yang	 berbeda	

agama	dengannya.	Sepuluh	orang	guru	yang	Muslim	tinggal	di	

lingkungan	 dan	 rumah	 yang	 beragama	Kristen,	 begitu	 juga	

sebaliknya.	Dari	situ	terbangun	kesan	dan	cerita	bahwa	pada	

dasarnya	 kita	 bisa	 hidup	 berdampingan	 dengan	 siapa	 pun,	

asalkan	dalam	hati	tidak	ada	rasadendam.	Workshop	Program	
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Bina	Damai	maupun	Program	Live	in	mengajarkan	kerjasama	

dan	 toleransi	 di	 tengah-tengah	 lingkungan	 yang	 berbeda.	

(Hidayat	al-Fannanie)
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Komposisi	murid	berdasarkan	agama	di	SMP	Negeri	4	Ambon	adalah	
99%	Muslim	dan	sisanya	Kristen.	Namun	hal	itu	tidak	menjadi	

penghalang	bagi	MASITTA	FATIHA,	S.Pd.,	sebagai	guru	PKn	untuk	
membangun	perdamaian.	Menurutnya,	tidak	ada	stigma	mayoritas-

minoritas;	rasa	saling	menghargai	adalah	kunci	terbangunnya	
lingkungan	yang	damai.	

Siapapun Bisa Menyampaikan Pesan Damai

129



agi	 Fatiha,	 rangkaian	 kegiatan	 Program	 Bina	 Damai	BAmbon	 yang	 diinisiasi	 oleh	 CSRC	 dan	 ARMC	 dengan	

dukungan	dari	The	Asia	Foundation	memiliki	dampak	positif	

yang	 besar	 bagi	 dirinya.	 Sebagai	 pengajar	 Pendidikan	

Kewarganegaraan	 atau	 Pkn	 ia	 mengaku	 terbantu	 oleh	

kegiatan	tersebut	khususnya	dalam	hal	strategi	menanamkan	

karakter	dan	budi	pekerti	kepada	anak	didik.	

Meskipun	dalam	PKn	 tidak	 tertulis	 secara	 jelas	pendidikan	

nilai-nilai	damai,	sebenarnya	nilai-nilai	dasar	yang	mengarah	

ke	 sana	 sudah	 tercakup,	 yang	 intinya	 mengajarkan	 rasa	

kebersamaan,	 kerjasama,	 tanggungjawab,	 dan	 saling	

menghargai.	 Sebagai	 koordinator	 pelajaran	 PKn,	 sangat	

mudah	 juga	 bagi	 Fatiha	 untuk	 melakukan	 intervensi	

penanaman	nilai-nilai	tersebut	kepada	guru-guru	lainnya.	Di	

lingkungan	 sekolah	 sendiri,	 ketika	 terjadi	 kesalahan	 atau	

penyimpangan	 yang	 dilakukan	 siswa	 maka	 semua	 guru	

memiliki	 kewajiban	 untuk	 menegur	 siswa	 tersebut.	 Ia	

memastikan	 bahwa	 penerapan	 budaya	 toleran	 dan	 damai	

cukup	baik	di	sekolahnya.

Fatiha	 mengungkapkan,	 semenjak	 RSBI	 (Rintisan	 Sekolah	

Berstandar	Internasional)	dihapuskan,	proses	pembentukan	

kultur	 sekolah	 relatif	 sulit	 karena	 daya	 serap	 pengetahuan	

siswa	 berbeda	 satu	 dengan	 lainnya.	 Dalam	muatan	 PKn	 ia	

mengutarakan,	ketika	ada	materi	tentang	Pancasila	dan	bela	

negara,	ia	selalu	mengundang	siswanya	aktif	secara	kognitif	

dan	merangsang	juga	untuk	aktif	secara	psikomotorik.	Materi	

tersebut	 mengandung	 persatuan	 dan	 kesatuan,	 yang	

didorong	oleh	semangat	gotong	royong.
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Beberapa	kegiatan	yang	mendorong	aspek	sikap	yang	paling	

menonjol	adalah	budaya	salam-salaman,	tegur	sapa,	dan	tidak	

membuang	 sampah	 sembarangan	 sebagai	bukti	 kepedulian	

kepada	lingkungan.	Jika	terjalin	keakraban,	perasaan	nyaman	

berada	 bersama	 orang	 lain,	 dan	 memelihara	 kepentingan	

bersama	(seperti	kebersihan)	maka	sikap	saling	menghargai	

akan	terbentuk	di	dalam	diri	siswa.

Rapat	 antara	 orang	 tua	 dan	 guru	 rutin	 diadakan	 melalui	

komite	sekolah	dengan	tujuan	untuk	melibatkan	peran	orang	

tua	 juga	 dalam	 memajukan	 dan	 mengembangkan	 sekolah.	

Karena	pembentukkan	karakter	siswa	menjadi	tujuan	utama	

dalam	 kegiatan	 pendidikan	 dan	 pembelajaran,	maka	 peran	

orang	 tua	 tidak	 boleh	 diabaikan.	 Sebab	 lingkungan	 rumah	

harus	ikut	mendukung	moralitas	yang	dibangun	di	sekolah.	

Dan	begitu	pula	sebaliknya.

Dengan	berbekal	pengalaman	menjadi	guru	di	beberapa	mata	

pelajaran	 yang	 berbeda,	 kesan	 Fatiha	 dalam	 interaksinya	

dengan	siswa	menurutnya	sama	saja.	Hanya	pendekatannya	

yang	berbeda,	karena	tujuan	dari	setiap	materi	pelajaran	juga	

berbeda.	 Adapun	 mengenai	 nilai-nilai	 toleransi	 dan	

perdamaian,	menurutnya,	dapat	dimasukkan	ke	dalam	materi	

apa	saja,	asalkan	sang	guru	kreatif.	

Komposisi	murid	berdasarkan	agama	di	SMP	Negeri	4	Ambon	

adalah	 99%	 beragama	 Islam,	 sisanya	 beragama	 Kristen.	

Namun	hal	itu	tidak	menjadi	penghalang	untuk	membangun	

sikap	toleran	dan	damai.	Dalam	praktek	kehidupan	kegiatan	

di	 sekolah,	 semua	 elemen	 pendidikan	 dapat	menyesuaikan	

diri	dengan	pengertian	dan	kerjasama	yang	baik.	Tidak	ada	
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stigma	mayoritas-minoritas.	Karena	rasa	saling	menghormati	

dan	 menghargai	 antar-sesama	 komunitas	 sekolah	 adalah	

kunci	 terbangunnya	 lingkungan	 yang	 harmonis	 dan	

terciptanya	rasa	damai.	

Menurut	 Fatiha,	 praktek	 pendidikan	 damai	 juga	 penting	

untuk	 diterapkan	dalam	 lingkup	 	 keluarga.	 Ia	 sendiri	 telah	

mempraktekkan	 itu	 dan	 hasilnya,	 menurut	 dia,	 sangat	

memuaskan.	Perubahan	sikap	dan	perilaku	yang	terjadi	pada	

anak-anaknya	menyangkut	sikap	saling	menyayangi	di	antara	

adik	 dan	 kakak,	 dan	 menghormati	 orang	 tua.	 Kunci	

pendidikan	damai	dalam	keluarga	tidak	jauh	berbeda	dengan	

di	sekolah,	yaitu	dengan	contoh	atau	teladan.

Harapan	 Fatiha	 terhadap	 Program	 Bina	 Damai	 adalah	

keberlanjutannya.	Ia	berharap	program	ini	ke	depannya	lebih	

memperhatikan	kebutuhan	yang	diinginkan	oleh	setiap	guru	

untuk	 mendapatkan	 metode	 yang	 beragam	 dalam	

mempraktekkan	 dan	 menanamkan	 nilai-nilai	 damai	 dalam	

kegiatan	 pembelajaran	 di	 kelas.	 Sebab,	 menurutnya,	 tidak	

semua	 guru	 dapat	 menerapkan	 dan	 mempraktekkan	

pendidikan	 perdamaian	 dalam	muatan	 pelajarannya	 tanpa	

adanya	sebuah	metode	yang	atraktif	dan	menyenangkan	bagi	

guru	 dengan	 mata	 pelajaran	 yang	 berbeda.	 (Hidayat	 al-

Fannanie)
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Perdamaian	dan	toleransi	menjadi	kosakata	yang	melekat	dalam	
aktivitas	UMAR	SORNIA,	setelah	mengikuti	rangkaian	kegiatan	

Program	Bina	Damai.	Ia	mengaku	bersyukur	dapat	mengikuti	kegiatan	
yang	sangat	bermanfaat	tersebut,	dan	menerapkannya	di	SMAN	2	

Leihetu	Barat,	tempatnya	mengabdi	sebagai	guru.

Membangun Damai dengan Kerjasama yang Baik
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mar	menilai	 positif	 kegiatan	 workshop	 dan	 pelatihan	UProgram	Bina	Damai	yang	digagas	oleh	CSRC	dan	ARMC	

dengan	 dukungan	 dari	 The	 Asia	 Foundation.	 Ia	 bahkan	

berharap	 kegiatan	 semacam	 ini	 terus-menerus	 dilakukan	

mengingat	 perdamaian	 saat	 ini	 harus	 berkesinambungan	

untuk	 masa	 mendatang.	 Sebenarnya,	 kata	 Umar,	 masyakat	

Ambon	 sudah	 memiliki	 budaya	 pela	 dan	 gandong,	 yakni	

budaya	 yang	 mempersatukan	 para	 pemeluk	 agama	 yang	

berbeda	menjadi	orang	basudara.	“Ketika	terjadi	perkelahian	

antara	 Muslim	 dan	 Kristen,	 kita	 angkat	 mereka	 menjadi	

saudara	satu	dengan	lainnya,”	tegasnya.	

Perdamaian	dan	 toleransi	 tidak	akan	pernah	tercipta	 tanpa	

kerjasama	yang	baik	dari	semua	pihak.	 Itu	sebabnya	dalam	

kegiatan	 di	 sekolah,	 Umar	 memasukkan	 nilai-nilai	

perdamaian	dan	toleransi	dalam	kerjasama	di	antara	siswa.	Ia	

mengambil	 perumpamaan	 perjuangan	 kemerdekaan	 yang	

sangat	berat	namun	dapat	dicapai	karena	adanya	kerjasama	

yang	baik	dari	seluruh	masyarakat.	

Dalam	kegiatan	di	sekolah,	selain	proses	belajar-mengajar	di	

kelas,	ada	beberapa	kegiatan	keislaman	yang	di-setting	oleh	

Umar	 sebagai	 ajang	penanaman	nilai-nilai	 perdamaian	dan	

toleransi	 seperti	peringatan	Maulid	Nabi	Muhammad.	Pada	

acara	 ini	 sekolahnya	 mengundang	 sekolah	 lain	 untuk	

berpartisipasi	dalam	kegiatan	pentas	seni	dan	budaya.	Tentu	

saja	acara	tersebut	bukan	diadakan	sekadar	untuk	seremonial	

belaka	melainkan	untuk	menggali	nilai-nilai	perdamaian	dan	

toleransi	yang	dicontohkan	oleh	Nabi	Muhammad.	

Perdamaian	 dan	 toleransi	 memang	menjadi	 kosakata	 yang	
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melekat	 dalam	 aktivitas	 Umar,	 terutama	 setelah	mengikuti	

rangkaian	 kegiatan	 Program	 Bina	 Damai.	 Ia	 mengaku	

bersyukur	dapat	mengikuti	kegiatan	yang	sangat	bermanfaat	

tersebut.	 Usai	 acara	 itu	 ia	 mengundang	 guru-guru	 untuk	

melaporkan	 hasil	 dari	 rangkaian	 kegiatan	 workshop	 dan	

pelatihan	 Program	 Bina	 Damai	 yang	 diikutinya.	 Ia	 juga	

mendorong	 guru-guru	 lain	 untuk	 menerapkan	 nilai-nilai	

perdamaian	dan	toleransi	ke	dalam	kegiatan	pembelajaran	di	

kelas.	

Sebagai	 guru	 yang	 menangangi	 bidang	 kesiswaan,	 Umar	

kerap	 dihadapkan	 pada	 fenomena	 kenakalan	 siswa.	 Dari	

Program	Bina	Damai	yang	diikutinya	ia	belajar	bahwa	kunci	

terpenting	 dalam	 memecahkan	 masalah	 kenakalan	 ialah	

pendekatan	 ( ).	 Pertama-tama	 ia	 melakukan	approach

pendekatan	 persuasif,	 memanggil	 anak-anak	 yang	 terlibat	

perkelahian,	 misalnya,	 lalu	 menggali	 apa	 latar	 belakang	

masalahnya	 sehingga	 mereka	 berbuat	 demikian.	 Dengan	

pendekatan	 persuasif	 ia	 menasehati	 anak-anak	 itu	 secara	

bijaksana	tanpa	menyalahkan.	Kalau	kenakalannya	melebihi	

ambang	batas	kewajaran,	ia	akan	memanggil	orang	tua	siswa	

untuk	 turut	 serta	 membantu	 mengawasi	 anaknya	 serta	

melakukan	pembinaan	yang	intensif	terhadap	anak	tersebut.	

Menurut	Umar,	pendekatan	persuasif	 juga	dapat	digunakan	

dalam	menangani	kon�lik	sosial	di	masyarakat.	Ia	menuturkan	

bahwa	di	desanya	pernah	terjadi	kon�lik,	bukan	antar-umat	

beragama	melainkan	 sesama	umat	 Islam,	 yakni	 antara	 dua	

desa	di	Larike	bagian	atas	dan	Larike	bagian	bawah.	Kon�lik	

itu	 berlangsung	 selama	 hampir	 3	 tahun.	 Namun	 melalui	

pendekatan	persuasif	dan	kerjasama	 lingkungan	yang	baik,	
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akhirnya	 tercipta	 perdamaian	 di	 antara	 dua	 desa	 tersebut.	

“Pada	 intinya,	 kalau	kita	memiliki	 tujuan	yang	baik	dan	 itu	

dilakukan	 secara	 bersama-sama	 pasti	 akan	 terwujud,”	

tuturnya.	(Hidayat	al-Fannanie)
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Gunakan	akal,	dahulukan	musyawarah,	dan	hindari	
kekerasan!	Itulah	prinsip	yang	dipegang	oleh	RISNAWATI	

LESTUSEN,	guru	mata	pelajaran	Biologi	di	SMAN	4	Salahutu,	
Ambon.	Sejak	kerusuhan	Ambon	meletus	pada	1999,	Bu	Ris	–	

begitu	ia	biasa	disapa,	selalu	dihantui	kekuatiran	bahwa	
trauma	kon�lik	akan	membentuk	temperamen	yang	keras	
pada	anak-anak	remaja.	Senyampang	mengikuti	Program	

Bina	Damai,	ia	memposisikan	diri	sebagai	model	perdamaian	
itu	sendiri.

Biologi dan Embrio Perdamaian
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isnawati	mengajar	 di	 sekolah	 yang	 terletak	 di	 pinggir	Rpantai.	 Cuacanya	 yang	 panas	 membentuk	 karakter	

tersendiri	yang	khas	pada	mereka	yang	hidup	di	kawasan	itu.	

Orang	bilang	penduduk	pesisiran	berkepribadian	kasar,	kalau	

bicara	 suaranya	 keras	 seperti	 sedang	 berteriak.	 Maklum,	

daratan	 tepi	 pantai	 yang	 luas	 membuat	 suara	 orang	 tidak		

fokus	 karena	 dihempaskan	 angin.	 Akibatnya,	 orang	 harus	

selalu	berbicara	dengan	nada	tinggi.	Stigma	yang	terbentuk	

adalah:	orang	pantai	kasar	dan	tidak	sopan.

“Orang	tidak	akan	percaya	bahwa	warga	di	sini	perangainya	

baik	 dan	 lembut	 sebelum	 bertatap	muka	 langsung	 dengan	

mereka.”	 Begitu	 kata	 tukang	 ojek	 yang	mengantarkan	 saya	

menuju	kediaman	Risnawati,	untuk	melakukan	wawancara.	

Tidak	 perlu	 menunggu	 lama	 saya	 langsung	 membuktikan	

kebenaran	 kata-kata	 itu	 saat	 bertemu	 dan	 bercakap-cakap	

dengan	narasumber	saya	itu.	Suaranya	yang	halus	dan	bahasa	

tubuhnya	 yang	 lembut	meruntuhkan	 stigma	di	 kepala	 saya	

bahwa	orang	pantai	itu	kasar	dan	tidak	sopan.

“Murid-murid	saya	kalau	sedang	bermain	terlihat	kasar	dan	

senang	berteriak,	tapi	secara	pribadi	perangai	mereka	baik,”	

jelas	 Risna.	 Lalu	 ia	 menambahkan	 bahwa	 pada	 umumnya	

perangai	 orang-orang	 Basudara	 (orang	 Ambon)	 memang	

seperti	itu.	Risna	kemudian	bercerita	tentang	pengalamannya	

menanamkan	 nilai-nilai	 perdamaian	 dan	multikulturalisme	

kepada	 anak-anak	 didiknya	 di	 SMAN	 4	 Salahutu,	 Ambon,	

tempatnya	mengabdi	sebagai	guru.

Ibu	guru	yang	lahir	pada	1983	ini	sangat	total	memberikan	

perhatiannya	 kepada	 pendidikan	 perdamaian	 dan	
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multikulturalisme.	 Mayoritas	 siswa	 di	 sekolah	 tempat	 ia	

mengajar	ialah	Muslim	(99%).	Namun	bukan	berarti	tidak	ada	

masalah.	 Justru	 lingkungan	 yang	 homogen	 berpotensi	

menumbuhkan	 cara	 pandang	 sempit	 yang	 dapat	mengarah	

pada	sikap	anti-perbedaan.	Karena	itu	ia	mengajarkan	siswa-

siswinya	 untuk	 saling	 menghormati,	 menyayangi,	 dan	

memaa�kan.	 Sebab,	 yang	dapat	menimbulkan	kon�lik	 sosial	

bukan	hanya	masalah	besar	seperti	SARA	(suku,	agama,	ras,	

dan	antargolongan);	pertengkaran	kecil	antarsiswa	pun	dapat	

mengarah	pada	kon�lik	�isik	berskala	besar.

Keinginan	 Ris	 yang	 kuat	 untuk	 membantu	 mewujudkan	

perdamaian	 di	 lingkungan	 sekolah-sekolah	 di	 Ambon	

bersambut	dengan	adanya	program	Bina	Damai	Ambon	yang	

diselenggarakan	 oleh	 Center	 for	 the	 Study	 of	 Religion	 and	

Culture	 (CSRC)	 UIN	 Jakarta	 bekerjasama	 dengan	 Ambon	

Reconciliation	 and	Mediation	 Center	 (ARMC)	 IAIN	 Ambon,	

dengan	 dukungan	 dari	 The	 Asia	 Foundation.	 Kegiatan	 ini	

seakan	 menjadi	 pengarah	 bagaimana	 mengajarkan	 dan	

menerapkan	pendidikan	perdamaian	di	sekolah.	

Menurut	 Ris,	 setidaknya	 ada	 dua	 hal	 penting	 yang	 didapat	

ketika	 mengikuti	 kegiatan	 tersebut.	 Pertama,	 bagaimana	

pentingnya	 menyikapi	 perbedaan	 dengan	 cara	 dewasa.	 Ini	

terbukti	ketika	di	hari	pertama	panitia	membagi	tempat	tidur	

di	 penginapan,	 dimana	 para	 pemeluk	 agama	 yang	 berbeda	

dicampur.	 Di	 situ,	 tuturnya,	mulanya	 kita	 sama-sama	 diam	

karena	masih	kaku,	tapi	lama-kelamaan	kita	saling	bertukar	

cerita	 dan	 pengalaman.	 Akhirnya,	 perasaan	 canggung	 itu	

menghilang,	 tidak	ada	 lagi	 rasa	curiga	yang	ada	hanya	rasa	

sesama	 saudara.	 Selain	 itu,	 rasa	 kekerabatan	 yang	
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ditampakkan	 oleh	 teman-teman	 panitia,	 fasilitator,	 dan	

pemateri	mampu	menghilangkan	sekat-sekat.	

Kedua,	tentang	pembelajaran	materi	yang	berkaitan	dengan	

Kurikulum	 2013.	 Ini	 sangat	 membantu	 bagi	 guru-guru	 di	

daerah	 yang	 belum	 sepenuhnya	 memahami	 secara	 penuh	

mengenai	kurikulum	ini.	“Dibalutnya	kegiatan	Program	Bina	

Damai	Ambon	dengan	Kurikulum	13	membantu	kita	dalam	

menerapkannya	 di	 sekolah	 kita	 masing-masing,	 sebelum	

guru-guru	 yang	 lain	 mengetahui	 tentang	 penerapan	

kurikulum	2013	yang	baik	dan	benar	kita	sudah	mengetahui	

terlebih	 dulu	 lewat	 kegiatan	 ini,”	 ungkap	 Ris,	 seraya	

menuturkan	 bahwa	 kini	 wawasannya	 lebih	 terbuka	 dalam	

mensinergikan	materi	ilmu	Biologi	yang	diajarkannya	dengan	

pendidikan	perdamaian.	

Setelah	selesai	mengikuti	Program	Bina	Damai	Ambon	itu	Ris	

segera	menghadap	 kepala	 sekolah	 untuk	memberi	 laporan	

dan	 bercerita	 mengenai	 apa	 yang	 didapatnya	 di	 pelatihan	

tersebut,	 khususnya	 tentang	 materi,	 metode,	 dan	 alat	

pendidikan	 untuk	 menciptakan	 perdamaian.	 Pucuk	 dicinta	

ulam	 tiba.	 Apa	 yang	 ia	 utarakan	 sesuai	 dengan	 apa	 yang	

dipikirkan	 oleh	 kepala	 sekolah.	 Namun	 kepala	 sekolah	

mengatakan	bahwa	tidak	semua	orang	mempunyai	pemikiran	

dan	kepedulian	terhadap	pendidikan	perdamaian.	

Tapi	Ris	sudah	bertekad	untuk	pantang	mundur.	Ia	memulai	

dengan	 pendekatan	 personal	 untuk	 meyakinkan	 betapa	

pentingnya	 mensosialisasikan	 pendidikan	 perdamaian.	 Ia	

menemui	 karakter	 yang	 berbeda	 dari	 setiap	 guru.	 Ini	

tantangan	 tersendiri.	 “Tidak	 mungkin	 saya	 memaksakan	
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mereka	untuk	mengikuti	apa	yang	saya	sampaikan.	Saya	mulai	

dengan	cara	pembicaraan-pembicaraan	kecil,	dari	satu	guru	

ke	guru	lainnya,”	jelas	Ris.	Ia	menandaskan,	yang	terpenting	

ialah	memberi	contoh	terlebih	dahulu,	sebab	orang	biasanya	

akan	 lebih	 mudah	 mengikuti	 contoh	 daripada	 kata-kata.	

Ketika	 sudah	 dilakukan	 dan	 orang	 lain	 melihat	 maka	

per l ahan - l ahan 	 mereka 	 akan 	 meng iku t i 	 ka rena	

mendatangkan	kebaikan.

Sebagai	 orang	 yang	 merasakan	 dampak	 kon�lik	 secara	

langsung,	 kata	 Ris,	 warga	 Ambon	 memang	 cenderung	

emosional	dan	kurang	terkontrol.	Kondisi	seperti	inilah	yang	

diupayakan	oleh	Ris	–	dengan	mengajak	guru-guru	yang	lain	--	

untuk	 ditekan	 seminimal	mungkin	 sehingga	 tidak	menular	

kepada	 anak-anak	 didik.	 Caranya	 ialah,	 sedini	 mungkin	

menanamkan	 karakter	 yang	 baik	 kepada	 anak-anak	 didik	

sehingga	 suatu	 saat	 ketika	 terjadi	 permasalahan	 akan	

cenderung	 menggunakan	 akal	 dan	 musyawarah	 tanpa	

menggunakan	kekerasan.	

Tantangan	 yang	 muncul,	 menurut	 Ris,	 ialah	 kenyataan	

paradoks	 seperti	 ini:	 Di	 sekolah	 guru-guru	 memberikan	

nasihat	 jangan	 menggunakan	 kekerasan,	 jangan	 saling	

menyakiti,	 harus	 selalu	mengedepankan	 kasih	 sayang;	 tapi	

kenyataan	 di	 masyarakat	 mereka	 melihat	 kon�lik	 antar-

kampung,	 antar-pemuda,	 dan	 sebagainya.	 Yang	 dilihat	 di	

masyarakat	bertolak	belakang	dengan	apa	yang	diajarkan	di	

sekolah.

Terlepas	dari	itu,	Ris	bersyukur	bisa	mengikuti	Program	Bina	

Damai	 Ambon,	 karena	 membuatnya	 semakin	 mengerti	
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bagaimana	mengajarkan	pendidikan	perdamaian	 yang	baik	

dan	benar.	 Ia	berharap	kegiatan	semacam	ini	berlanjut	dan	

melibatkan	 lebih	 banyak	 lagi	 guru-guru	 sehingga	 semakin	

mudah	 mensosialisasikan	 dan	 menerapkan	 pendidikan	

perdamaian	 secara	 teori	 dan	 praktik	 di	 sekolah-sekolah	

maupun	di	tengah	masyarakat.	Perdamaian	Ambon,	ujar	Ris,	

merupakan	masalah	bersama.	Bukan	hanya	tanggung	jawab	

para	guru,	tapi	juga	tokoh	agama,	tokoh	adat,	pemuda,	remaja,	

pemerintah,	 dan	 sebagainya.	 “Kalau	 semua	 elemen	bersatu	

padu	menciptakan	perdamaian	di	Ambon	bukan	menjadi	hal	

yang	mustahil	perdamaian	di	Ambon	akan	 terwujud	secara	

menyeluruh,”	pungkas	Ris.	(Tutur	A.	Mustofa)
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Umur	boleh	tua	tapi	semangat	membangun	perdamaian	
boleh	dicoba!	Begitu	kata	ISMAIL	FATAH,	Kepala	Sekolah	
SMA	LKMD	WAKAL,	Ambon.	Ia	tidak	sedang	berkelakar.	

Fenomena	kekerasan	yang	kerap	melibatkan	anak-anak	muda	
Ambon	membuatnya	prihatin.	Itu	sebabnya,	ini	membulatkan	
tekad	untuk	terlibat	langsung	dalam	kerja-kerja	perdamaian.

Secercah Cahaya untuk Ambon
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smail	 Fatah	merupakan	 salah	 seorang	 peserta	 pelatihan	I“Program	 Bina	 Damai	 Ambon	 Melalui	 Pembangunan	

Kapasitas	Masyarakat	Sipil	yang	diadakan	oleh	Center	for	the	

Studi	of	Religion	and	Culture	(CSRC)	UIN	Jakarta	bekerja	sama	

dengan	The	Asia	Foundation	dan	Ambon	Reconciliation	and	

Mediation	 Center	 (ARMC)	 IAIN	 Ambon.	 Di	 kalangan	 para	

peserta	pelatihan	ia	biasa	disapa	Raja,	bukan	saja	karena	ia	

termasuk	 yang	 paling	 senior,	 tapi	 ia	 memang	 Raja	 di	

kampungnya,	yakni	kepala	desa.

Pria	yang	telah	menjadi	guru	sejak	tahun	1979	ini	menyadari	

tidak	 mudah	 mengimplementasikan	 apa	 yang	 didapatkan	

dalam	 program	 pelatihan	 bina	 damai	 tersebut.	 Tantangan	

yang	 paling	 menonjol	 ialah	 banyaknya	 perkelahian	 antar-

siswa.	 Belum	 lagi	 perkelahian	 antar-kampung	 yang	 juga	

sering	terjadi.	Bahkan	dalam	kasus	terakhir	ini	tidak	jarang	

anak-anak	sekolah	 justru	menjadi	aktor	utama,	 seolah-olah	

bangga	 karena	 bisa	 menjadi	 barisan	 terdepan	 dalam	

mempertahankan	 kampungnya.	 Selama	 ini,	 berbagai	 cara	

pernah	 ia	 lakukan	 untuk	 menekan	 angka-angka	 kekerasan	

dan	 meminimalisasi	 permasalahan-permasalahan	 yang	

menyulut	 kon�lik,	 namun	 usaha	 tersebut	 belum	 banyak	

memberikan	pengaruh.	

Setelah	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai,	 Ismail	 melihat	

secercah	cahaya	untuk	merajut	kembali	harapan	perdamaian	

di	 Ambon.	 Program	 yang	 dimaksudkan	 untuk	menerapkan	

pendidikan	perdamaian	itu	dipadukan	dengan	materi-materi	

yang	disampaikan	dengan	mudah	dan	menghibur.	Dari	para	

pemateri,	 fasilitator,	 dan	 seluruh	 peserta	 pelatihan	 ia	

menyerap	banyak	pengalaman.	Forum	pelatihan	itu	memang	
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didisain	 dengan	 pendekatan	 partisipatoris,	 dimana	 setiap	

orang	 dapat	 menjadi	 narasumber	 sehingga	 setiap	

pengalaman	yang	berbeda	dapat	diserap	oleh	semua	peserta.	

Bahkan	para	pemateri	dan	fasilitator	pun	dapat	belajar	dari	

forum	seperti	ini	karena	sifatnya	dialogis	dan	interaktif.

Walaupun	telah	mencicipi	asam	garam	di	dunia	pendidikan	

karena	 puluhan	 tahun	 mengabdi	 sebagai	 guru	 dan	 kepala	

sekolah,	Ismail	tetap	berpikiran	terbuka	dan	mau	menerima	

hal-hal	 baru	 yang	 ditemui	 dan	 dipelajarinya.	 Sebagai	 guru	

mata	pelajaran	Geogra�i	ia	memang	belum	memiliki	rencana	

yang	 detil	 tentang	 bagaimana	 mengintegrasikan	 nilai-nilai	

perdamaian	 ke	 dalam	 materi	 ajarnya.	 Namun	 demikian,	

melalui	 sharing	 pengalaman	 dengan	 teman-teman	 sesama	

guru	dan	peserta	pelatihan,	sedikit	demi	sedikit	ia	mengaku	

mulai	 menemukan	 celah	 dimana	 nilai-nilai	 tersebut	 dapat	

diselipkan.	Bagaimanapun,	pelajaran	Geogra�i	ialah	semacam	

jendela	untuk	melihat	dunia	luar	yang	lebih	luas.	Karena	itu,	

perspektif	keragaman	mau	tidak	mau	harus	menjadi	landasan	

pikiran	dalam	memahami	budaya	yang	berbeda-beda.	

Pria	 kelahiran	 tahun	 1956	 dan	 alumni	 IKIP	 ini	mengambil	

langkah	cepat.	Usai	mengikuti	Program	Bina	Damai,	ia	segera	

mengumpulkan	guru-guru	di	 sekolahnya.	Pada	kesempatan	

itu	ia	memberi	pengarahan	kepada	guru-guru	untuk	menjadi	

pendidik	 sejati,	 pendidik	 yang	mengabdikan	hidupnya	bagi	

masa	 depan	 anak-anak	 didiknya,	 pendidik	 yang	 mampu	

mengajarkan	 materi	 pelajaran	 dengan	 metode	 yang	 up	 to	

date,	 pendidik	 yang	 selalu	 belajar	 untuk	 menambah	

pengetahuannya	 sehingga	 selalu	 mempunyai	 bahan-bahan	

baru	 untuk	 membantu	 dalam	 pengajaran	 materi.	 “Saya	
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katakan	 bahwa	 guru	 mempunyai	 peran	 penting	 dalam	

menumbuhkembangkan	 karakter	 anak,	 sebab	 pintar	 saja	

tidak	 cukup	 tapi	 anak	 harus	 harus	memiliki	 karakter.	 Dari	

karakter	itulah	benih-benih	perdamaian	akan	tumbuh,”	tutur	

Ismail	yang	mengenyam	pendidikan	sekolah	menengahnya	di	

SMP	Pertiwi	Ambon	dan	SMA	Muhamadiyah	Ambon.

Pada	setiap	kesempatan	apel	pagi,	Ismail	selalu	mengingatkan	

para	 guru	 untuk	 menanamkan	 pendidikan	 moral	 kepada	

siswa-siswinya.	Guru,	ujarnya,	tidak	boleh	mengumbar	emosi	

ketika	 menghukum	 siswa.	 Hukuman	 boleh	 dilakukan	 asal	

mendidik,	 jangan	menghukum	 dengan	 lepas,	 setelah	 siswa	

dihukum	 lalu	 dibiarkan.	 Harus	 diberikan	 perhatian	 penuh	

sehingga	 siswa	 cenderung	 terkontrol.	 Ia	 meminta	 kepada	

guru-gurunya	 untuk	 kreatif	 dalam	 mengajar.	 Media	 tidak	

selalu	harus	tertulis,	karena	itu	guru	harus	sering	mengajak	

siswa-siswinya	untuk	belajar	di	luar	sekolah;	belajar	di	pantai,	

di	 gunung,	 di	 ladang,	 dengan	 syarat	 materi	 sesuai	 dengan	

lingkungan	belajar.	“Kalau	kita	berbicara	mengenai	tumbuhan	

maka	 kita	 harus	 menuju	 ke	 tempat	 tumbuhan	 itu	 berada;	

berbicara	mengenai	ombak	atau	abrasi	berarti	kita	harus	ke	

laut	atau	pantai;	belajar	tentang	gunung	meletus	dan	apa	saja	

akibat-akibatnya	 maka	 kita	 bisa	 menuju	 ke	 pegunungan	

terdekat,	 jadi	 siswa-siswi	dapat	menyerap	pelajaran	 secara	

mudah	karena	dihadapkan	langsung	pada	benda-bendanya,”	

tandasnya.

Metode	 praktek	 secara	 langsung	 memang	 sangat	 berbeda	

dengan	belajar	di	kelas	dimana	guru	menerangkan	dan	siswa	

mendengarkan;	tidak	adanya	interaksi	antara	siswa	dan	guru	

membuat	 siswa	 mengalami	 kesulitan	 dalam	 memahami	
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pelajaran.	 Metode	 partisipatoris,	 ujar	 Ismail,	 memberikan	

dampak	 yang	 banyak	 kepada	 siswa-siswi	 dikelas.	

Keikutsertaan	siswa	dalam	proses	belajar	mengajar	membuat	

siswa	menganggap	guru	sebagai	partner	belajar,	sebab	nanti	

akan	banyak	pertanyaan-pertanyaan	yang	terlontar	dari	para	

murid.	

Dalam	menanamkan	pendidikan	karakter	untuk	mewujudkan	

perdamaian,	 Ismail	 meminta	 orang	 tua	 murid	 untuk	

bekerjasama	 dengan	 pihak	 sekolah,	 karena	 guru-guru	 di	

sekolah	hanya	mampu	mengontrol	6-7	jam	setiap	harinya	dan	

sisanya	 ada	 di	 lingkungan,	 khususnya	 orang	 tua	 masing-

masing.	Keduanya	harus	bekerja	sama	secara	sinergi	untuk	

saling	mengingatkan	jika	anak-anak	melakukan	ha-hal	yang	

kurang	baik.

Selain	itu,	untuk	menghindari	kon�lik	yang	terjadi,	khususnya	

yang	 melibatkan	 anak-anak	 remaja,	 ia	 meminta	 aparat	

keamanan	 setempat	 untuk	 ikut	 adil	 dalam	 melakukan	

antisipasi.	 Ia	 menginisiasi	 pembentukan	 komunitas	 cinta	

perdamaian	 yang	 di	 dalamnya	 ada	 anggota	 Polri,	 TNI,	 dan	

pemuda	 setempat.	 Dengan	 terlibatnya	 banyak	 pihak	 Ismail	

berharap	tidak	hanya	guru	yang	memperdulikan	pendidikan	

perdamaian	 tapi	 semua	 elemen	 masyarakat	 terlibat	 di	

dalamnya,	sehingga	tidak	ada	lagi	kerusuhan	di	Ambon,	dan	

semua	hidup	dengan	penuh	damai	tanpa	kekerasan.	

Masyarakat	 harus	 terus-menerus	 diberi	 kesadaran	 bahwa	

kerusuhan,	 pertikaian,	 dan	 kon�lik	 itu	 tidak	 mendapatkan	

manfaat	sama	sekali,	bahkan	menimbulkan	kerugian.	Secara	

pribadi,	Ismail	pernah	merasakan	gajinya	terputus	selama	3	
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bulan	akibat	kon�lik	Ambon.	Kon�lik	sosial,	menurut	Ismail,	

hanya	 mengorbankan	 rakyat	 kecil.	 Lebih-lebih	 kon�lik	

bernuansa	agama,	sebab	akan	menimbulkan	luka	yang	sangat	

dalam.	 Agama-agama	 harus	 dibawa	 ke	 ruang	 dialog	 damai	

sehingga	menjadi	perekat	bagi	kehidupan	bermasyarakat.

Atas	 dasar	 itu,	 Ismail	 merekrut	 kembali	 guru-guru	 non-

muslim	 untuk	 mengabdi	 di	 sekolahnya	 yang	 mayoritas	

muridnya	 beragama	 Islam.	 Hal	 itu, 	 ujarnya,	 untuk	

mempermudah	 dalam	mensosialisasikan	 program-program	

perdamaian	dengan	tindakan	yang	nyata.	“Jika	semua	orang	

mampu	hidup	berdampingan	secara	damai	dengan	pemeluk	

agama	 yang	 berbeda,	 maka	 ia	 telah	 ikut	 menciptakan	

perdamaian	 di	 lingkungannnya	 sendiri,	 dan	 itu	 kontribusi	

yang	 sangat	 berarti	 bagi	 lingkungan	 yang	 lebih	 besar	 yaitu	

masyarakat,	 bangsa,	 dan	 negara,”	 pungkasnya.	 (Tutur	 A.	

Mustofa)
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Kebersamaan	menumbuhkan	perdamaian.	Karena	itu	
SARWIA	WAEL,	S.E.,	selalu	berpesan	kepada	murid-

muridnya	di	MTs	al-Hidayah	Liang,	Salahutu,	untuk	berbaur	
dengan	orang	lain	tanpa	membedakan	latar	belakang	suku,	

budaya,	maupun	agama.	Bagi	Sari	—	begitu	ia	biasa	disapa	—	
perdamaian	tidak	akan	ada	selama	kita	masih	memandang	

perbedaan-perbedaan.

Kreator Perdamaian di Negeri Liang
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on�lik	tahun	1999	yang	mengatasnamakan	agama	nyaris	Kmembuat	 kota	 Ambon	 menjadi	 arang.	 Banyak	 orang	

kehilangan	harapan.	Tidak	sedikit	pula	yang	pesimis	bahwa	

kota	 teluk	 nan	 indah	 ini	 akan	 mampu	 bangkit	 lagi	 dari	

keterpurukan	 akibat	 badai	 “perang	 saudara”.	 Tapi	 tidak	

demikian	dengan	Sari.	Setiap	hari	ia	memandangi	mata	anak-

anak	didiknya.	Di	sana	ia	menemukan	cahaya	yang	berkilauan;	

di	sana	ia	melihat	harapan	yang	merekah,	seperti	fajar	pagi	

yang	menyembul	 dari	 balik	 bukit.	 Ya,	 Ambon	masih	 punya	

masa	depan.	Dan	masa	depan	 itu	ada	di	pundak	anak-anak	

yang	kini	sebagiannya	adalah	murid-muridnya	sendiri.

Sudah	6	tahun	Sari	menjadi	pengajar	di	MTs	al-Hidayah	Liang,	

Salahutu,	 sebuah	 sekolah	 yang	 terletak	di	 tengah	hutan.	Di	

sana	 ia	 bukan	 hanya	menjadi	 pengajar	 tapi	 juga	motivator	

yang	selalu	mengobarkan	semangat	dan	membesarkan	hati	

anak-anak	 didiknya	 untuk	 tidak	 minder	 bersaing	 dengan	

sekolah-sekolah	 di	 kota	 yang	memiliki	 kualitas	 pendidikan	

yang	baik.	

Setiap	kali	anak-anak	didiknya	memanggil	Bu	Sari,	Bu	Sari,	ia	

melangkah	 lebih	 cepat	 agar	 segera	 dapat	 bersama	 dengan	

anak-anak	itu,	agar	mereka	merasa	memiliki	sahabat	dalam	

menyongsong	masa	depan.	Tekadnya	pun	semakin	kuat	untuk	

memberikan	 sesuatu	yang	bermanfaat	bagi	 generasi	muda.	

Perempuan	yang	lahir	pada	1973	ini	memang	bukan	sarjana	

pendidikan	 melainkan	 sarjana	 ekonomi	 lulusan	 STIKMA	

Malang.	 Sebelum	pulang	ke	 kota	 kelahirannya	di	Ambon	 ia	

sempat	bekerja	sesuai	dengan	background	pendidikannya	di	

Malang.	 Saat	 kembali	 ke	 Ambon,	 profesi	 guru	 menjadi	

pilihannya,	 dan	 MTS	 al-Hidayah	 Liang	 menjadi	 tambatan	
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hatinya.	 Ia	 melakukan	 rutinitas	 kesehariannya	 di	 sekolah	

tersebut	dengan	mengajar	PKN	dan	IPS	terpadu.	Ia	bertekad	

menjadikan	 MTS	 al-Hidayah	 Liang	 sebagai	 sekolah	

percontohan.	

Sari	bersyukur	dapat	mengikuti	kegiatan	Program	Bina	Damai	

Ambon	 melalui	 Pembangunan	 Kapasitas	 Masyarakat	 Sipil	

yang	 diadakan	 oleh	 Center	 for	 the	 Study	 of	 Religion	 and	

Culture	 (CSRC)	 UIN	 Jakarta	 dan	 Ambon	 Reconciliation	 and	

Mediation	Center	(ARMC)	IAIN	Ambon,	dengan	dukungan	The	

Asia	Foundation.	Banyak	pelajaran	dan	pengalaman	yang	ia	

dapatkan	 ketika	 mengikuti	 kegiatan	 tersebut	 karena,	

menurutnya,	 semua	 yang	 ada	 di	 dalam	 kegiatan	 tersebut	

mampu	 memberikan	 warna	 dan	 semangat	 baru	 untuk	

mendidik	kader-kader	bangsa.

Ketika	kembali	ke	MTS	al-Hidayah	Liang,	Sari	ditemani	oleh	

kepala	 sekolah,	Muhammad	Fikri,	menyampaikan	 apa	 yang	

didapatkannya	 ketika	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai	

te rsebut . 	 Sar i 	 men je laskan 	 ten tang 	 pent ingnya	

menumbuhkan	 kerjasama	 dan	 toleransi	 di	 antara	 seluruh	

komunitas	sekolah,	untuk	membangun	masa	depan	Ambon	

yang	penuh	kedamaian	dan	 jauh	dari	 kon�lik.	Kon�lik	 telah	

memecah	 belah	 masyarakat,	 meluluh-lantakkan	 warisan	

budaya,	 menghancurkan	 persaudaraan,	 dan	 menebarkan	

kabut	gelap	bagi	masa	depan	anak-anak.	

Kepada	 murid-muridnya,	 Sari	 berpesan	 agar	 saling	

menyayangi	satu	sama	lain	tanpa	membedakan	agama,	suku,	

dan	 budaya. 	 Di 	 bawah	 naungan	 sekolah	 Islam, 	 ia	

menggunakan	 istilah	 “apapun	 agamamu	 dan	 apapun	
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agamanya”,		kita	tetap	sama,	yakni	sama-sama	makhluk	Allah	

yang	mulia.	Kita	setara,	karena	kita	hidup	di	negara	Pancasila	

bukan	hidup	di	negara	Islam.	Apa	yang	didapatkan	Sari	dari	

workshop	 disampaikannya	 ke	 seluruh	 warga	 di	 MTs	 Al-

Hidayah	Liang.	

Sari	 mengajarkan	 murid-muridnya	 untuk	 selalu	 bersikap	

rendah	hati	dalam	memandang	perbedaan.	Sebab	tidak	ada	

manusia	yang	lebih	mulia	dari	manusia	lainnya	hanya	karena	

yang	satu	beretnis	A	dan	yang	lainnya	beretnis	B,	yang	satu	

beragama	C	dan	yang	lainnya	beragama	D.	Pergaulan	di	antara	

orang	 yang	 berbeda-beda	 harus	 dilakukan	 dengan	 rileks,	

menghindari	superioritas,	stereotip,	dan	prasangka.	Jika	kita	

mengatakan	si	anu	berwatak	keras	karena	bersuku	A,	dan	si	

ani	 bertindak	 kasar	 karena	 beragama	 B,	 maka	 kita	 telah	

membuat	kehidupan	terpecah-belah.	

Di	dalam	kelas,	Sari	berusaha	membangun	mood	positif	agar	

semua	 peserta	 didik	 merasa	 nyaman	 mengikuti	 proses	

belajar-mengajar.	 Setiap	 sesi	 pelajaran	 dibuka	 dengan	 doa	

yang	dipimpin	oleh	ketua	kelas.	Setelah	itu	Sari	melanjutkan	

dengan	 mengajak	 siswa	 bernyanyi	 bersama	 atau	 bermain	

aneka	game	yang	didapatkannya	ketika	mengikuti	workshop.	

Ketika	meminta	muridnya	menjawab	sebuah	pertanyaan,	dan	

murid	 tersebut	 menjawab	 salah,	 Sari	 tidak	 serta	 merta	

menyalahkan.	 Ia	 memberitahu	 sehalus	 mungkin	 sehingga	

tidak	menyinggung	perasaan	sang	murid.	Ia	berusaha	selalu	

menjaga	psikologi	anak	karena	itu	milik	mereka	yang	paling	

berharga.	Sekali	mereka	terluka,	akan	sulit	disembuhkan,	dan	

dapat	menghilangkan	mood	mereka	pada	materi	pelajaran.	
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Bahkan	bagi	murid-murid	tertentu	yang	terlalu	peka,	hal	itu	

akan	merusak	masa	 depan	mereka	 karena	mereka	merasa	

bodoh,	 hina,	 dan	 tidak	 berguna.	 Bagi	 Sari,	 psikologi	 anak	

dapat	dibentuk	dalam	lingkungan	yang	baik.	Ketika	meminta	

muridnya	maju	ke	depan	untuk	menjelaskan	pelajaran	dan	

dirasa	kurang	tepat	ia	akan	mengatakan,	hayo	siapa	lagi	yang	

berani	 maju,	 teman	 kita	 barusan	 seru	 lho.	 Hingga	 murid-

muridnya	merasa	nyaman	di	sekolah.

Sari	 selalu	 berpesan	 kepada	 murid-muridnya	 untuk	 saling	

berbaur	 dengan	 yang	 lainnya	 khususnya	 ketika	 berada	 di	

Masyarakat,	karena	kebersamaan	itu	menimbulkan	nilai-nilai	

perdamaian.	 Ia	 kerap	 meminta	 murid-muridnya	 mencari	

nilai-nilai	damai	dalam	sebuah	buku	dan	dikerjakan	secara	

berkelompok	 dan	 bercampur	 baur,	 setelah	 itu	 dinilai	

kelompok	mana	yang	paling	kompak	dalam	menjelaskannya.	

Cara	 yang	 ia	 terapkan	 mampu	 membuat	 anak-anak	 betah	

berada	di	 kelas.	 Suasana	 riang,	 damai,	 dan	penuh	 toleransi	

terbit	dari	saling	pengertian	dan	kebersamaan.

Kepada	guru-guru,	Sari	berbagi	tips	bagaimana	mengajarkan	

nilai-nilai	perdamaian	menggunakan	materi	yang	diajarkan	di	

kelas,	memasukkan	nilai-nilai	 perdamaian	 dalam	membuat	

RPP	 dan	 Silabus,	 membuat	 anak-anak	 yang	 lesu	 bangkit	

kembali	semangatnya,	antara	lain	dengan	permainan	(game)	

atau	bernyanyi	bersama	walau	sejenak.	

Guru,	 menurutnya,	 harus	 menjadi	 contoh	 bukan	 memberi	

contoh.	 Jika	 guru	 ingin	 meminta	 anak	 didiknya	 untuk	

menyapu	maka	 guru	harus	menyapu	 terlebih	dahulu,	 tidak	

bisa	 hanya	 memerintah	 tanpa	 melakukan,	 sehingga	 ada	

153



timbal	 balik	 yang	 terjadi	 antara	 guru	 dengan	 murid.	

Kebiasaan	di	sekolah	pasti	akan	dibawa	oleh	murid-murid	ke	

lingkungan	masyarakat,	minimal	di	dalam	keluarga.	Karena	

itu	guru	bukan	hanya	menjadi	pengajar	tetapi	juga	pembina	

bagi	 siswa	 dan	 siswinya,	 tentunya	 selain	 pembinaan	 yang	

dilakukan	oleh	kedua	orang	tua.	

Tidak	hanya	kegiatan	formal	di	dalam	sekolah,	kegiatan	ekstra	

pun	 tidak	 lepas	 dari	 sentuhan	 tangan	 Sari.	 Hasil	 karyanya	

bersama	para	guru	dan	murud-muridnya	patut	dibanggakan.	

Sudah	banyak	prestasi	yang	ditorehkan	dan	mengharumkan	

nama	 sekolahnya,	 di	 antaranya	 pramuka	 dan	 hadroh.	

Beberapa	kali	 sekolahnya	mengikuti	kegiatan	pramuka	dan	

selalu	mendapatkan	predikat	terbaik.	Di	antara	prestasi	yang	

didapat	adalah	ketika	mengikuti	 	 jambore	daerah,	 	MTS	al-

Hidayah	 Liang	 masuk	 10	 besar;	 saat	 mengikuti	 lomba	

pramuka	di	STAIN,	MTS	al-Hidayah	Liang	menyabet	juara	ke-

3;	di	Pangdam	Pattimura	mendapat	predikat	3	terbaik.	Selain	

pramuka,	 group	kesenian	hadroh	 juga	 tidak	kalah	bersaing	

dalam	 memberikan	 penghargaan.	 Di	 antara	 prestasi	 yang	

pernah	didapatkannya	adalah	pernah	mengikuti	pentas	seni	

di	 	Masjid	Al-Fatah	dimana	gubernur	Maluku	hadir	di	acara	

tersebut.	

Tidak	ada	yang	diharapkan	oleh	Sari	kecuali	senyuman	siswa-

siswinya	 yang	 menerbitkan	 harapan	 akan	 masa	 depan	

bersama	yang	lebih	baik.	Merekalah	—	anak-anak	didiknya	—	

yang	mampu	menjadi	 obat	mujarab	untuk	membangkitkan	

semangatnya	 dalam	 berkarya	 dan	mengabdi	 demi	MTS	 Al-

Hidayah	Liang	 khususnya,	 dan	Ambon	umumnya.	 (Tutur	A.	

Mustofa)
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Pendidikan	perdamaian	yang	ideal	di	Ambon	adalah	jika	apa	
yang	diajarkan	di	sekolah,	terlihat	di	masyarakat.	Kalau	tidak,	

anak	akan	mengalami	kon�lik	dalam	dirinya.	Karena	itu	
MUHAMMAD	RAHAKBAU	berharap	akan	tercipta	kembali	
Ambon	yang	damai	sehingga	warga	dan	anak-anak	sekolah	

tidak	perlu	lagi	menyeberang	lewat	laut	hanya	untuk	
menghindari	kampung	yang	sedang	dilanda	kon�lik.	

Damai dimulai dengan Salam
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redikat	 guru	 senior	 yang	 disandangkan	 kepada	PRahakbau	menjadikannya	 tempat	 sharing	dan	 “curhat”	

(mencurahkan	 hati)	 oleh	 para	 guru	 dan	 murid-murid.	

Semangat	 untuk	 selalu	 belajar	 dan	 menuntut	 ilmu	 masih	

melekat	 kuat	 pada	 dirinya.	 Buktinya,	 	 setelah	 14	 tahun	

menjadi	 guru	 di	 SMAN	 2	 Leihitu,	 Ambon,	 ia	 melanjutkan	

belajar	 di	 tingkat	magister	 bidang	manajemen	 pendidikan.	

Pada	tahun	2000	Rahakbau	mengajar	mata	pelajaran	PPKN	

(Pendidikan	 Pancasila	 dan	 Kewarganegaraan)	 dan	 Tata	

Negara.	Maklum	bidang	studinya	di	perguruan	tinggi	adalah	

pendidikan	Pancasila	dan	Kewarganegaraan.	Namun	di	tahun	

2006	mata	pelajaran	PPKN	dan	Tata	Negara	dihapuskan.	Kini	

ia	mengajar	PKn	atau	Pendidikan	Kewarganegaraan.

Ketika	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai	 Ambon	 melalui	

Pembangunan	Kapasitas	Masyarakat	Sipil	yang	diadakan	oleh	

Center	 for	 the	 Study	 of	 Religion	 and	 Culture	 (CSRC)	 UIN	

Jakarta	 dan	 Ambon	 Reconciliation	 and	 Mediation	 Center	

(ARMC)	IAIN	Ambon	dengan	dukungan		The	Asia	Foundation,	

Rahakbau	 tertarik	 dengan	microteaching-nya.	 “Kegiatan	 ini	

memberi	 manfaat	 besar.	 Dengan	 metode	 dan	 model	

pembelajaran	 seperti	 yang	 dicontohkan	 di	 dalam	 kegiatan	

tersebut	 ia	 bisa	 menyisipkan	 materi-materi	 bina	 damai	 di	

setiap	mata	pelajaran,’	ujar	pria	yang	menyelesaikan	studi	di	

sekolah	 dasar	 di	 Maluku	 Tenggara	 tahun	 1980,	 SMP	 di	

Madrasah	Tsanawiyah	 tahun	 1983	 dan	 di	Madrasah	Aliyah	

tahun	1986	tersebut.	Menurutnya,	pengajar	PKn	tidak	akan	

kesulitan	dalam	mengajarkan	pendidikan	perdamaian	lewat	

pelajaran	 tersebut,	 karena	 pada	 dasarnya	 di	 dalam	materi	

PKn	tertuang	nilai-nilai	perdamaian.	Bahkan	di	setiap	babnya	
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selalu	 bersinggungan	 dengan	 pendidikan	 perdamaian.	 Ia	

selalu	membiasakan	diri	untuk	membuat	RPP	maupun	silabus	

dengan	menyelipkan	materi-materi	bina	damai.	Hal	ini	juga	ia	

tularkan	 kepada	 guru-guru	 lainnya	 sehingga	 program	 bina	

damai	 bisa	 menyeluruh	 diajarkan	 oleh	 semua	 elemen	 di	

sekolah.

Sebagai	 salah	 satu	 guru	 senior,	 Rahakbau	 tidak	 mendapat	

kesulitan	 yang	 terlalu	 serius	 untuk	 mensosialisasikan	 apa	

yang	 ia	 dapatkan	 kepada	 guru-guru	 lainnya.	 Ia	 memberi	

contoh	kepada	teman-teman	guru	lainnya	betapa	pentingnya	

pendidikan	perdamaian	khususnya	di	 kalangan	 siswa-siswi	

karena	mereka	adalah	golongan	terpelajar	yang	seharusnya	

menjadi	 benteng	 terdepan	 dalam	 menangkal	 masalah-

masalah	 yang	 menimbulkan	 kon�lik.	 Media	 seperti	 �ilm	

menjadi	 salah	 satu	 pilihannya	 dalam	 mengajarkan	

pendidikan	 perdamaian.	 Biasanya	 ia	 akan	 memutar	 �ilm	

tentang	kekerasan	yang	selalu	menimbulkan	hal-hal	negatif,	

lalu	kemudian	siswa-siswinya	diminta	untuk	bersama-sama	

menganalisis	dan	mencari	solusi	untuk	menangkal	kekerasan	

sehingga	bisa	menciptakan	perdamaian	dan	keharmonisan.

Terbatasnya	fasilitas	media	tidak	membuatnya	berkecil	hati.	

Diskusi	kelas	menjadi	salah	satu	alternatif.	Ia	memilih	tema	

yang	 akan	 didiskusikan	 oleh	 siswa-siswinya	 yang	 dibagi	

menjadi	lima	kelompok,	setiap	kelompok	mendapatkan	topik	

sama	 dengan	 tema	 yang	 berbeda.	 Mereka	 dituntut	 untuk	

menguraikan	 topik	 tersebut	 yang	 sebelumnya	 sudah	

didiskusikan	dengan	teman-teman	kelompok.	Setelah	selesai	

mereka	harus	mempresentasikan	di	depan	kelas	dan	yang	lain	

menyimak.	 Lalu	 dibuka	 sesi	 diskusi,	 termasuk	 menjawab	
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pertanyaan	 atau	 memberi	 masukan-masukan.	 Selanjutnya,	

semua	siswa	diminta	untuk	merealisasikan	topik-topik	yang	

sudah	mereka	presentasikan	di	dalam	lingkungan	sekolah.	Ini	

untuk	target	awal.	Target	berikutnya	direalisasikan	di	dalam	

masyarakat.

Menjadi	 guru	 di	 sekolah	 yang	 siswa-siswinya	 homogen,	

karena	99%	Muslim,	 tidak	serta	merta	membuat	Rahakbau	

tenang	 dalam	penerapan	 pendidikan	 perdamaian.	 Ia	 justru	

berpikir	keras	bagaimana	cara	mengetahui	siswanya	mampu	

menyerap	nilai-nilai	perdamaian	yang	diajarkan.	Belum	lagi	

mengawal	 mereka	 ketika	 berada	 di	 tengah-tengah	

masyarakat,	 karena	 sampai	 sekarang	 masyarakat	 Ambon,	

khususnya	mereka	yang	tinggal	di	pedesaan,	masih	memiliki	

stigma	 buruk	 terhadap	 kata	 perdamaian,	 bahkan	 ada	 yang	

terang-terangan	menolak	perdamaian.	 Stigma	 itu	 lahir	dari	

situasi	 kon�lik	 di	 masa	 lalu,	 saat	 kata	 damai	 menguap	 ke	

angkasa	dibakar	oleh	angkara	murka	dan	kemarahan.

Rahakbau	 berpesan	 kepada	 siswa-siswinya	 untuk	 selalu	

meralisasikan	nilai-nilai	perdamaian	yang	pernah	dipelajari	

disekolah,	 dimulai	 dari	 hal	 kecil	 seperti	 memberi	 salam	

kepada	guru	dan	menyapa	teman.	Kemudian	dilanjutkan	ke	

lingkungan	keluarga,	dimana	anak	membiasakan	diri	untuk	

selalu	memberi	salam	atau	menyalami	orang	tua	dan	saudara	

yang	lebih	tua.	“Meskipun	sekadar	memberi	salam	harus	tetap	

kita	 kawal,	 karena	 kalau	 hal	 yang	 paling	 kecil	 saja	 tidak	

dibiasakan	bagaimana	akan	melakukan	hal	yang	besar	dengan	

berbagai	 konsekuensinya,”	 tegas	 pria	 kelahiran	 Maluku	

Tenggara	 tahun	 1968	 tersebut.	 Karena	 tinggal	 di	 desa	 dan	

kebetulan	 rumahnya	 tidak	 jauh	 dari	 sekolah,	 maka	 lebih	
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mudah	 bagi	 Rahakbau	 memantau	 siswa-siswinya	 dalam	

berperilaku	sehari-hari.	

Beberapa	kali	Rahakbau	melihat	siswanya	terlibat	di	dalam	

kon�lik	 antar-kampung.	 Karena	 itu	 ia	menghimbau	 kepada	

para	orang	 tua	untuk	membantu	mengontrol	anak-anaknya	

dan	melarang	melibatkan	atau	mengikutsertakan	anak-anak	

ketika	 terjadi	 kon�lik	 antar-kampung.	 Sebab,	 kalau	mereka	

terlibat	 di	 dalam	 kon�lik	 maka	 menjadi	 sia-sia	 pendidikan	

perdamaian	yang	diajarkan	di	sekolah.	Rahakbau	tidak	ingin	

pikiran-pikiran	suci	anak-anak	terkotori	oleh	kon�lik	sosial.

SMAN	2	Leihitu	mempunyai	tradisi,	siapa	saja	yang	mengikuti	

program	 di	 luar	 sekolah	 maka	 setelah	 selesai	 mengikuti	

program	 tersebut	 harus	 mempresentasikan	 di	 depan	

semuanya.	 Tujuannya	 agar	 segenap	 warga	 sekolah	

mendengar	hasil	yang	diperoleh	selama	kegiatan.	Begitu	juga	

dengan	 Muhammad	 Rahakbau.	 Ia	 mempresentasikan	 hasil	

dari	 kegiatan	 Program	Bina	 Damai	 Ambon	 yang	 diikutinya	

dalam	rapat	umum	yang	dihadiri	oleh	semua	guru.	Di	forum	

itu	ia	mengingatkan	bahwa	masyarakat	di	sekitar	sekolah	ini		

masuk	dalam	kategori	rawan	kon�lik	antar-kampung.	Karena	

itu,	himbaunya,	kita	sebagai	guru	tidak	boleh	berhenti	untuk	

terus	mendidik	siswa	mengenai	nilai-nilai	perdamaian	yang	

disisipkan	 di	 semua	 bidang	 studi,	 agar	 mereka	 tumbuh	

menjadi	pribadi-pribadi	yang	damai	dan	toleran.

Bukan	hanya	 itu,	Rahakbau	berinisiatif	menjalin	 kerjasama	

dengan	 aparat	 setempat	 dan	 pemerintahan	 negeri	 untuk	

mengawal	 pendidikan	 perdamaian	 tersebut,	 sehingga	 apa	

yang	 diajarkan	 di	 sekolah	 bisa	 direalisasikan	 secara	 nyata.	
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Harapannya	 akan	 tercipta	 kembali	 Ambon	 yang	 damai	

sehingga	 warga	 dan	 anak-anak	 sekolah	 tidak	 perlu	 lagi	

menyeberang	lewat	laut	hanya	untuk	menghindari	kampung	

sebelah	yang	sedang	dilanda	kon�lik.	Antar-warga	kampung	

saling	menjaga,	melindungi,	dan	bertoleransi,	sehingga	tidak	

ada	 lagi	 pembakaran-pembakaran	 dan	 	 pembunuhan-

pembunuhan.	 Semua	 orang	 bisa	 merasa	 damai;	 orang	 tua	

damai	dalam	bekerja	dan	anak-anak	damai	dalam	menuntut	

ilmu.	(Tutur	A.	Mustofa)
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Hari	ini	menanam,	suatu	saat	akan	memanen.	Menanam	
benih	perdamaian	akan	tumbuh	pohon	perdamaian.	

Begitulah	pandangan	L.J.	SAHUSIWA,	guru	Pendidikan	
Agama	Kristen	di	SMPN	2	Salahutu,	Ambon.	“Jika	ditanam	
dan	disiram	terus-menerus,	pohon	perdamaian	itu	akan	
tumbuh	berkembang,	hingga	saat	panen	tiba	semuanya	
sudah	matang.	Kita	yang	menanam	anak-	cucu	yang	akan	
memanen,”	ujar	perempuan	kelahiran	Nusa	Laut,	Saparua,	

tahun	1966	ini.

Pohon Perdamaian untuk Anak-Cucu Kita
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etiap	suku	bangsa	di	Indonesia	memiliki	karakter	umum	Syang	sama,	misalnya	sama-sama	mencintai	perdamaian	

dan	menghindari	kon�lik.	Namun	masing-masing	suku	bangsa	

memiliki	 karakter	 khusus	 yang	 berbeda.	 Karakter	 khusus	

orang	Ambon	berbeda	dengan	karakter	khusus	orang	Jawa;	

karakter	khusus	orang	Bugis	berbeda	dengan	karakter	khusus	

orang	Madura,	dan	begitu	seterusnya.	Karena	itu	diperlukan	

pendekatan	dan	metode	yang	berbeda	pula	apabila	kita	ingin	

mengupayakan	character	building	untuk	menanamkan	nilai-

nilai	tertentu.

Sahusiwa	 menemukan	 hal	 itu	 setelah	 mengikuti	 kegiatan	

Program	Bina	Damai	Ambon	melalui	Pembangunan	Kapasitas	

Masyarakat	Sipil	yang	diadakan	oleh	Center	for	The	Study	of	

Religion	 and	 Culture	 (CSRC)	 UIN	 Jakarta	 dan	 Ambon	

Reconciliation	 and	 Mediation	 Center	 (ARMC)	 IAIN	 Ambon	

dengan	dukungan	The	Asia	Foundation.	Ia	mengaku	senang	

dapat	mengikuti	acara	tersebut	karena	memperoleh	wawasan	

baru	 tentang	 metode-metode	 yang	 tepat	 untuk	 digunakan	

dalam	 pengajaran	 dan	 pembentukan	 karakter	 siswa	 di	

sekolah	tempatnya	mengajar	yaitu	SMPN	2	Salahutu.

Kepala	 Sekolah	 SMPN	 2	 Salahutu	 merespon	 dengan	 baik	

kegiatan	yang	diikutinya.	Bahkan	beliau	meminta	Sahusiwa	

untuk	 memimpin	 apel	 pagi	 sekaligus	 menyampaikan	

pengalaman	 dan	 hasil	 yang	 didapat	 setelah	 mengikuti	

Program	Bina	Damai	Ambon.	Tujuannya,	agar	semua	warga	

SMPN	2	Salahutu	dapat	menyerap	pengalaman	tersebut	dan	

mengambil	yang	bermanfaat.

Menurut	 Sahusiwa,	 sebelum	 mengikuti	 kegiatan	 Program	
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Bina	Damai	Ambon	ia	selalu	kesulitan	dalam	mempraktekkan	

pendidikan	 karakter	 dan	 perdamaian.	 Sekarang	 ia	 mulai	

mengerti	 dan	 dapat	 menerapkan	 sedikit	 demi	 sedikit	 apa	

yang	 didapat	 dari	 kegiatan	 tersebut.	 Ia	 mengajarkan	 nilai-

nilai	 karakter	 yang	 memang	 tidak	 jauh	 dari	 nilai-nilai	

perdamaian.	Dalam	kegiatan	 itu	 ia	 tidak	 saja	mendapatkan	

pelajaran	 tentang	nilai-nilai	perdamaian	 tapi	 juga	sekaligus	

metode 	 pembe la j a rannya 	 yang 	 re l evan . 	 Pan i t i a	

penyelenggara	 mengkombinasikan	 program	 pendidikan	

perdamaian	dengan	kurikulum	2013	yang	sangat	membantu	

untuk	proses	belajar-mengajar	selanjutnya.	Plus	pengenalan	

metode	 micro	 teaching	 yang	 memberikan	 nilai	 tambah	

baginya	dan	guru-guru	lainnya.

Sahusiwa	 menuturkan	 bahwa	 guru	 mempunyai	 peranan	

penting	untuk	mengubah	karakter	anak	didik.	90%	karakter	

anak	 terbentuk	 oleh	 kondisi	 dan	 keadaan	 baik	 di	 sekolah	

maupun	di	lingkungan	sekitar	tempat	tinggalnya.	Karena	itu	

seorang	guru	harus	mampu	menciptakan	suasana	yang	selalu	

kondusif	 dan	 nyaman.	 “Ketika	 melihat	 karakter	 anak	 yang	

kasar	 maka	 seorang	 guru	 tidak	 boleh	 menggunakan	

kekerasan,	misalnya	memukul	dengan	rotan,	melainkan	harus	

menempuh	pendekatan	persuasif,”	papar	alumnus	Program	

Diploma	 di	 Universitas	 Kristen	 Indonesia	 Maluku	 (UKIM)	

dengan	konsentrasi	di	Pendidikan	Agama	Kristen	ini.

Sahusiwa	 tertarik	 dengan	 materi	 yang	 berkaitan	 dengan	

media	pembelajaran	karena	 ini	 sekaligus	berkaitan	dengan	

kurikulum	2013	yang	belum	banyak	diketahui	oleh	guru-guru	

di	Ambon.	Kurangnya	sosialisasi	oleh	pemerintah	setempat	

juga	disesalkan	oleh	para	guru.	Karena	 itu	ketika	 forum	 ini	
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juga	 membahas	 kurikulum	 2013	 ia	 menyambut	 antusias.	

Sekali	mengikuti	kegiatan	banyak	manfaat	yang	didapatkan.	

Materi	 tersebut	 langsung	 ia	 terapkan	 di	 SMPN	 2	 Salahutu,	

misalnya	dalam	kegiatan	membuat	gambar,	ia	meminta	anak-

anak	mengamati,	lalu	membuat	kesimpulan	dari	gambar	yang	

diamati	 tersebut.	 Tegasnya,	 ia	melibatkan	 anak-anak	untuk	

aktif	 dalam	 pembelajaran.	 	 Guru	 hanya	 berperan	 sebagai	

pendamping,	 sehingga	 di	 antara	 para	 siswa	 selalu	 ada	

in teraks i 	 dan 	 kebersamaan 	 untuk 	 mengik is 	 ego	

individualisme.	 Ia	 menggunakan	 pendekatan	 partisipatoris	

dimana	guru	bukanlah	subjek	sentral,	muridlah	yang	menjadi	

subjek	sentral.

Selain	mengajar	 Pendidikan	 Agama	 Kristen,	 Sahusiwa	 juga	

aktif	dalam	kegiatan	ekstrakulikuler.	Ada	dua	kegiatan	yang	

bisa	dikatakan	besar	dan	sukses	dalam	pelaksanaannya.	Yang	

pertama	 kegiatan	 “antar-pela”	 dimana	 pelaksaan	 kegiatan	

pekan	olahraga	dan	seni	atau	porseni	tidak	lagi	diadakan	di	

sekolah,	 melainkan	 di	 sekolah	 lain	 yang	 dulunya	 terjadi	

kon�lik.	 Kegiatan	 saling	 mengunjungi	 dan	 mengadakan	

kegiatan	 bersama	 ini	 banyak	 mendatangkan	 manfaat	 yang	

besar.	 Kegiatan	 kedua	 adalah	 program	 hari	 besar	 agama,	

dimana	siswa	Kristen	akan	menjadi	panitia	acara	di	kegiatan	

umat	Muslim,	seperti	hari	raya	Idul	Fitri,	Idul	Adha,	dan	halal	

bi-halal.	 Sebaliknya,	 siswa	Muslim	 akan	menjadi	 pelaksana	

kegiatan	 seperti	 Natal.	 Mereka	 akan	 merasa	 senang	 bisa	

menjadi	 bagian	 dari	 suksesnya	 acara	 tersebut.	 Setiap	 ada	

perayaan	hari	besar	agama	pasti	sekolah	akan	mengadakan	

kegiatan	tersebut	dengan	semua	siswa	terlibat	di	dalamnya.	
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Selain	siswa	dan	guru,	pengawas	dari	UPT	pun	ikut	dilibatkan.	

Saling	 mengundang	 sudah	 menjadi	 bagian	 dari	 rutinitas.	

Kegiatan	seperti	ini	dirasa	cukup	baik	untuk	menumbuhkan	

rasa	saling	menghormati	dan	menyayangi.	Dan	ke	depannya,	

kata	Sahusiwa,	tidak	akan	ada	lagi	klaim	saya	golongan	mana	

dan	 kamu	 golongan	 mana,	 karena	 semua	 telah	 melebur	

menjadi	satu	kesatuan	yang	kokoh	dan	kuat.

Sahusiwa	bersyukur	karena	dapat	mengikuti	program	yang	

diadakan	oleh	CSRC	tersebut	karena	telah	membantu	dalam	

penerapan	materi	pendidikan	perdamaian	dengan	kurikulum	

2013.	Karena	minimnya	sosialisasi,	ujarnya,	banyak	sekolah	

di	Ambon	yang	belum	menerapkan	kurikulum	2013.	Ia	pun	

berharap	kegiatan-kegiatan	serupa	akan	sering	diadakan	dan	

diikuti	oleh	lebih	banyak	guru,	kepala	sekolah,	dan	pihak	UPT,	

sehingga	 lebih	 banyak	 lagi	 yang	 peduli	 dengan	 pendidikan	

perdamaian	 di 	 Ambon	 dan	 semakin	 mudah	 untuk	

melaksanakannya.	 Ia	meyakini	 usaha	 yang	 dilakukan	 terus	

menerus	dan	konsisten	akan	mendatangkan	hasil.	Ibarat	hari	

ini	 menanam,	 suatu	 saat	 akan	 memanen.	 Menanam	 benih	

perdamaian	 akan	 tumbuh	 pohon	 perdamaian.	 “Setelah	

ditanam	dan	disiram	terus-menerus,	pohon	perdamaian	itu	

tumbuh	berkembang	sedikit	demi	sedikit,	hingga	saat	panen	

tiba	semuanya	sudah	matang.	Kita	yang	menanam	anak	cucu	

yang	 akan	 memanen,”	 pungkas	 guru	 yang	 tidak	 pernah	

mengajar	 selain	 pelajaran	 Pendidikan	 Agama	 Kristen	

tersebut.	(Tutur	A.	Mustofa)
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SMPN	5	Leihitu	terletak	persis	di	pinggir	laut	dan	termasuk	
daerah	yang	rawan	kon�lik	antar-kampung.	Karena	itu	

IMRAN	SOEMENA	menyadari	bahwa	karakter	anak-anak	
didiknya	cenderung	lebih	keras	akibat	bentukan	lingkungan.	
Perlu	proses	untuk	menciptakan	suasana	yang	kondusif	bagi	
penanaman	nilai-nilai	perdamaian.	Dan	ia	yakin	anak-anak	

didiknya	akan	menjadi	pelopor	perdamaian	di	dalam	
masyarakatnya.

Suksesnya Pembelajaran tergantung Metode
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mran	bergabung	dengan	SMPN	5	Leihitu	sejak	sekolah	itu	Ididirikan	 pada	 2008.	 Ia	 diberi	 tugas	 mengampu	 mata	

pelajaran	 matematika.	 Kebetulan	 sejak	 kecil	 ia	 telah	

menyukai	 dan	 menguasai	 matematika,	 sehingga	 dalam	

mengajar	 siswa-siswinya	 ia	 relatif	 tidak	 menemukan	

kesulitan	yang	berarti.

Untuk	 meningkatkan	 kualitas	 pengajarannya	 Imran	

meng ikut i 	 Program	 B ina 	 Damai 	 Ambon 	 me la lu i	

Pembangunan 	 Kapas i t a s 	 Masyaraka t 	 S ip i l 	 yang	

diselenggarakan	 oleh	 Center	 For	 the	 Study	 of	 Religion	 and	

Culture	 (CSRC)	 UIN	 Jakarta	 dan	 Ambon	 Renciliation	 and	

Mediation	Center	 (ARMC)	 IAIN	Ambon	 yang	 didukung	The	

Asia	 Foundation.	 Diakuinya,	 kegiatan	 tersebut	 memberi	

pengaruh	 besar	 pada	 pola	 pengajaran	 yang	 ia	 lakukan	dan	

kebetulan	 pula	 bersesuaian	 dengan	motto	 SMPN	 5	 Leihitu	

“Ami	Letemena”	yang	berarti	“Kami	yang	Terdepan”.	

Dari	kegiatan	tersebut	Imran	mendapatkan	bukan	saja	materi	

nilai-nilai	perdamaian	melainkan	juga	sejumlah	metode	dan	

strategi	 pembelajaran	 untuk	 diterapkan	 di	 sekolahnya.	

Menurutnya,	suksesnya	proses	pembelajaran	memang	terkait	

erat	dengan	pemilihan	metode.	Dari	kegiatan	itu	ia	mengerti	

pentingnya	 metode	 partisipatori	 yang	 mengedepankan	

interaksi	antar-siswa.	Sasaran	dari	metode	 ini	bukan	hanya	

pemahaman	siswa	pada	materi	namun	juga	aspek	kerjasama.	

“Ketika	 mereka	 bekerjasama,	 guru	 harus	 memberikan	

penjelasan	 tentang	 manfaat	 kerjasama.	 Kerjasama	 itu	

gambaran	bahwa	manusia	tidak	bisa	hidup	sendiri,	melainkan	

saling	membutuhkan	satu	sama,”	 	ujar	pria	kelahiran	Negeri	

Lima,	 7	 Agustus	 1980,	 yang	 mengaku	 setelah	 mengikuti	
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Program	 Bina	 Damai	 lebih	 terbuka	 dengan	 masukan-

masukan	dari	siswa-siswinya.	

Sebagai	salah	satu	pembina	OSIS,	Imran	mencanangkan	hari	

Senin	 sebagai	 hari	 disiplin.	 Artinya,	 setiap	 hari	 senin	

kedisiplinan	 diterapkan	 penuh	 bagi	 semua	 warga	 sekolah.	

Tidak	ada	yang	boleh	melanggar	peraturan	sedikit	pun.	Dan	

ini	 berlaku	 bagi	 murid	 maupun	 guru	 di	 SMPN	 5	 Leihitu.	

Peraturan	 ini	 mengandung	 pesan	 betapa	 pentingnya	

kedisiplinan.	 Dengan	 berdisiplin,	 semua	 akan	 tepat	 waktu	

sehingga	 tidak	 ada	 lagi	 kegiatan-kegiatan	 yang	 tertunda	

karena	 harus	 menunggu	 yang	 lainnya.	 Disiplin	 juga	 akan	

menumbuhkan	karakter-karakter	yang	baik.	Selain	itu,	ia	juga	

menerapkan	 “Jumat	 Kasih	 Sayang”,	 yaitu	 kegiatan	 yang	

menerapkan	 sistem	 interaksi	 siswa	 dengan	 guru,	 siswa	

dengan	siswa,	guru	dengan	guru,	siswa	dengan	masyarakat,	

guru	 dengan	 masyarakat.	 Intinya,	 semua	 warga	 sekolah	

membangun	kasih	sayang	dengan	yang	lainnya.	“Sasaran	dari	

kegiatan	ini	adalah	untuk	melatih	diri	karena	pada	dasarnya	

yang	 ditekankan	 dalam	 Program	 Bina	 Damai	 adalah	

pendidikan	tanpa	kekerasan,”	tutur	pria	yang	pernah	kuliah	di	

Jurusan	Pertanian,	Universitas	Muslim	Indonesia,	Makassar,	

ini.	

Imran	Soumena	banyak	memberikan	masukan	kepada	guru-

guru	 lainnya	 untuk	 menggunakan	 media-media	 yang	 ada	

seperti	 infocus	 dalam	menyampaikan	materi.	 Dan	 sebelum	

pembelajaran	 dimulai, 	 diadakan	 game-game	 untuk	

menyelipkan	 nilai-nilai	 yang	 mengacu	 kepada	 pendidikan	

perdamaian.

Kepala	sekolah	mengapresiasi	hasil	yang	didapat	oleh	Imran	
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ketika	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai.	 Untuk	 program	

nyatanya,	 ia	 meminta	 izin	 kepada	 kepala	 sekolah	 untuk	

mengadakan	kegiatan	pekan	olahraga	dan	seni	atau	porseni	

antar-sekolah,	khususnya	antara	 satu	negeri	dengan	negeri	

lainnya	 yang	 sering	 terjadi	 kon�lik.	 Tujuan	 utama	 dari	

kegiatan	ini	adalah	menerobos	kon�lik	yang	terjadi	di	dalam	

masyarakat	melalui	pendidikan.	Namun,	kegiatan	porseni	itu	

belum	 terealisasi	 karena	 terjadi	 kon�lik	 antar	 desa.	 Imran	

tidak	 mau	 menanggung	 resiko	 apabila	 terjadi	 sesuatu.	 Ia	

hanya	mengingatkan	murid-muridnya	agar	tidak	ikut	terlibat	

di	dalam	kon�lik.	“Tapi	ada	juga	yang	terlibat	karena	mereka	

mengatasnamakan	 solidaritas	 bersama	 untuk	 melindungi	

kampung	dari	serangan-serangan	kampung	lain,”	tutur	Imran	

yang	mengaku	merasa	sedih	karena	belum	mampu	berbuat	

banyak	untuk	mensosialisasikan	pendidikan	perdamaian	di	

kampungnya	 sendiri.	 Kendati	 begitu	 ia	 tetap	 memiliki	

keyakinan	 untuk	menciptakan	 kampungnya	 dan	 sekitarnya	

menjadi	 aman	 dan	 damai.	 Tidak	 ada	 lagi	 kon�lik	 dan	

pertikaian.	 Ia	 ingin	 generasi	 muda	 tampil	 sebagai	 pelopor	

perdamaian	di	dalam	keluarga	maupun	lingkungannya.

Pria	yang	mengantongi	serti�ikat	Akta	4	bidang	Pendidikan	

Matematika	 dari	 IAIN	 Ambon	 ini	 berharap	 diadakan	 lagi	

kegiatan-kegiatan	 seperti	 Program	 Bina	 Damai,	 terutama	

untuk	 teman-teman	gurunya	 yang	 lain.	Dari	 kegiatan	 itu	 ia	

mengaku	 bukan	 hanya	 memperoleh	 wawasan	 tentang	

perdamaian	namun	juga	perkembangan-perkembangan	baru	

dalam	metode	pembelajaran.	Salah	satunya	yang	ia	sukai	ialah	

micro-teaching.	 Dari	 situ	 ia	 mengetahui	 bagaimana	 cara	

mengajar	dengan	baik	dan	memilih	metode	yang	tepat	untuk	

setiap	pengajaran.	(Tutur	A.	Mustofa)
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Kon�lik	‘99	telah	membuat	kota	Ambon	tersegregasi;	ada	
daerah	Muslim,	ada	daerah	Kristen.	Dulu	guru	Kristen	biasa	
saja	mengajar	di	sekolah	Islam,	begitu	pula	sebaliknya	guru	
Islam	mengajar	di	sekolah	Kristen.	Tradisi	pela-gandong	dan	

hemasuhi	yang	dianggap	tiang	pancang	bagi	bangunan	
harmoni	sosial	porak-poranda	dalam	sekejap.	Namun,	PARID	

MALAWAT	memiliki	optimisme,	lantaran	mulai	banyak	
inisiatif	perdamaian	dilakukan	oleh	warga	sipil,	termasuk	

Program	Bina	Damai	yang	diikutinya	dengan	penuh	
antusiasme.

Maluku Satu Darah, So dari Dulu di Mamala
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arid	 mengaku	 mengalami	 perubahan	 pandangan	 dan	Psikap	 setelah	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai	 yang	

diadakan	oleh	Center	 for	 the	Study	of	Religion	and	Culture	

(CSRC)	 UIN	 Jakarta,	 Ambon	 Reconciliation	 and	 Mediation	

Center	(ARMC)	IAIN	Ambon,	dengan	dukungan	dari	The	Asia	

Foundation.	Acara	ini,	menurutnya,	dikemas	menarik	dengan	

bobot	 materi	 yang	 tidak	 ringan	 namun	 diberikan	 secara	

sederhana	 oleh	 pemateri	 profesional,	 sehingga	 hari-hari	

selama	pelatihan	begitu	menyenangkan	dan	memberi	banyak	

manfaat.

Sebagai	 guru	 yang	 telah	mengabdi	 selama	 7	 tahun	 di	 SMA	

Muhammadiyah	 Mamala,	 Parid	 merasa	 mendapat	 materi	

yang	 sangat	 penting	 terkait	 bagaimana	 mendidik	 anak	 di	

lingkungan	 sekolah,	mengenalkan	 anak	 kepada	 pendidikan	

perdamaian,	 cara	 mengelola	 kon�lik,	 dan	 cara	menghadapi	

persoalan	di	masyarakat.	Semua	itu	tidak	pernah	ia	dapatkan	

sebelumnya.	

Sikapnya	 yang	 temperamental	 dalam	 menghadapi	 setiap	

persoalan	perlahan-lahan	mulai	berubah.	Ketika	menghadapi	

siswa	bermasalah	ia	tidak	lagi	memarahi	atau	memukulnya.	Ia	

memanggil	siswa	tersebut,	ditanya	apa	permasalahannya.	Jika	

ada	 dua	 siswa	 yang	 bertengkar	 ia	 t idak	 langsung	

menjusti�ikasi	 yang	 ini	 salah	 dan	 yang	 ini	 benar,	 tapi	

menggunakan	 trik-trik	mengelola	 kon�lik	 yang	 ia	 dapatkan	

ketika	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai	 sehingga	 di	 antara	

kedua	siswa	tersebut	tidak	ada	yang	merasa	dirugikan.

Untuk	pendidikan	perdamaian,	Parid	berkonsentrasi	kepada	

siswa,	 teman-teman	 guru,	 dan	 lingkungan	 masyarakat.	
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Meskipun	 ia	 mengakui	 bahwa	 tradisi	 pela-gandong	 dan	

hemasuhi	nyaris	lenyap	digerus	kon�lik	‘99	namun	terangkat	

kembali	 dengan	 adanya	 inisiatif-insiatif	 perdamaian.	 Ia	

mengapresiasi	 Program	 Bina	 Damai	 dan	 mengikutinya	

dengan	tekun	dari	awal	hingga	akhir	pelatihan,	dan	bertekad	

mengaplikasikan	di	lingkungan	tempat	tinggalnya	maupun	di	

sekolah	tempatnya	mengajar.	

Parid	 yang	 merupakan	 alumnus	 Pendidikan	 Agama	 Islam	

(PAI)	 IAIN	 Ambon	memang	 tinggal	 di	wilayah	Muslim	 dan	

mengajar	di	sekolah	yang	hampir	seluruh	siswanya	Muslim.	

Namun	 kondisi	 demikian	 tidak	 membuatnya	 yakin	 bahwa	

tidak	 akan	 terjadi	 kon�lik.	Menurutnya,	 kon�lik	 tidak	hanya	

berasal	 dari	 perbedaan	 agama,	 tapi	 suku	 dan	 ras	 pun	 bisa	

meletupkan	 api	 kon�lik.	 Bahkan,	 lanjutnya,	 perbedaan	

pandangan	dan	perlakuan	juga	dapat	menyulut	kon�lik.	Suatu	

ketika	ia	menjelaskan	arti	aniaya.	Banyak	siswanya	yang	tidak	

mengerti	perlakuan	apa	saja	yang	termasuk	perbuatan	aniaya.	

Memanggil	dengan	makian,	berkata-kata	kasar,	menurutnya,	

termasuk	aniaya	dan	tidak	boleh	dilakukan.	

Setelah	 mengikuti	 Program	 Bina	 Damai,	 Parid	 Malawat	

mengumpulkan	 guru-guru	 di	 sekolahnya	 untuk	 tujuan	

sosialisasi.	 Ia	 mengatakan,	 nilai	 pendidikan	 terletak	 pada	

contoh	atau	keteladanan.	Kalau	guru	memerintahkan	“A”	lalu	

guru	tersebut	tidak	melaksanakannya,	tidak	mungkin	siswa	

akan	 ikut	melaksanakan.	Kalau	 siswa	diminta	 datang	 tepat	

waktu,	 tapi	 gurunya	 sendiri	 datang	 terlambat,	 bagaimana	

akan	diikuti.	“Nilai	itu	dikerjakan	bukan	disampaikan.	Semua	

orang	 sudah	 tahu	 tentang	 nilai,	 semua	 orang	 sudah	 tahu	

perbuatan	jahat	namun	susah	untuk	menghindarinya,”	tandas	
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pria	 kelahiran	 1984	 yang	 juga	 mengajar	 mata	 pelajaran	

‘Kemuhamadiyahan’	di	sekolah	Muhammadiyah	tersebut.

Bagi	Parid,	mengelola	kon�lik	sama	dengan	mengelola	pesan,	

semua	 harus	 diselidiki	 terlebih	 dulu	 kevalidannya.	 Banyak	

kerusuhan	 yang	 terjadi	 karena	 kon�lik	 adalah	 akibat	 dari	

informasi	 yang	 tidak	 jelas,	 masyarakat	 menelan	 mentah-

mentah	semua	informasi	yang	masuk,	entah	benar	ataupun	

salah.	Dari	kegiatan	Program	Bina	Damai	ia	belajar	bagaimana	

mengelola	informasi.	Apakah	informasi	itu	dari	media	sosial	

ataupun	dari	mulut	ke	mulut,	harus	dikon�irmasi	lebih	lanjut.	

Pada	hari	pertama	mengikuti	kegiatan	Program	Bina	Damai,	

Parid	mengaku	merasa	canggung	bertemu	dengan	guru-guru	

Kristen,	apalagi	ia	harus	sekamar	dengan	mereka.	Perasaan	

was-was	dan	curiga	masih	ada.	Namun	berkat	penyelenggara,	

pemateri,	 dan	 fasilitator	 yang	menyenangkan,	 perasaan	 itu	

akhirnya	hilang.	Rasa	curiga	dan	canggung	berganti	dengan	

rasa	 bahagia,	 berbagi	 cerita	 dan	 bercanda.	 “Mungkin	 kalau	

tidak	ada	acara	seperti	itu	tidak	mungkin	kami	bisa	sedekat	

ini,”	ujarnya.	 Ia	belajar	bahwa	guru-guru	harus	bersatu	dan	

menyatu,	baik	Muslim	maupun	Kristen,	karena	masa	depan	

perdamaian	 di	 Ambon	 ada	 di	 tangan	 mereka.	 Guru	 harus	

mampu	 mendidik	 dan	 memberikan	 arahan	 kepada	 siswa-

siswinya	tentang	pentingnya	pendidikan	perdamaian.	Dalam	

menghadapi	siswa	yang	bandel	guru	harus	bersikap	bijaksana	

dan	berjiwa	besar,	tidak	boleh	lagi	menggunakan	kekerasan,	

karena	kekerasan	 tidak	akan	menimbulkan	hasil	yang	baik,	

malahan	akan	memicu	lahirnya	kekerasan	yang	lain.

Budaya	 juga	 mulai	 dilihatnya	 kembali	 sebagai	 modal	 bagi	
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perdamaian.	 Peran	 budaya	 sangat	 besar	 dan	 memberi	

pengaruh	 yang	 kuat	 pada	 warga	 di	 kampungnya,	 Mamala.	

Pameo	‘Maluku	Satu	Darah’,	menurut	Parid,	dari	dulu	sudah	

ada	 di	 Mamala.	 Tradisi	 pela-gandong	 dan	 hemasuhi	 yang	

sejatinya	 sudah	 ada	 dari	 zaman	 dulu	 mulai	 ditumbuhkan	

sedikit	demi	sedikit.	Parid	ingin	membumikan	kembali	tradisi	

tersebut	dari	dalam	kelas,	menanamkannya	secara	mendalam	

kepada	 siswa	 dan	 siswi,	 	 karena	 ia	 yakin	 tradisi	 itu	 akan	

mampu	 memberikan	 efek	 signi�ikan	 dalam	menumbuhkan	

dasar-dasar	 perdamaian,	 sikap	 toleransi	 dan	 kerjasama.	 Ia	

juga	bertekad	untuk	melahirkan	generasi	muda	yang	mampu	

menjadi	problem	solver	bagi	setiap	masalah	yang	ada.	(Tutur	

A.	Mustofa)
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Perdamaian	adalah	praktek.	Karena	itu	MUHAMMAD	YUSUF	
LAGA	mengusulkan	program	misi	perdamaian	dengan	

memobilisasi	siswa	sekolahnya	yang	mayoritas	Muslim	ke	
sekolah	Kristen.	Karuan	saja	usul	itu	ditentang	keras	oleh	
semua	orang	tua	murid.	Bahkan	ada	yang	mengatakan	dia	
gila	karena	ingin	menyerahkan	nyawa	para	siswa.	Trauma	
kon�lik	1999	belum	sirna.	Kecurigaan	masih	kuat	di	antara	

warga.	Tapi,	akhirnya	Yusuf	bisa	meyakinkan	mereka.

Damai itu Sadap, Damai itu Indah
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risis	 moneter	 yang	 menerjang	 Indonesia	 sejak	 tahun	K1997	 berpuncak	 pada	 tragedi	 kerusuhan	 1998.	

Penjarahan	 dan	 anarkisme	 sosial	 terjadi	 di	 mana-mana.	

Situasi	politik	kacau,	situasi	ekonomi	memburuk.	Perusahaan	

berlomba-lomba	 mem-PHK	 karyawan-karyawannya	 demi	

kelangsungan	 hidup	 perusahaan	 itu	 sendiri.	 Salah	 satu	

korban	 tersebut	 adalah	 M.	 Yusuf	 Laga,	 yang	 bekerja	 di	

perusahaan	kapal	pesiar	di	Jakarta.	Setelah	mengalami	PHK,	ia	

memutuskan	untuk	kembali	kampung	halaman	di	Ambon.

Pada	awalnya	Yusuf	enggan	kembali	ke	Ambon	yang	saat	itu	

sedang	dilanda	kerusuhan	besar.	Kondisi	kota	saat	itu	sudah	

tidak	 layak	huni.	 Infrastruktur	hancur,	bangunan-bangunan	

telah	menjadi	puing,	kejiwaan	warga	berada	di	titik	trauma	

yang	 akut.	 Namun,	 karena	 rasa	 kepedulian	 untuk	 kembali	

membangun	kampung	halaman,	maka	ia	memutuskan	untuk	

pulang.	 Yusuf	 ditawari	 untuk	 mengajar	 bahasa	 Inggris	 di	

SMPN	 4	 Salahutu.	 Ia	menerima	 tawaran	 itu	 karena	 bahasa	

Inggris	sudah	menjadi	“makanan”	sehari-harinya	saat	bekerja	

di	 kapal	 pesiar.	 Di	 tahun	 2005,	 ketika	 Ambon	 sudah	mulai	

kondusif	 ia	 meneruskan	 pendidikan	 strata	 1	 di	 Unidar	

(Universitas	Darussalam).	

Selama	beberapa	tahun	setelah	kon�lik	Ambon	1999,	situasi	

kota	 ini	 sebenarnya	belum	 sepenuhnya	 kondusif.	Di	 antara	

warga	 masih	 ada	 rasa	 saling	 curiga.	 Pemerintah	 juga	

melakukan	segregasi	wilayah;	umat	Muslim	tinggal	bersama	

umat	Muslim,	 umat	 Kristen	 tinggal	 bersama	 umat	 Kristen.	

Pemerintah	 kuatir	 kalau	 dicampur	 akan	 kembali	 terjadi	

kon�lik.	Tapi	 itu	sebenarnya	hanya	solusi	sementara.	Dalam	

jangka	 	panjang	harus	 ada	penyelesaian	 tuntas	 agar	damai	
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tercipta	untuk	semuanya.	Menurut	Yusuf,	faktor	paling	kuat	

yang	membuat	Ambon	damai	adalah	ikatan	keluarga.	“Setiap	

berjumpa	kita	menangis.	Kita	memang	berbeda	tapi	kenapa	

perbedaan	membuat	kita	saling	menghancurkan.	Kita	semua	

menyesali	diri,	duduk	bersama	dan	merenungkan	apa	kiranya	

yang	dapat	dilakukan	supaya	tercipta	perdamaian,”	turur	pria	

yang	lahir	pada	5	April	1974	ini.

Yusuf	senang	bisa	mengikuti	Program	Bina	Damai	karena	dari	

program	ini	banyak	manfaat	yang	didapat.	Setelah	mengikuti	

program	 ini	 ia	 sadar	 akan	 pentingnya	 pendidikan	

perdamaian.	Dulu,	ujarnya,	ia	hanya	tahu	tentang	perdamaian	

sebagai	 keadaan	 yang	 harus	 diusahakan,	 sekarang	 tumbuh	

kesadaran	bahwa	memang	perlu	ada	pendidikan	yang	secara	

khusus	 ditujukan	 untuk	menanam	 dan	menyebarkan	 nilai-

nilai	perdamaian	tersebut.	

Lebih	jauh	Yusuf	berpikir	bahwa	perdamaian	adalah	praktek.	

Karena	 itu	 suatu	 ketika	 ia	 mengusulkan	 program	 untuk	

memobilisasi	 siswa	sekolahnya	ke	sekolah	Kristen.	Usul	 itu	

ditentang	keras	oleh	semua	orang	tua	murid.	Bahkan	ada	yang	

mengatakan	bahwa	dia	gila	karena	ingin	menyerahkan	nyawa	

para	siswa.	Namun	Yusuf	tidak	putus	asa.	Ia	tetap	melobi	wali	

murid	satu	persatu.	Ia	mengatakan,	ini	adalah	kegiatan	pekan	

olahraga	 dan	 seni	 (porseni).	 Jadi	 tidak	 akan	 terjadi	 hal-hal	

yang	 dikhawatirkan	 oleh	 orang-orang	 tua	 siswa.	 Pada	

mulanya	 ia	 memang	 mengusulkan	 para	 siswa	 menginap	

supaya	 terjalin	 interaksi	 yang	 lebih	 intens.	 Namun	 karena	

ditolak	maka	ia	berkompromi.	Acara	akan	berlangsung	dari	

pagi	sampai	siang	saja.	Sorenya	pulang.	
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Ketika	apel	di	depan	400-an	siswa	ia	menantang	siapa	yang	

mau	 berangkat.	 Dengan	 berat	 hati	 mereka	 mengangkat	

tangannya.	 “Saya	 tahu	 para	 siswa	 itu	 sedang	 berpikir	

bagaimana	hidup	di	sekitar	umat	Kristen,	makannya	seperti	

apa,	 piring	 dan	 gelasnya	 bagaimana,	 karena	 Ambon	

merupakan	 wilayah	 yang	 sangat	 fanatik	 terhadap	 agama,”	

kata	 Yusuf	 yang	 pernah	 mendapat	 beasiswa	 untuk	

meneruskan	studi	di	kota	Makassar,	namun	tidak	melanjutkan	

kuliahnya	dan	memilih	untuk	hijrah	ke	Jakarta.	Namun	Yusuf	

meyakinkan	murid-murid	dan	orangtua	mereka	bahwa	niat	

dan	tujuan	kegiatan	ini	baik;	kalau	niat	dan	tujuan	kita	baik	

maka	Insya	Allah	tidak	akan	terjadi	hal-hal	yang	ditakurkan.	

Dengan	 4	 mobil	 yang	 diikuti	 oleh	 sekitar	 200-an	 siswa,	

mereka	berangkat.	Apa	yang	terjadi	kemudian?	Semua	yang	

ikut	 terkejut	 menyaksikan	 bagaimana	 mereka	 disambut	

begitu	meriah.	Bahkan	Walikota	Ambon	saat	 itu	ada	dalam	

barisan	 yang	 menyambut.	 Menggunakan	 arak-arakan,	 para	

peserta	 dari	 sekolah	 Yusuf	 diajak	 keliling	 sekolah.	 Setiap	

orang	diapit	oleh	satu	tuan	rumah	siswa.	Dan	airmata	tumpah	

karena	rasa	haru.	Pikiran	mereka	sudah	bergeser	dari	curiga	

menjadi	percaya,	dari	waspada	menjadi	cinta.	

Setelah	 acara	 penyambutan	 dan	 anak-anak	 sudah	 berbaur	

sedemikian	 rupa,	 aura	 acara	 itu	 memang	 benar-benar	

berubah.	Penuh	senyum,	tawa	canda,	dan	keakraban.	Ketika	

acara	selesai	pada	sore	hari	dan	mobil	yang	menjemput	sudah	

datang,	mereka	tidak	mau	pulang.	Saat	apel	penutupan	Yusuf	

sengaja	 bertanya	memancing	 kepada	 siswa-siswinya,	 siapa	

yang	mau	pulang?	Dan	ternyata	tidak	ada	satu	pun	anak	yang	

mengangkat	 tangan	 untuk	 pulang.	 Bahkan	 perwakilan	 dari	
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mereka,	 ketua	 OSIS,	 mengatakan	 bahwa	 mereka	 ingin	

menambah	waktu	 satu	hari	 lagi.	Yusuf	bertanya	alasan	apa	

yang	 membuatmu	 minta	 diundur	 satu	 hari	 lagi?	 Anak	 itu	

menjawab,	kita	belum	pernah	hidup	seperti	 ini,	 kita	belum	

pernah	merasakan	pesaudaraan	seperti	ini,	makan	bersama	

dan	main	bersama.	Malam	harinya	sudah	tidak	diketahui	lagi	

mana	Muslim	mana	 Kristen.	 Perjumpaan	 ini	 dicatat	 dalam	

sejarah	perdamaian	Maluku	sebab	sebelumnya	tidak	pernah	

ada	 kegiatan	 seperti	 ini.	 Semua	 stasiun	 televisi	 pun	 ikut	

merekamnya.

Karena	kejadian	itu	sekolah	SMPN	4	Salahutu	menjadi	sekolah	

percontohan	 dan	 pelopor	 perdamaian.	 Bahkan	 walikota	

sendiri	 yang	 langsung	 meresmikannya.	 Yusuf	 telah	

membongkar	sekat	kekuatiran	di	antara	siswa.	Ia	mengatakan	

kepada	siswa-siswinya	bahwa	Rasulullah	tidak	mengajarkan	

untuk	 membenci.	 Karena	 itu	 mari	 kita	 hidup	 saling	

berdampingan	 tanpa	 memikirkan	 latar	 belakang	 masing-

masing.	 Kegiatan	 itu	 menjadi	 inspirasi	 bagi	 banyak	 orang,	

bahkan	dijadikan	�ilm	dokumenter	dengan	judul	“Provokasi	

Damai”	dan	mendapat	nominasi	ketiga	di	Indonesia,	bahkan	

juara	 1	 di	 Qatar.	 Lewat	 �ilm	 itu	 ia	 menyampaikan	 pesan	

terhadap	dunia	bahwa	Maluku	sudah	damai,	dan	damai	 itu	

indah.	

Yusuf	terus	berusaha	menghapuskan	bibit-bibit	permusuhan.	

Dalam	 sosialisasi	 kepada	 guru-guru,	 ia	mengatakan	 bahwa	

anak-anak	harus	menghilangkan	kata	benci	dan	prasangka.	

Juga,	jangan	membiarkan	ada	anak	sendiri,	ajak	dia	bersama-

sama.	 Ia	 pun	 menyarankan	 kepada	 semua	 guru	 untuk	

memulai	 belajar	 dengan	 berdoa	 bersama	 dan	 selalu	
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menyelipkan	pesan	perdamaian.	Yusuf	juga	memperhatikan	

kegiatan	 ekstrakulikuler	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	

menyisipkan	 pesan	 perdamaian.	 Misalnya,	 ia	 menginisiasi	

acara	halal	bi	halal	dengan	mengundang	mereka	yang	non-

Muslim.	Begitu	juga	jika	ada	kegiatan	kristiani	mereka	yang	

Muslim	akan	hadir.	

“Ketika	 mengikuti	 pelatihan	 Bina	 Damai	 saya	 senang	 bisa	

berjumpa	dengan	teman-teman	dari	komunitas	lain,	tinggal	

satu	 kamar	 dan	 bertukar	 cerita.	 Kesan	 dari	 mengikuti	

program	ini	luar	biasa:	damai	itu	sadap,	damai	itu	enak,	damai	

itu	indah,”	pungkas	Yusuf	yang	pernah	menekuni	pendidikan	

guru	agama	ini.	(Tutur	A.	Mustofa)
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Tidak	sembarang	orang	Islam	berani	ke	Aboru,	yang	dikenal	
sebagai	“Maluku	Selatan”,		dan	salah	satu	basis	terkuat	warga	
Kristen	saat	kon�lik	Ambon	meletus	pada	1999.	Tapi,	APPAN	

PATTY,	seorang	guru	di	SMPN	6	Kairatu,	berani	ke	sana	
bersama	9	orang	pemuda	Muslim.	Dan,	ternyata	ia	disambut	
hangat	bagaikan	saudara	oleh	penduduk	Aboru.	“Dengan	ini	
saya	membuktikan	bahwa	Latu	dan	Aboru	adalah	saudara;	
bahwa	kon�lik	di	Maluku	adalah	masa	lalu,”	tandasnya.	

Konflik Maluku adalah Masa Lalu
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engalaman	panjang	tentang	kon�lik	telah	dirasakan	oleh	PAppan.	 Bagaimana	 tidak,	 kakeknya	 saja	 hingga	 kini	

belum	 ditemukan	 dimana	 keberadaannya	 sejak	 kerusuhan	

yang	terjadi	akibat	anggota	Republik	Maluku	Selatan	(RMS)	

menyerbu	 kampungnya.	 Banyak	 korban	 saat	 itu;	 masjid,	

rumah-rumah,	bahkan	tembok	benteng	pun	tidak	luput	dari	

amukan	 anggota	 RMS.	 Di	 masa	 kecil	 pun	 Appan	 sudah	

merasakan	kon�lik.	Dan	puluhan	tahun	kemudian,	ia	menjadi	

salah	satu	yang	merasakan	dampak	dari	kerusuhan	Ambon	

1999.	Peristiwa	itu	membentuk	kepribadian	yang	keras	dan	

penuh	amarah.

Namun,	 semakin	 beranjak	 dewasa,	 pemikirannya	 berubah.	

Dengan	 perenungan	 panjang	 akhirnya	 ia	 memilih	 menjadi	

pengajar	 untuk	 terus	 memberikan	 perubahan-perubahan	

pada	generasi	muda.	Sebagai	 seorang	guru	yang	memasuki	

dunia	pendidikan	pasca	kon�lik,	Appan	merasa	begitu	sulitnya	

merasakan	 perdamaian,	 atau	 memberikan	 ketenangan	

kepada	murid-muridnya.	Sebab,	saat	itu	masih	sering	terjadi	

kon�lik-kon�lik	sporadis	efek	dari	kon�lik	besar	1999.	Belum	

ada	 ketenangan	 dalam	proses	 belajar	mengajar.	 Di	 sekolah	

pun	masih	sering	siaga	karena	ditakutkan	ada	penyerangan-

penyerangan	 secara	 tiba-tiba.	 “Kondisi	 yang	 belum	 stabil	

membuat	 psikologi	 dan	 karakter	 anak-anak	 Latu	 menjadi	

keras	dan	mudah	berkelahi,”	kata	pria	yang	mengampu	mata	

pelajaran	Pendidikan	Pancasila	dan	Kewarganegaraan	ini.

Appan	Patti	pun	mengakui	masih	memiliki	watak	dan	sikap	

yang	keras.	Dalam	kapasitasnya	sebagai	guru	pun	ia	merasa	

belum	 mampu	 bersikap	 baik	 saat	 memberikan	 pelajaran	

kepada	 murid-muridnya.	 Ia	 mengaku	 berubah	 setelah	
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mengikuti	rangkaian	program	yang	diadakan	oleh	Center	for	

the	 Study	 of	 Religion	 and	 Culture	 (CSRC)	 UIN	 Jakarta	

bekerjasama	 dengan	 The	 Asia	 Foundation	 dan	 Ambon	

Reconciliation	and	Mediation	Center	(ARMC)	IAIN	Ambon.	

Setelah	mengikuti	serangkaian	kegiatan	tersebut,	ia	berusaha	

mengubah	 sikapnya	 yang	 keras, 	 bahkan	 juga	 cara	

mengajarnya	 di	 kelas.	 Pendidikan	 damai	 dirasa	 sebagai	

urgensi	yang	tidak	bisa	ditunda-tunda	lagi	untuk	Ambon	dan	

Maluku	 keseluruhan.	 Sementara	metode	 pendidikan	 damai	

itu	 sendiri	 ia	 serap	dari	 fasilitator	dan	narasumber	dengan	

penuh	antusias	karena	baginya	itu	sangat	berguna.	Sekarang	

di	 dalam	 diri	 Appan	 hanya	 ada	 tujuan	 satu,	 membuktikan	

kepada	 semua	 orang	 bahwa	 Maluku	 damai,	 tidak	 ada	 lagi	

pertentangan	agama	di	Maluku.	

Untuk	membuktikan	itu,	pada	akhir	2013	Appan	mengadakan	

study	 tour	 ke	 daerah	 Saparua.	 Daerah	 ini	 dikenal	 sebagai	

daerah	merah	di	mata	umat	Muslim	Ambon	khususnya	ketika	

kon�lik	‘99.	Banyak	orang	tidak	ingin	berkunjung	ke	Saparua,	

dikarenakan	keangkeran	dan	ketidak	ramahan	warga	daerah	

tersebut.	 Ia	 pun	 memberanikan	 diri	 dengan	 mengajukan	

kegiatan	 kepada	 kepala	 sekolah	 untuk	melaksanakan	 studi	

tour	ke	sana.	Dalam	catatan	dari	tahun	1999	sampai	sekarang	

belum	 ada	 sekolah	 Islam	 yang	 membuat	 study	 tour	 di	

Saparua,	baru	SMPN	6	Kairatu,	dan	ini	menjadi	catatan	sejarah	

di	 Maluku.	 Yang	 dikuatirkan	 berbeda	 dengan	 kenyataan.	

Mereka	 justru	mendapat	 sambutan	 yang	 luar	 biasa	 hangat	

dari	warga	Saparua.	Seakan-akan	semuanya	bersaudara	dan	

belum	pernah	terjadi	apapun	di	Maluku.	 	“Ini	membuktikan	

bahwasanya	Maluku	aman	dan	damai,	 sudah	 tidak	ada	 lagi	
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kon�lik-kon�lik,”	ujar	pria	kelahiran	1967	tersebut.

Memang	ini	merupakan	pertaruhan	besar	bagi	Appan	karena	

ia	 membawa	 sekitar	 218	 siswa.	 Apalagi	 taruhannya	 kalau	

bukan	nyawa.	Namun	karena	niat	baik,	acara	yang	ia	gagas	itu	

berjalan	lancar	dan	sukses.	Ini	semua	hasil	workshop,	dan	kita	

terapkan	untuk	membuktikan	Maluku	sudah	damai,”	ungkap	

pria	yang	menempuh	pendidikan	SD	di	Latu,	SMP	di	Rumakai,	

SMA	di	Tulehu-Salahutu,	kemudian	melanjutkan	pendidikan	

tinggi	di	daerah	Ambon	tersebut.

Pengalaman	yang	tak	pernah	dilupakan	oleh	Appan	ialah	saat	

ia	mendapat	 undangan	 dari	 Aboru.	 Untuk	 diketahui	 Aboru	

adalah	 sebuah	 kampung	 di	 pulau	 Haruku	 di	 Maluku,	

menghadap	 ke	 selatan	 ke	 Laut	 Banda,	 sehingga	 dikenal	

sebagai	"Maluku	Selatan".	Banyak	stigma	tentang	keangkeran	

Aboru,	 sehingga	 tidak	 sembarang	 orang	 berani	 ke	 Aboru,	

karena	nyawa	taruhannya.

Saat	itu	Appan	dan	9	orang	temannya	dari	kalangan	pemuda	

berinisiatif	mengumpulkan	 dana	 bantuan	 untuk	 dibawa	 ke	

Aboru	menghadiri	perayaan	Natal	sedunia.	Terkumpullah	3,5	

juta	 dan	mereka	membawanya	 ke	 Aboru.	 Pada	momen	 itu	

seluruh	penduduk	Aboru	yang	tinggal	di	mana	pun	datang	ke	

sana.	 Appan	 dan	 teman-temannya	 yang	 berjumlah	 9	 orang	

datang	 sebagai	 perwakilan	 dari	 Muslim.	 Mereka	 sangat	

terkejut	dengan	sambutannya;	mereka	diperlakukan	sangat	

baik	 layaknya	 saudara.	 Dengan	 itu	 Appan	 Pati	 berhasil	

membuktikan	bahwa	Latu	dan	Aboru	adalah	saudara;	bahwa	

kon�lik	di	Maluku	adalah	masa	lalu	yang	kini	sudah	tidak	ada	

lagi.	Ia	ingin	mengembalikan	jatidiri	Maluku	yang	sebenarnya.
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Setelah	 mengikuti	 workshop	 Program	 Bina	 Damai,	 Appan	

menerapkan	 materi-materi	 yang	 diperolehnya.	 Dari	 cara	

mengajar,	 menyelesaikan	 masalah,	 dan	 memasukkan	 nilai-

nilai	 pendidikan	 perdamaian	 di	 dalam	materi	 pelajaran.	 Ia	

selalu	 mengajak	 murid-muridnya	 untuk	 berdoa	 sebelum	

memulai	 pelajaran,	 dan	 selesai	 kegiatan	 belajar	 mengajar	

siswa	 diajak	 menyanyikan	 lagu	 “Pelangi-Pelangi”.	 Ia	

menjelaskan	 pelangi	 itu	 berwarna-warni.	 Dan	 inilah	

Indonesia	 yang	 terdiri	 dari	 ribuan	 pulau,	 berbagai	 budaya,	

agama	dan	bahasa.	Semuanya	diciptakan	bersaudara	bukan	

untuk	 bertengkar	 dan	 berkon�lik.	 Pencipta	 pelangi	 Tuhan	

yang	 Maha	 Esa	 menciptakan	 makhluk	 hidup	 bersaudara,	

saling	 toleransi	 dan	 saling	 menghormati.	 Di	 dalam	

menerangkan	materi	Pancasila,	ia	menyebutkan	sila	pertama	

versi	Piagam	Jakarta	yaitu	Ketuhanan	Yang	Mahaesa	dengan	

kewajiban	 menjalankan	 syariat	 Islam	 bagi	 pemeluknya.	

Menurutnya	 ini	 tidak	 relevan	 dengan	 keadaan	 Indonesia,	

sebab	di	sini	terdiri	dari	enam	agama.	Karena	tidak	relevan	

maka	 ia	 bisa	 memahami	 kenapa	 dulu	 para	 tokoh	 bangsa	

menggantinya	 dengan	 versi	 Pancasila	 yang	 sekarang	 kita	

kenal.	(Tutur	A.	Mustofa)
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Kenangan	indah	itu	masih	membekas	di	benak	warga.	Hidup	
rukun	bersama	para	tetangga,	meskipun	berbeda	agama.	
Anak-anak	kecil	bermain	kelereng	dan	belajar	bersama.	

Orang-orang	tua	saling	bercengkrama	dengan	akrab.	Para	ibu	
bisa	saling	berbagi	ikan,	sagu,	dan	bumbu	dapur.	“Tapi,	

setelah	meletus	kon�lik	besar	antara	warga	Kristen	dan	Islam	
pada	tahun	1999,	semuanya	sirna	begitu	saja,”	kisah	YUSUF	
TUPAMAHU.	guru	di	SMAN	3	Kairatu,	Ambon.	Namun,	ia	

masih	menyimpan	harapan.

Gelombang Perdamaian dari Pesisir Sepa
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or!	Dor!	Dor!	Yusuf	mengingat	peristiwa	saat	ia	bersama	Dbeberapa	 temannya	 berada	 di	 atas	 speedboat,	

diberondong	tembakan	oleh	orang	tak	dikenal.	Peristiwa	itu	

terjadi	di	tahun	1999	ketika	Ambon	sedang	berada	di	puncak	

kerusuhan.	Akibat	tembakan	itu,	seorang	teman	yang	duduk	

di	 sampingnya	 meninggal	 dunia.	 Darah	 Yusuf	 dan	 teman-

temannya	 menggelegak. 	 Bagaimana	 tidak, 	 mereka	

menyaksikan	temannya	meregang	nyawa	dengan	penuh	rasa	

sakit.	Dan	peristiwa	itu	pun	membentuk	jiwa	muda	mereka	

menjadi	pribadi	yang	keras,	penuh	rasa	dendam	dan	amarah.	

Masa	 puber	 yang	 seharusnya	 menjadi	 masa-masa	 paling	

indah	 berubah	 180	 derajat	menjadi	masa	 yang	mencekam.	

Kon�lik	meletus	 di	 setiap	 sudut	 kota,	 darah	 berceceran	 	 di	

mana-mana.

Belasan	tahun	kemudian	tragedi	 itu	kembali	 terulang.	Pada	

tanggal	 29	Desember	2012	Yusuf	diwisuda	 sebagai	 sarjana	

strata	satu	jurusan	pendidikan	Biologi	di	IAIN	Ambon.	Pada	

saat	bersamaan,	kon�lik	meletus	di	kampungnya	antara	warga	

Sepa	 dan	 Hualoy.	 Momen	 yang	 	 seharusnya	 menjadi	 hari	

bahagia	 berubah	menjadi	 hari	 duka.	Kegembiraan	berganti	

dengan	 rasa	 was-was	 yang	 menghantui.	 Pikiran	 Yusuf	

langsung	 munuju	 kampungnya,	 bagaimana	 keadaan	

keluargaa	dan	saudara-saudaranya.	Setelah	prosesi	wisuda	ia	

bersama	adik-adik	dan	saudara	yang	berasal	dari	Latu	pulang	

menuju	kampung	halaman	menggunakan	kapal	feri.	Di	tengah	

perjalanan	dua	kali	mereka	dihadang	oleh	sekelompok	orang	

menggunakan	parang	dan	tombak.	Namun	untungnya	mereka	

selamat.

Ditempa	 dalam	 situasi	 kon�lik	 yang	 panas,	 Yusuf	 (atau	
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siapapun)	cenderung	mencari	penyelesaian	masalah	dengan	

pendekatan	 kekerasan.	 Termasuk	 di	 SMAN	 3	 Kairatu,	

tempatnya	mengajar.	Ia,	misalnya,	kerap	memukul	siswa	yang	

berkelahi.	 Semua	 masalah	 diselesaikan	 dengan	 kekerasan,	

meskipun	ia	sadar	kekerasan	hanya	menimbulkan	efek	sesaat.	

Belakangan,	 kesadaran	 itu	 semakin	 terpupuk	 setelah	 ia	

menikuti	Program	Bina	Damai	yang	diadakan	oleh	Center	for	

the	Study	of	Religion	and	Culture	(CSRC)	UIN	Jakarta,	Ambon	

Reconciliation	 and	Mediation	 Center	 (ARMC)	 IAIN	 Ambon,	

dengan	dukungan	dari	The	Asia	Foundation.

Workshop	 dan	 pelatihan	 yang	 diikutinya	 dalam	 program	

tersebut	 mendorong	 Yusuf	 untuk	 lebih	 menggunakan	

pendekatan	 persuasif	 kepada	 siswa	 yang	 berkelahi.	 Tak	

jarang	ia	meluangkan	waktu	untuk	berdiskusi	dengan	orang	

tua	 siswa	 yang	 dipanggilnya	 ke	 sekolah	 demi	 mencari	

penyelesaian	 perkelahian	 siswa	 tersebut.	 Permasalahan	

harus	diselesaikan	saat	 itu	 juga	 sehingga	 tidak	berlanjut	di	

luar	sekolah,	yang	dapat	merembet	atau	memicu	kon�lik	yang	

lebih	 besar,	 apalagi	 kalau	 melibatkan	 siswa	 yang	 berbeda	

agama.

Yusuf	 mengajarkan	 kepada	 anak-anak	 didiknya	 betapa	

pentingnya	perdamaian	di	antara	umat	yang	berbeda	agama.	

Semua	 hamba	 Tuhan	 ialah	 saudara.	 Sebelum	 memulai	

pelajaran	 ia	 membiasakan	 diri	 untuk	 berbagi	 cerita	 dan	

pengalaman.	Meskipun	ia	mengajar	TIK	dan	Prakarya,	ia	tidak	

segan-segan	berbagi	pengalaman	tentang	situasi	kon�lik	yang	

membuat	 hidup	 tidak	 nyaman,	 “Hidup	 damai	 itu	 tenang,	

berbeda	 dengan	 hidup	 yang	 dipenuhi	 kon�lik,	 setiap	 orang	

merasa	seakan	berada	di	neraka,”	ujar	Yusuf	yang	mengenyam	

pendidikan	 dasar	 di	 Sepa,	 Maluku	 Tengah,	 kemudian	
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melanjutkan	ke	SMPN	6	Kairatu,	lalu	SMA	Muhamadiyah	Sepa,	

dan	melanjutkan	kuliah	di	IAIN	Ambon.

Aktivitas	dalam	workshop	tersebut	sangat	menarik	bagi	Yusuf	

sekaligus	 mengingatkan	 kembali	 memorinya	 terhadap	

kon�lik	 ‘99	 yang	 terjadi	 di	 Ambon.	 Ia	 mengisahkan	 bahwa	

banyak	 temannya	 yang	 merasa	 takut	 memasuki	 beberapa	

daerah	di	Ambon.	“Efek	kon�lik	tahun	1999	rupanya	jauh	lebih	

buruk	 daripada	 yang	 kita	 bayangkan,	 dan	 efeknya	

berkelanjutan	sampai	sekarang	di	mana	banyak	orang	yang	

akhirnya	 ketakutan	dan	 terus	waspada	 terhadap	 serangan-

serangan	 yang	bisa	datang	 sewaktu-waktu,”	 jelas	 pria	 yang	

juga	pernah	duduk	di	bangku	kuliah	Universitas	Darussalam	

(UNIDAR)	dengan	mengambil	jurusan	ekonomi	ini.

Yusuf	 tertarik	 pada	 metode	 yang	 didapatkannya	 ketika	

microteaching,	 dimana	 setiap	 peserta	 diminta	 untuk	

memasukkan	 nilai-nilai	 perdamaian.	 Materi	 apapun	 bisa	

dimasukkan	 ke	 dalamnya	 nilai-nilai	 perdamaian.	 Di	 dalam	

kurikulum	 2013	 ada	 dua	 persoalan,	 religius	 dan	 sosial.	

Sebelum	 belajar	 anak-anak	 harus	 berdoa	 terlebih	 dahulu.	

Berdoa	menjadi	bagian	dari	nilai	 perdamaian.	Adapun	dari	

segi	 sosial	 ia	meminta	anak-anak	selalu	mengerjakan	 tugas	

bersama-sama.	 Kebersamaan	 akan	 menimbulkan	 rasa	

toleransi	 dan	 menghilangkan	 sikap	 individualisme.	 Ia	 juga	

mengajarkan	 kepada	 siswanya	 bagaimana	 sikap	 yang	 baik	

untuk	 memanggil	 orang	 yang	 lebih	 tua,	 tidak	 dengan	 cara	

memanggil	namanya	melainkan	dengan	panggilan	kakak	atau	

adik.	 Itu	 wujud	 sikap	 saling	 menghargai.	 Setiap	 bertemu	

selalu	 bertegur	 sapa,	 sehingga	 benih-benih	 kon�lik	 akan	

tergerus	dengan	sikap-sikap	saling	toleran	dan	 inklusivitas.	

(Tutur	A.	Mustofa)
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