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KATA PENGANTAR

Peaceful Storytelling:
Kampanye Cerita Baik di Media Sosial 

Masa pandemi 2020 adalah momen istimewa sekaligus 
mengejutkan untuk semua orang karena kita harus mampu 
menyesuaikan diri dengan situasi baru, termasuk dalam sektor 

pendidikan Indonesia. Semua sekolah-sekolah diliburkan dan proses 
belajar mengajar diubah menjadi sistem daring. Sebagai fasilitator di Wahid 
Foundation yang bertanggung jawab dalam pendampingan program 
Sekolah Damai di Jawa Tengah, saya kemudian teringat bahwa para siswa-
siswi rohis belum memiliki ruang untuk kampanye program sekolah damai 
di sekolahnya. Inilah awal mula munculnya kesadaran saya bahwa budaya 
dan praktik-praktik toleransi yang selama ini sudah terbangun di sekolah-
sekolah dampingan Wahid Foundation bisa memanfaatkan media sosial 
untuk berbagi cerita baik dan positif  dari pengalaman mereka. 

Sejak akhir 2017, Wahid Foundation sudah menjalankan program 
sekolah damai di 20 sekolah SMA/SMK Negeri dari empat provinsi 
yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekolah 
Damai adalah inisiasi dan gagasan dari Wahid Foundation bekerja sama 
dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) 
untuk membangun budaya damai dan praktek toleransi di lingkungan 
sekolah dengan melibatkan semua pihak di dalamnya. Melalui organisasi 
Rohani Islam (Rohis), program-program sekolah damai yang biasanya 
direalisasikan secara tatap muka akhirnya dikonsep ulang secara virtual 
dalam bentuk Diskusi Cerdas Online. 

Tentu saja inisiatif  tersebut menjadi sebuah momentum yang 
menarik karena bisa mendorong para pelajar SMA/SMK mampu untuk 
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menyemarakkan cerita-cerita baik program sekolah damai bersama 
dengan teman-teman sebayanya dalam platform digital. Perlu jujur diakui 
bahwa arus dari informasi hoaks sangat meningkat selama pandemi, baik 
itu berkaitan dengan seputar isu kesehatan, pendidikan, sosial, ataupun 
keagamaan. Berangkat dari keresahan saya tentang lemahnya kemampuan 
literasi dan juga keterbatasan akses untuk menumbuhkan kemampuan soft 
skill para siswa siswi dari Sekolah Damai tersebut, saya kemudian berpikir 
untuk membuat platform digital.

Peaceful Storytelling yang kemudian berubah menjadi Peaceful Digital 
Storytelling (PDSt) adalah sebuah platform yang memberikan kebebasan 
untuk anak muda Indonesia, pelajar aktif  SMA/SMK se-derajat untuk 
mengampanyekan cerita baik dan positif  dalam bentuk video, gambar, 
mikroblog, infografis, quote ataupun kartun animasi. Cerita baik yang saya 
maksud adalah semua bentuk informasi, baik fakta maupun opini yang 
fokus pada beberapa isu sosial diantaranya young leadership, diversity, gender 
equality, dan hoax prevention. 

Melalui beasiswa Young Content Creators for Indonesia Young 
Peacemakers 2020, para peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan 
sejak bulan Agustus sampai Desember 2020. Peserta yang terpilih dan 
mengikuti program tersebut berasal dari 30 sekolah SMA/MA/SMK, 
tidak hanya peserta dari Sekolah Damai Wahid Foundation tetapi juga 
sekolah-sekolah lain. Adanya beasiswa tersebut adalah untuk melibatkan 
anak muda untuk menjadi kreator konten yang mampu merespon narasi 
dan konten hoaks di media sosial melalui cerita baik dan positif. Tujuan 
dari Peaceful Digital Storytelling yakni untuk mengajak lebih banyak anak 
muda berani menyampaikan gagasan, pendapat, maupun pengalaman 
hidup mereka di ruang digital. Dengan melibatkan anak-anak muda, 
program ini diharapkan akan melahirkan para generasi muda Indonesia 
yang memiliki karakter pemimpin, menjadi manusia yang toleran, tetap 
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membumikan nilai pancasila, dan yang terpenting dari semua itu adalah 
memiliki keberanian moral yang tinggi. 

Semoga karya-karya dari para peserta dalam buku ini bisa 
memberikan stimulus tumbuhnya pergerakan budaya damai dalam 
lingkungan sekolah dan sosial masyarakat di Indonesia. Oleh karena 
itu, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada yang lebih mendesak saat 
ini kecuali bersama-sama kita membangun narasi-narasi dan cerita baik 
perdamaian dan keberagaman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 
melalui platform digital.

Salam damai dan selamat membaca!

Yogyakarta, 20 Desember 2020

Mauliya Risalaturrohmah

Inisiator Peaceful Digital Storytelling
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Bagian 1
MENYOAL HOAKS DAN 

PERGUMULAN MASA
PANDEMI
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Pandemi Sebagai Kontes Pembumian Gerakan
Tasya - SMK Negeri 2 Semarang

Sejak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. 
Kita terpaksa berhenti dari segala aktivitas tatap muka di berbagai sektor. 
Dimulai dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Hal ini juga mempengaruhi dunia pendidikan. Banyak dari kita sebagai 
pelajar merasa terganggu karena harus melakukan aktivitas dari rumah. Pembatasan 
interaksi secara langsung membuat pelajar sangat jengah. Jika biasanya bermain 
dan belajar di sekolah, sekarang semua kegiatan itu harus dilakukan dari rumah 
masing-masing. Tak ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi ini adalah salah 
satu cara untuk menetralisir penyebaran virus secara cepat.

Dirasa sangat bosan, sebagai pelajar harus bisa produktif  walaupun 
kebiasaan berubah secara drastis. Jangan jadikan hal ini sebagai alasan untuk 
bermalas-malasan. Padahal jika kita mau, kita bisa membuat sesuatu yang 
bermakna dalam hidup melalui kegiatan-kegiatan baru.

Banyak yang sudah tahu, jika rasa malas tidak dilawan akan berakibat 
pada kesia-siaan. Kurangnya kesadaran diri seringkali membuat seseorang tidak 
mau berkembang dari waktu ke waktu. Istiarahat boleh, tetapi harus tahu waktu 
dan keadaan. Jika tak mau mencari hal baru, kapan bisa maju. Lantas, bagaimana 
caranya agar bisa tetap produktif ? Ada beberapa tips yang telah kuterapkan 
sebagai pelajar agar tetap produktif  walau di rumah saja.

Produktif dengan menerapkan self regulation. Self  
regulation merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol diri terhadap 
emosi maupun perilaku. Contohnya, ketika kita masih dalam usia anak-anak, 
seringkali untuk datang ke sekolah kita harus dibujuk oleh orang tua kita. Hal ini 
dikarenakan kita belum mampu mengontrol secara penuh rasa malas kita.

Bagaimana caranya agar kita dapat menerapkan self  regulation dalam 
kehidupan sehari-hari?
• Memilih atau mengelompokkan antara aktivitas penting dengan aktivitas 

yang dapat ditunda.
• Membuat daily schedule secara terinci, agar waktu yang kita gunakan dapat 

lebih bermanfaat.
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Menerapkan self compassion. 

Self  compassion adalah sikap  perhatian dan kebaikan 
terhadap diri sendiri ketika bergelut dengan 
berbagai kesulitan dalam hidup. Emosi remaja 
yang seringkali meledak dan susah dikendaikan 
harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian hingga penyesalan. 
Tujuan dari self  compassion supaya kita optimis terhadap apa yang telah kita 
perjuangkan dengan cara melakukan evaluasi atau introspeksi diri atas kelemahan 
serta kekurangan yang kita miliki. Dengan melakukan evaluasi diri diharapkan 
seseorang terus termotivasi untuk selalu mengembangkan potensi yang telah 
dimiliki.

Mau berkolaborasi dan membangun network. Pasti 
banyak dari kita yang sudah tahu arti kolaborasi. Kolaborasi merupakan bentuk 
kerjasama dengan individu lain atau antar kelompok apapun medianya. Dalam 
meningkatkan produktivitas kita bisa melakukannya dengan orang lain. Dengan 
ini kita dapat belajar banyak hal dari rekan satu tim. Selain itu banyak hal positif  
yang kita dapat karena telah melakukan kerjasama dengan orang. Misalnya 
kita dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa, tahu caranya bersikap ketika 
dihadapkan dengan karakter orang yang begitu beragam, menambah relasi, dapat 
saling support, dan lain sebagainya.

Untuk melakukan kerjasama dengan orang, kita dapat melakukannya 
dari rumah masing-masing. Terlebih zaman sudah semakin maju, sehingga hidup 
kita semakin dipermudah. Contohnya saja kita dapat membuat suatu platform 
atau akun khusus yang membahas suatu hal tertentu. Untuk isinya kita dapat 
membuatnya dengan teman atau bahkan keluarga kita yang tinggal jauh dari kita. 
Kita dapat membahasnya melalui media internet dan membagi tugas secara merata 
setelah menyampaikan ide masing-masing pihak. Dari kegiatan tersebut kita akan 
semakin dekat dengan rekan dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki 
karena terus menerus diasah dengan cara bekerjasama untuk membuat sesuatu.

Mau berkolaborasi 

dan membangun 

network.
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Kenapa Pendidikan di Indonesia Buruk?
Handy - SMAN 15 Surabaya

Lala - Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta
                                            

Bagaimana pandangan dunia terhadap pendidikan di negara kita? Dalam 
hasil test Pisa (Progamme for International Student Assessment) 2018 
yang dirilis oleh OECD Indonesia ada di peringkat 70 dari negara-negara 

di dunia. Parah kan? Tahu nggak penyebabnya apa? For your information, ada tiga 
aspek yang diukur PISA: Reading, Mathematic, Sains.
 Dari data di atas udah tergambar kan apa yang harus kita lakukan? 
Sebenarnya, masalah yang harus kita selesaikan ialah kebiasaaan kecil negatif  
kita yang bisa berdampak besar pada pendidikan di negara kita. Masalah pertama 
kita yaitu lemahnya kemampuan literasi untuk membaca. Minat baca negara kita 
yang masih rendah. Menurut data UNESCO pada 2016, minat baca masyarakat 
Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang yang 
rajin membaca hanya 1 orang yang rajin membaca.

Jika sobat berpikir itu karena tingginya buta huruf, yap, sobat kurang 
benar. Terbukti bahwa Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat 
buta huruf  di Indonesia saat ini sebanyak 1,93 persen. Artinya, sudah ada 98,07 
persen penduduk yang sudah tidak buta huruf. 

Di situ kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia bukan tidak bisa 
membaca, tetapi, kurangnya budaya literasi yang seharusnya dibiasakan sejak 
kecil. Bahkan, kita saja ketika melihat artikel atau tulisan yang cukup banyak, 
akan merasa malas untuk membaca. Padahal hanya membaca bukan berlari 
atau bersepeda. Jadi, mulai dari sobat yang membaca tulisan ini, skuy tingkatkan 
literasi di Indonesia, mulai dari kamu lalu yang lainnya, mulai dari sekarang dan 
seterusnya.

Masalah yang kedua ada mathematic and logic atau bisa dibilang berpikir 
kritis. Di sini kita dihadapkan dengan masalah yang rumit. Karena kebiasaan 
masyarakat kita yang selalu percaya saat menerima informasi. Tidak melihat dulu 
siapa yang memberi informasi dan kebenaran dari informasi itu sendiri. Kalau kata 
orang jawa “jarene” atau “katanya” yang jelas ambigu dari siapa informasi tersebut 
berasal tapi selalu saja masyarakat menerima mentah-mentah informasi tersebut. 
Apalagi di zaman digital sekarang ini, dimana semuanya mudah diakses. Maka 
dari itu, kita harus membiasakan berpikir kritis di setiap kita mendapat informasi. 
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Kalau sobat bingung gimana cara 
memilah informasi yang benar dengan hoaks, 
sobat bisa menggunakan instrumen 5W 
+ 1H saat menerima informasi. Tanyakan 
pada diri kalian sendiri apakah informasi ini 
credible atau tidak? Dari mana informasi ini 
didapat? Kapan informasi ini disebarkan? 
Dan seterusnya. Dengan begitu sobat akan 
lebih mudah mengetahui informasi tersebut 
benar atau tidak.

Yang terakhir kita punya masalah 
di scientific literacy yang ringkasnya masyarakat 
kita tuh punya kebiasaan terlena di hal lama dan sukar menerima hal baru. Ini 
nih masalah yang lumayan susah buat diselesaikan, karena kebiasaan yang hampir 
menjadi budaya di masyarakat kita akan mudahnya terlena dengan comfort zone 
atau zona nyaman. Terutama kita di kalangan remaja suka terjebak di dalam zona 
nyaman, bahkan netizen yang biasa menyebut dengan sebutan “generasi rebahan” 
yang sebenarnya sebutan tersebut tamparan bagi kita pemuda yang seharunya 
menjadi bagian dari changemakers. 

Dan masalah ini adalah masalah terberat bagi changemaker. Karena 
pembuat perubahan harus berdamai dan mampu menyesuaikan diri dengan 
kondisi apapun. Dan masalah ini hanya bisa diselesaikan dari pribadi kita sendiri. 
Kita sendirilah yang bisa membuat diri kita bisa berdamai dengan hal baru dan 
tidak mudah terlena dengan zona nyaman. 
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Ekonomi dan Pandemi

Shepia - SMK Darunnajah Banjarnegara

Gundah gulana menyergap jiwa

Kala Pandemi datang tiba-tiba

Wabah ini singgah tak kunjung reda

Ekonomi kian menyayat jiwa

Ribuan pekerja dirumahkan

Sebab pembatasan sosial berskala besar

Kala pimpinan perusahaan mengeluarkan surat pemberhentian kerja

Mareka dipulangkan dengan uang saku sekedarnya

Dirumah, menanti kehadiran

Yang didapat wajah lesu tanpa harapan

Namun hidup terus berjalan

Masih ada hari esok untuk bawa perubahan

Liku berjalan menggapai hari 

Memulai langkah dengan bismillah

Semoga kebutuhan sehari-hari terpenuhi 

Seiring berjalannya langkah kaki

Mereka adalah tulang punggung keluarga 

Jika ekonomi mereka melemah 

Keluarga mereka akan terabaikan

Semoga pandemi segera berlalu
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Untuk Negeri ini tetaplah berdiri

Bahu-membahu saling menguatkan

Kami pemuda cerdas bukan yang selalu berpikir cemas dan malas

Kami pemuda pemberani

bukan yang selalu bertindak karena dibeli

Kami berani ikut berkontribusi untuk Negeri

Jangan biarkan egoisme menguasai diri

Saatnya mulai membantu dan saling peduli

Jangan menjadi pemuda yang acuh

Padahal tahu ada banyak saudara yang sedang bertaruh

Kami pemuda cerdas

Pemuda berani

Pemuda peduli

Kami semangat berjuang bersama melawan pandemi
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Lebih dari Sekedar Guru
Fathi - SMAIT Nur Hidayah Sukoharjo

Tulisan ini lahir dari kegelisahan melihat para anak bangsa yang mengukir 
prestasi indah di usia muda. Lah, Kok gelisah sih? Harusnya kita senang 
dong? Atau jangan-jangan iri ya? 
Kawan, bukannya saya tidak senang dan iri dengan prestasi mereka, 

justru saya sangat bangga kepada mereka. Contoh saja, ketika melihat teman saya 
mendapatkan medali perunggu di ajang olimpiade Internasional Geografi ataupun 
sekedar melihat teman sekelas menjadi juara pararel saja saya sudah merasa bangga 
karena dia adalah kawan seperjuangan. Tetapi, di balik kebanggaan itu, muncul 
sebuah kegelisahan terhadap masa depan mereka yang terancam terbalik 360° dari 
kehidupan mereka di usia muda. 

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa banyak anak-anak muda di 
Indonesia yang pintar, akan tetapi, bersamaan dengan itu angka pengangguran di 
Indonesia juga semakin meningkat. 

Tercatat di tahun 2018,  tingkat pengangguran lulusan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) sebesar 5,18%, kemudian lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,19%. 
Lalu tingkat pengangguran dari lulusan pendidikan Diploma I/II/III sebesar 7,92%. 
Sedangkan dari lulusan universitas tingkat penganggurannya 6,31%. 

Ini adalah sebuah ironi, pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan 
kesuksesan malah menjadi pintu gerbang kemiskinan. Dan jika kita perluas 
kacamata kita, seluruh permasalahan di negeri ini, kemisikinan, korupsi, kekerasan 
seksual dan lain sebagainya merupakan hasil nyata dari gagalnya proses pendidikan 
yang selama ini ada. 

Saya lalu menyadari, bahwa ada yang salah dari pendidikan kita. Selama 
ini, pendidikan kita hanya melahirkan manusia yang dogmatif. Mereka hanya 
“tahu” bukan “bisa”. Mereka memang pintar tapi hanya di akal tidak dalam 
bersikap. Karena itu, pendidikan kita harus berubah! Saatnya ubah layar!

Tetapi, ada sebuah pertanyaan sederhana yang selalu muncul ketika kita 
ingin melakukan suatu perubahan, pertanyaan itu adalah, dari mana memulainya? 
Jawabannya sederhana, kita mulai dari garda terdepan pendidikan kita, pahlawan 
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tanpa tanda jasa, sang distributor ilmu 
pengetahuan. Ya, jawabannya adalah guru.

Kita sama-sama mengetahui, dunia 
berputar begitu cepat. Ilmu pengetahuan 
yang dulu ada di ujung dunia sekarang hadir 
di tangan kita masing-masing dengan sekali 
‘klik saja. Ilmu pengetahuan hadir dengan 
sifat yang lebih menyenangkan untuk di 
pelajari. Belajar tidak hanya dari guru, tapi 
juga dari segala resources. Karena itu, kita 
membutuhkan seseorang yang tidak hanya 
sekedar memindahkan ilmu pengetahuan ke kepala atau sekedar memberikan 
bulatan angka di secarik kertas siswa. Kedepan, diperlukan lebih dari sekedar 
guru, yaitu pendidik. 

Menjadi seorang guru tidaklah mudah, tapi menjadi seorang pendidik 
jauh lebih sulit. Karena kapal yang dibawa oleh seorang pendidik jauh lebih besar, 
anginnya tidak menentu dan laut didepannya jauh dari kata tenang. Menjadi 
seorang pendidik tidak hanya bertanggung jawab memintarkan akal tapi juga 
jasmani dan rohani para siswa. Karena pintar itu tidak hanya di kepala, tapi tangan, 
kaki, telinga, mata, mulut, hati dan seluruh tubuh manusia juga harus menjadi 
pintar. Menjadi manusia  cerdas itu hakikatnya tidak hanya terampil di akal tapi 
juga terampil di hati. Sedangkan untuk menghasilkan manusia cerdas diperlukan 
seseorang yang membimbing para siswa mengekspresikan pengetahuan di otaknya 
menjadi tindakan nyata. 

Tegasnya, guru dituntut memberikan edukasi kepada siswa agar mampu 
menjalani dinamika kehidupan, learning of  life. Jadi, jika kita ingin meningkatkan 
kualitas sdm di Indonesia, langkah pertamanya adalah mengubah metode 
pembelajaran di sekolah yang cenderung memonopoli ilmu dengan memposisikan 
ilmu formal adalah segala-galanya. Posisikan guru sebagai pendidik, karena 
kurikulum sangat berbeda dari kehidupan kita sehari-hari. Ilmu itu, sesuatu yang 
bersifat jamak atau dapat kita akses baik di dunia formal maupun informal. 
Guru yang mampu memberikan itu kepada para muridnya, maka dia telah 
mencetak manusia cerdas masa depan walau saat sekolah, tak pernah sekalipun 
mengalungkan medali emas di lehernya. Guru yang buruk akan selalu berorientasi 

Guru yang buruk akan selalu 
berorientasi pada nilai, tapi 
guru yang baik akan fokus 

kepada proses. Karena 
pendidikan, hakikatnya 
adalah menumbuhkan 

seseorang menjadi pribadi 
yang lebih baik dari hari 

sebelumnya.
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pada nilai, tapi guru yang baik akan fokus kepada proses. Karena pendidikan, 
hakikatnya adalah menumbuhkan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dari 
hari sebelumnya.

“Those who do not travel read only one chapter”. Kalimat agung dari 
Agustinus Hippo itu terus terngiang di kepala saya ketika saya menulis tulisan ini. 
Agustinus mengajarkan bahwa mereka yang tidak pernah melakukan perjalanan, 
hanya belajar di kelas dan menutup diri dari dunia luar, dapat diibaratkan hanya 
membuka 1 bab saja dari ilmu pengetahuan. Karena itu, saya berani mengatakan 
bahwa hidup itu adalah samudera pengetahuan. 

Sekolah itu bisa diibaratkan seperti, kita sedang menyelami sebuah 
samudera yang terdapat banyak sekali mutiara yang indah. Mutiara itu ada yang 
kecil, ada yang besar, ada yang dapat dilihat langsung oleh mata, ada yang harus 
kita cari di antara terumbu karang atau mungkin ada yang harus kita cari hingga 
dasar samudera yang gelap. Ya, mutiara itu adalah ilmu pengetahuan. Ia tak selalu 
berbentuk tulisan di secarik kertas, tapi bisa berbentuk akhlak yang kita lihat 
dari para pedagang yang jujur dan amanah, mungkin terlihat kecil seperti ilmu 
mendengarkan orang lain tapi ketika diangkat ke permukaan keindahannya akan 
membuat orang lain terpesona. 

Ia tak selalu kita dapatkan di sekolah ataupun lembaga-lembaga formal, 
tapi juga bisa kita dapatkan di desa-desa kecil yang jauh di pelosok hutan. Karena 
itu, kehidupan ini pada hakikatnya adalah tentang mencari mutiara pengetahuan 
dan tugas gurulah untuk memberikan oksigen yang cukup kepada para siswa 
untuk mengarungi samudera kehidupan ini. Semakin banyak oksigen yang guru 
berikan kepada para muridnya maka ia akan mampu bertahan di tengah kerasnya 
ombak samudera tersebut. Singkatnya, guru bukanlah seseorang yang hanya 
memindahkan ilmu ke akal tapi juga menjadi pendidik untuk menjalani samudera 
kehidupan yang luas. Knowledge is power!

Daftar Pustaka
Kasali, Rhenald. (2019) Self  Driving, Pustaka Mizan, Jakarta Selatan
Sirimorok, Nurhady. (2020) Belajar Kritis dari Luar Sekolah, Penerbit Akasia, Gowa
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di-indonesia-diprediksi-meningkat-di-2030 diakses 8 November 2019
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New Normal: Aku Sekolah Kembali1

Amai - MA Al Ihsan Bandung 

Sekolah adalah sebuah tonggak pendidikan. Tak hanya intelektual, sekolah 
mendidik kita tentang pendidikan moral serta spiritual. Pembiasaan-
pembiasaan yang membangun karakter sudah terpadu didalamnya terlebih 

dilingkungan pondok pesantren, yang 24 jam menegakkan moral, akhlak serta 
spiritual. Tak ada yang terlalu menyita perhatian ketika semua berjalan sebagaimana 
mestinya. Antrian mandi dan makan, disiplin tata tertib, setoran hapalan serta 
senda gurau bersama teman.

Banyak hal yang menarik ketika pendidikan dilakukan di Pondok 
Pesantren, karena setiap kegiatannya memiliki unsur pendidikan. Seperti semboyan 
dipondok modern, yaitu:

ُكلُّ َما تََراهُ َو تَْسَمعُهُ َو تَْفعَلُهُ ِللتَّْربِيَِة
“Segala apa yang kau lihat, kau dengar dan kau lakukan semata-mata untuk pendidikan”.

Bagaimana kita dilatih kesabaran dan toleransi ketika antrian makan dan 
mandi, bagaimana kita dididik untuk patuh pada peraturan agar hidup teratur, 
mengatur waktu untuk hapalan disela padatnya kegiatan serta membiasakan 
mempererat tali silaturahmi dengan gurauan.

 Begitupun di sekolah, sekolah tak kalah penting dalam mendidik 
karakter anak. Tepat waktu dalam belajar, etika interaksi bersama guru, orientasi 
ke jenjang pendidikan berikutnya, semua kita dapat dari sekolah. Sejatinya 
pendidikan pesantren dan sekolah memanglah selaras dan saling melengkapi 
satu sama lain terhadap persiapan dunia dan akhirat. Dalam sudut pandangku, 
pendidikan pesantren dan sekolah seperti dua keping mata uang, yang tidak bisa 
dipisahkan dan setiap anak memerlukan keduanya.

 Tapi seperti yang kita ketahui, masa depan memanglah misteri. Ketika 
semua orang sibuk memenuhi kebutuhannya, saat anak-anak sedang bersenang-
senang dengan goresan tinta diatas kertasnya. Seketika dalam waktu yang singkat, 
wabah yang sebelumnya tak dihiraukan kian lama kian menjadi pandemi yang 
mengkhawatirkan. Pertimbangan 3 mata neraca antara pendidikan, ekonomi dan 
kesehatan kian tak tertangani dan semakin rumit, terlebih dibidang pendidikan. 
Pembentukan karakter penerus bangsa dan kesehatannya lebih diutamakan. Salah 
satu solusi dibidang pendidikan yaitu pembelajaran jarak jauh dengan segala 
1 *karya ini juga telah diterbitkan oleh Media islami.co https://islami.co/new-nor-
mal-aku-sekolah-kembali-dengan-menahan-pengapnya-masker/
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pertimbangannya yang menuai pro-kontra.
Memang kesehatan adalah hal yang 

penting saat pandemi ini. Namun seperti yang 
kita ketahui sekolah bukanlah sekedar perihal 
akademik, namun ada pendidikan moral dan 
hal lainnya disana. Dengan pembelajaran jarak 
jauh, pendidikan tersebut secara tidak langsung 
terpotong olehnya. Para penerus bangsa yang 

tidak menemukan pembentukan karakternya mengakibatkan etika dan moral 
yang kurang. Terlebih dalam pembelajaran jarak jauh, anak dipaksa untuk 
memenuhi komponen pendukung pembelajaran seperti gawai, akses internet, dan 
lain sebagainya. Dan Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan sosial 
yang menjadikan tidak ratanya kekayaan di Indonesia. Artinya, kita tidak bisa 
memaksakan pembelajaran jarak jauh kepada anak yang “kurang mampu”.

Tak hanya itu, walaupun fasilitas pendukung memadai, hal tersebut tidak 
menjamin pemahaman anak dalam pembelajaran. Jadi, banyak orang tua yang 
mempertanyakan tentang keefektifan pembelajaran jarak jauh. Karena percuma 
saja, pembelajaran dilaksanakan tapi tidak ada satupun nilai-nilai yang bisa 
diambil. Namun memang pembelajaran jarak jauh memiliki nilai positif  dalam 
hal menjaga kesehatan serta memutus rantai penyebaran wabah, juga latihan anak 
dalam penguasaan IPTEK.

Beberapa bulan yang lalu, berita adaptasi kebiasaan baru sedikit membuat 
hati lega, terlebih rencana kembali ke Pesantren yang menuai suka cita. Ekspetasi 
kembali ke kehidupan berwarna di asrama kini sirna. Protokol kesehatan yang 
ketat memaksa kita untuk berjarak. Komunikasi yang terhambat karena masker 
yang terikat. Terkadang sedih memang, canda tawa yang kian terbatas dibalik 
protokol kesehatan

“Berbeda”. Mungkin hanya itu yang bisa menggambarkan suasana saat 
ini. “Pembelajaran yang dulu menahan kantuk, kini menahan pengapnya masker”. Dahulu, 
senangnya ketika bisa merasakan hangatnya bercengkrama bersama guru, kini 
salaman pun ditegur. Banyak hal yang berubah, tapi dalam kacamataku ini semua 
adalah usaha bersama untuk memutus rantai penyebaran wabah. Tak ada gunanya 
memang saling menyalahkan di masa seperti ini. Membandingkan baik buruk 
pun gak berfaedah. Yang terpenting saat ini adalah saling mendukung dengan 
melakukan semua usaha untuk memenuhi tugas peran yang kita perankan, dalam 
mengatasi pandemi ini.

Dalam sudut pandangku, 
pendidikan pesantren dan 
sekolah seperti dua keping 
mata uang, yang tidak bisa 
dipisahkan dan setiap anak 

memerlukan keduanya.
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Critical Thinking Skill: Jurus Jitu Tangkal Hoax
Rya - SMAN 72 Jakarta 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini 
semakin pesat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi 
dan informatika, masyarakat disuguhkan dengan beragam media untuk 

mengakses informasi. Media online salah satunya. Media online menjadi wadah yang 
praktis di era saat ini dalam pengemasan informasi serta penyebarannya. Media 
online juga mengubah cara penyampaian serta  penerimaan informasi. Hal tersebut 
menyebabkan pesatnya angka pengguna media sosial.

Manusia saat ini umumnya memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan 
dari perangkat yang serba elektronik. Dengan kebiasaan tersebut, manusia lebih 
banyak menghabiskan waktunya di dunia maya. Hidup berdampingan dengan 
sosial media. Menjadi normal saat ini, ketika manusia mengalihkan kehidupannya 
menjadi serba online. Bahkan dalam mengakses informasi, sekarang ini sangat 
mudah didapatkan di media online.

Kuatnya arus informasi yang diterima, tidak sebanding dengan kemampuan 
masyarakat dalam memfilter informasi yang didapatkan. Hal tersebut membuat 
penyebaran hoaks atau berita bohong semakin masif. Sejatinya hoaks sudah ada 
di tengah masyarakat sejak dahulu. Ketika kita mendapatkan kabar burung atau 
gosip, hal tersebut termasuk dalam hoaks di media offline. Hoaks pun mengalami 
perkembangan sesuai jaman. 

Ketika zaman serba online, hoaks pun tersedia dalam bentuk online. Dengan 
penyebaran yang lebih cepat serta sasaran yang lebih luas. Korban hoaks bisa 
siapa saja, baik muda maupun tua.

Jika kita tidak mempunyai pemikiran yang kritis terhadap informasi yang 
ada, alhasil kita akan mudah percaya begitu saja. Lebih parahnya lagi kita ikut 
menyebarkan sebuah berita bohong. Kita juga bisa mengalami kesesatan dalam 
mengambil keputusan. Tak jarang, masyarakat sering dibingungkan oleh kevalidan 
sebuah informasi. Hal tersebut akan membuat masyarakat lebih mempercayai 
informasi yang banyak beredar bukan informasi yang valid. Informasi yang 
banyak beredar belum tentu valid.
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Mengapa kita perlu berpikir kritis? Karena di 
dalam kehidupan, kita selalu dihadapkan oleh sebuah 
informasi. Ada informasi yang sifatnya ringan, berat, 
ada juga informasi yang tidak penting untuk kita. 
Tidak semua informasi langsung bisa diputuskan 
hitam atau putih. Ada warna abu-abu yang harus kita 
tentukan sendiri dengan cara berpikir kritis. Berpikir 
kritis dapat menghindarkan kita dari manipulasi 

segala bentuk informasi atau provokasi isu tertentu dari berbagai pihak.
Melihat peristiwa yang nyata di sekitar kita, maka diperlukan kesadaran 

penuh bahwa kita harus menjadi pemuda yang kritis. Pemuda yang memiliki critical 
thinking skill ini termasuk dalam sepuluh skill yang paling dibutuhkan di abad 20 
ini. Apa saja sepuluh skill itu? Pertama ada complex problem solving, selanjutnya 
ada critical thinking skill, creativity, people management, coordinating with others, emotional 
intelligence, judgement and decision-making, service orientation, negotiation skills, cognitive 
flexibility.

Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu critical thinking skill agar tidak 
terjadi kesalahan dalam pengertian. Berpikir kritis merupakan proses dalam 
mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisis, mengevaluasi, merefleksi, lalu 
berpendapat dan yang terakhir memutuskan sehingga dapat menjadi pedoman 
kita dalam bertindak.  Berpikir kritis tidak hanya dilakukan oleh orang yang 
pandai, namun berpikir kritis bisa dilakukan oleh siapa saja dengan cara berlatih 
setiap saat. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa berpikir kritis?

Dalam berpikir kritis kita bisa melakukan hal-hal seperti berikut ini;
Mengamati dan mengenali informasi. Lihat sumbernya lalu cermati 

isinya apakah ada yang janggal, apakah isinya tidak sesui topik yang dibicarakan. 
Langkah kedua, mempertanyakan yang harus dipertanyakan. 
Untuk memvalidasi sebuah informasi kita perlu menanyakan beberapa hal untuk 
memastikan. Kita bisa bertanya dengan ahlinya ataupun mencari sumber lain dari 
internet dengan cermat tentunya. Carilah informasi terkait lainnya 

(sebagai pembanding). Untuk memastikan bahwa informasi yang didapat 
benar atau ada yang tidak utuh isinya atau salah penafsiran. Menjaga kita agar 
di titik netral, agar tidak salah dalam memihak. Langkah keempat, berempati, 

Berpikir kritis tidak 
hanya dilakukan oleh 
orang yang pandai, 

namun berpikir kritis 
bisa dilakukan oleh 

siapa saja dengan cara 
berlatih setiap saat.
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tempatkan diri kita di posisi orang lain. Yang terakhir, kenali pilihan kita 

dan pilih yang terbaik. Seseorang itu tidak bisa netral 100% pasti ada 
keberpihakan atau kecenderungan. Maka dari itu, biasakan berpikir kritis untuk 
menangkal penyebaran hoaks.
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Melawan Hoax : Tanggung Jawab Siapa?
Karim - SMA N 2 Karanganyar

Ikbal - SMA N 40 Jakarta 

Kemajuan teknologi benar-benar menjadi pisau bermata dua. Di satu 
sisi, sangat membantu keseharian. Di sisi lain, sangat membahayakan. 
Salah satu bahayanya adalah semakin mudahnya penyebaran berita 

bohong. Bagaimana kita bisa menghindarinya?
Berita bohong atau lebih sering disebut hoaks, bukanlah hal yang asing di 

kehidupan kita. Bahkan, bisa dibilang, hoaks sudah seperti tetangga. Bagaimana 
bisa? Karena begitu dekatnya dan kita pun mudah menjumpainya. Di mana-
mana ada, dan sulit bagi kita untuk membedakannya dengan pemberitaan yang 
sebenarnya.

Banyak dampak yang timbul. Salah satunya adalah perselisihan yang semakin 
sering muncul. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja, karena hal itu dapat 
mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Sungguh ironi, ketika Negeri ini 
dipecah-belah oleh bangsanya sendiri. Walau dilakukan dengan tanpa sadar, tapi 
alasan itu tidak mengurangi dampaknya yang begitu besar.

Lantas, bagaimana cara agar rantai penyebaran hoaks ini terputus? Apakah 
dengan mengusut akarnya, yaitu media? Bisa saja. Tapi tentu saja akan ada banyak 
waktu yang terbuang sia-sia. Lagipula, kita tidak bisa memperkirakan lahirnya 
media-media baru yang sama buruknya.

Media memang memiliki andil besar dalam penciptaannya. Namun, 
masyarakat yang memegang kunci distribusinya. Ya, masing-masing dari kita 
punya peran dan tanggung jawab untuk memutus rantai penyebaran berita hoaks. 
Media pun tidak akan ada jika tidak ada penikmatnya. Dan sayangnya, banyak dari 
masyarakat kita yang lebih menyukai pemberitaan yang sedang hangat menjadi 
perbincangan. Berita yang berisi kebenaran pun tertutup dengan pemberitaan 
yang kontroversial dan belum tentu benar. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan 
sebagai penikmat media yang bertanggungjawab atas penyebaran berita?

Langkah pertama dan paling sederhana adalah 

membudayakan literasi. Kita dapat mulai menyadari pentingnya hal ini dari 
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diri sendiri, yaitu dengan mengetahui definisi literasi. 
Literasi bukan hanya dengan membaca, tetapi juga 
memahami suatu berita. Dengan mengerti isinya, 
kita bisa tahu: Apakah baik untuk membagi tahu, 
atau masih harus lebih mencari tahu?

Saling awasi penyebaran informasi. 
Terus pantau orang-orang terdekat kita. Jangan 
sampai mereka menjadi pelaku penyebaran informasi palsu. Ingatkan untuk selalu 
mengecek kebenaran.

Saling edukasi. Jika kita mendengar atau mendapatkan suatu 
pemberitaan, sebaiknya kita pastikan dulu sumbernya. Kalau sumbernya saja 
meragukan, maka beritahukan bahwa berita itu perlu dikaji ulang.

Membudayakan ragu dan menyingkirkan malu. Jangan 
terlalu mudah percaya dengan yang namanya ‘katanya’. Hindari membagikan 
pemberitaan yang terlalu subjektif, dan jangan malu untuk menjadi interogatif. 
Kita bisa bertanya kepada pembagi berita tentang sumber informasinya, atau kita 
cek sendiri kebenarannya.

Kontrol hati dan emosi. Biasakan untuk menghindari pembahasan 
yang begitu kontroversial. Terlalu banyak yang berbicara, terlalu banyak pula 
perspektif  yang ada di dalamnya. Hal itu dapat memengaruhi pemahaman dan 
memancing kita dalam merespon suatu pemberitaan. Mengkaji dari segala sisi 
memang sangat membantu kita dalam memilah informasi. Tetapi, terlalu banyak 
terlibat di dalamnya juga sangat berpengaruh dalam penilaian kita apalagi jika kita 
tidak mampu berpikir kritis dan mengelola emosi saat membaca dan menerimanya. 

Langkah terakhir dan juga yang paling penting adalah 

kontrol jari. Walau sangat sederhana, hal ini akan begitu besar dampaknya. 
Dengan mengontrol jari kita, kita sudah sedikit berjasa memutus salah satu 
mata rantai penyebaran berita bohong yang mungkin akan merajalela. Jika 
mendapatkan suatu pemberitaan yang meragukan, maka tidak perlu dibagikan 
lagi, agar penyebaran beritanya berhenti.

Kemajuan teknologi menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar apabila 
kita manfaatkan dengan benar. Penyebaran berita sepenuhnya tergantung pada 
kita, pengguna media. Untuk itu, mari kita bijak menggerakkan jari kita.

masing-masing dari 
kita punya peran 

dan tanggung jawab 
untuk memutus rantai 

penyebaran berita 
hoaks
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Hate Speech dan Freedom of Speech Hubungannya Apa Sih ?

Fadhiah - SMKN 12 Jakarta 

Hate speech dan freedom of  speech ini berhubungan sangat erat. Saat kita 
memiliki kebebasan berbicara, kita juga tidak boleh berbicara, 
berekspresi, dan berpendapat dengan tujuan memprovokasi, 

menghina, dan menghasut seseorang atau kelompok. Karena itu akan menuju 
kepada konteks ujaran kebencian dan akan berakhir ke ranah hukum.

Namun juga banyak tindakan-tindakan hate speech yang terjadi di sekitar 
kita tidak terekspos media. Baik terekspos ataupun tidak, tetap saja tindakan hate 
speech tidak baik apabila menjadi budaya orang Indonesia. Intinya memang kita 
punya hak untuk bebas berbicara namun kita harus memahami batasan dalam 
mengeluarkan suatu ujaran atau opini sehingga tidak memancing keributan di 
kehidupan bermasyarakat. 

Di Indonesia sendiri fenomena hate speech semakin marak dan mencuat 
baik itu di ruang digital ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja 
di lingkungan sekolah, tawuran antar pelajar sampai berujung maut juga sering 
terjadi diakibatkan oleh bullying yang berpotensi memiliki pesan-pesan negatif  
dan penuh kebencian. Selain itu, aplikasi whatsapp juga seringkali menjadi tempat 
fleksibel untuk berbagi pesan yang memiliki unsur-unsur ujaran kebencian (atas 
nama apapun).

Lalu sebagai anak muda bagaimana kita menyikapinya? Hari ini teknologi 
yang canggih semakin mendominasi kehidupan manusia, sehingga tak heran 
apabila kehidupan dunia maya tak dapat dipisahkan dalam diri manusia. Maka 
tak heran apabila sering kita melihat kasus-kasus hate speech yang menggelayuti 
seseorang yang terkadang kurang waspada dalam memfilter komentar, cuitan, dan 
opini mereka tentang suatu objek permasalahan. Itu bisa terjadi pada diri kita 
ataupun orang-orang terdekat kita. Meskipun secara umum orang terkadang tidak 
berniat jahat, namun dengan gaya bahasa penyampaian yang tidak tepat sehingga 
sebuah opini bisa dianggap sebagai ujaran kebencian. Yang akhirnya akan menjadi 
boomerang untuk dirinya sendiri. 
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Melihat hal ini, kita sebagai pelajar 
punya peranan dalam mengedukasi orang-orang 
yang ada di lingkungan dimana kita tinggal. 
Bagaimana seharusnya menyampaikan suatu 
opini dalam konteks yang tepat dan menilai 
berdasarkan objek permasalahannya secara 
terfokus, agar tidak dianggap melakukan suatu 
tindakan hate speech. Sudah selayaknya kita 
sebagai generasi Z perlu berhati-hati dalam 
menilai, memberi opini, dan mengkritik di dalam media sosial. Seperti, dengan cara 
penyampaian yang apik, memberi saran tanpa harus menghina atau memprovokasi 
secara personal, dan buatlah postingan yang positif  dan menyejukkan. 

Selain itu, kita sebagai pelajar juga dapat membentuk komunitas di 
sekolah yang tujuannya untuk membantu meminimalisir kasus hate speech yang 
terjadi di lingkungan sekolah. Dengan begitu, secara tidak langsung kita sudah 
mengedukasi orang lain bagaimana bersikap di dalam dunia nyata maupun di 
dunia maya dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada jiwa anak 
muda. Ingatlah, hal kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar tanpa kita 
sadari. 

Mari kita berpendapat atau mengungkapkan ekspresi dengan baik dan 
berfokus pada objeknya. Tidak menyerang personal agar tidak ada yang merasa 
terhina atau terprovokasi. Serta disampaikan dengan cara yang baik tanpa harus 
menyinggung perasaan orang lain. Meskipun kita memiliki hak kebebasan 
berbicara namun kita tidak boleh bertindak semena-mena yaitu dengan melakukan 
hate speech. Sebagai anak muda kita perlu menyadari bahwa hal kecil dari postingan 
positif  dan perilaku teladan kita akan berdampak besar pada lingungan tanpa kita 
sadari.

kita sebagai pelajar 
juga dapat membentuk 
komunitas di sekolah 
yang tujuannya untuk 

membantu meminimalisir 
kasus hate speech yang 

terjadi di lingkungan 
sekolah.
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Online Class, Are You Happy ?

Abah - SMAN 11 Semarang  

Online class? Angkatan corona sudah akrab sekali dengan hal tersebut. 
Online class atau bahasa lokalnya “Kelas Online” merupakan kegiatan 
belajar mengajar yang dilakukan secara virtual atau berbasis jaringan 

internet dengan memaksimalkan teknologi komunikasi, seperti handphone, 
laptop, dan lain sebagainya. Online class sudah menjadi solusi alternatif  pemerintah 
untuk menjaga jalannya roda dunia pendidikan di masa pandemi  corona, dimana 
seluruh warga negara diharuskan mematuhi protokol kesehatan.

Penerapan 3M (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga 
jarak) diwajibkan demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Pergi ke 
sekolah seperti biasanya tentu merupakan suatu hal yang tidak memungkinkan 
untuk dilakukan karena mengingat situasi dan kondisi yang tak kunjung reda.  
Banyaknya korban yang meninggal akibat covid menjadi salah satu alasan 
mengapa Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ ) diterapkan. 

Online class, are you happy ? Well YES, but actually NO. Itu yang dirasakan 
sebagian besar populasi pelajar Indonesia, termasuk aku. Raut muka bahagia 
banyak kutemukan semenjak terdengar kabar berita sekolah diliburkan. Pelajar 
mana sih yang tidak suka libur? Tapi ternyata itu hanya terjadi diawal. Seiring 
berjalannya waktu, sudah mulai terdengar keluhan–keluhan para siswa.

Seperti tugas yang terus berdatangan dengan deadline waktu yang mepet, 
tidak munculnya notifikasi tugas karena aplikasi eror, materi yang terlalu sulit 
dipahami. Dan yang satu ini menjadi gemboran keluhan sebagian besar populasi 
pelajar, yakni berhentinya pemasukan a.k.a uang jajan. Aku yakin sih tidak hanya 
pelajar saja yang merasakan dampak negatif  dari masa pandemi, tetapi juga 
seluruh manusia yang ada di bumi ini termasuk bangsa Indonesia.

Berubahnya kebiasaan sekolah secara offline tentu membuatku memiliki 
banyak waktu luang, walaupun tugas juga banyak. Nah, karena itu aku ingin 
menggantikan kebiasaan dan aktivitas lainnya dengan lebih produktif  di rumah. 
Oh iya, produktif  sama sibuk itu berbeda ya kawan. Bagiku, produktif  itu bisa 
melakukan banyak hal dalam satu waktu, dan ada output yang dihasilkan tidak 
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hanya untuk diri sendiri tetapi juga bisa bermanfaat 
orang lain. Kalau sibuk itu artinya melakukan 
banyak hal dan tidak selalu menghasilkan sebuah 
perubahan (biasanya melakukan hal yang sama 
secara berulang), dan hasilnya seringkali dinikmati 
sendiri. Jadi, kalau produktif  itu sudah pasti sibuk 
kalau sibuk belum tentu produktif.

Produktif  selama masa pandemi versi 
aku adalah dengan berjualan. Jadi aku itu menjual 
barang dan makanan seperti jualan casing hp, sempolan, kebab, makaroni dan lain 
lain. Sistem jualan yang ku terapkan adalah dengan kulakan (membeli barang 
dalam jumlah besar dan memilih harga yang murah) barang dari facebook dengan 
mencari harga yang miring tetapi rasa dan kualitasnya oke. Lalu aku jual lagi 
barang itu sesuai dengan harga di pasaran. Alhamdulillah, ini sangat membantuku 
dalam meningkatkan pemasukan. 

Selain mencoba produktif  dengan cara mencari pemasukan, aku juga 
mencari kesibukan yang sekiranya positif. Contohnya aku ikut berpartisipasi 
dalam program AGPAI DPD Jawa Tengah dengan menjadi petugas pembacaan 
do’a pada acara “Yang Muda Yang Bicara, Pancasila Dimata Pelajar”. Aku juga 
ikut berpartisipasi dengan menjadi MC di acara bakti sosial bersama rohis Kota 
Semarang. Dengan hal itu, aku bisa melakukan kegiatan di masa pandemi dan 
yang pasti selalu mematuhi protokol kesehatan di manapun dan kapanpun.

Sistem belajar secara online ini memberikanku banyak pengalaman baru 
dan pembelajaran hidup. Walaupun aku tidak senang kegiatan belajar mengajar 
dengan online, tetapi dengan ini banyak hal yang aku dapatkan yang tidak bisa dan 
tidak biasa kulakukan sebelumnya. 

Kesimpulannya adalah kita harus bisa menerima apapun yang terjadi, 
selalu berprasangka baik dan ambil hikmah dari setiap kejadian, terus melakukan 
hal positif. Lawan mager, selesaikan kewajiban, jangan takut mencoba hal baru 
yang positif. Tetap menjaga kesehatan ya kawan. Semoga mulai bulan Januari kita 
sudah masuk sekolah “new normal situation” yaa…

Bagiku, produktif  itu 
bisa melakukan banyak 
hal dalam satu waktu, 
dan ada output yang 
dihasilkan tidak hanya 
untuk diri sendiri tetapi 

juga bisa bermanfaat 
orang lain.
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Hoax dan Fake News dalam Realita
Radit - SMAN 2 Surabaya
Tiara - SMAN 10 Bandung 

Bagaimana bisa seorang remaja yang ingin mengekspresikan dirinya di 
dunia maya, mendapatkan begitu banyaknya hujatan dari masyarakat? 

Namanya Ava. Dia salah satu teman terdekatku dengan senyum 
yang paling manis. Ava adalah anak yang ekspresif, ceria, dan membuat orang di 
sekitarnya terasa nyaman. Dia menggunakan platform TikTok untuk menyebarkan 
informasi positif  dan hal-hal yang menyenangkan. Ia juga menjadi cukup populer 
karena masyarakat banyak yang menyukai kontennya. Namun kehidupan Ava 
menjadi terbalik akibat hoaks mengenai permasalahan video tentang dirinya. 

Ada oknum yang menyebarkan video porno yang berwajah Ava. 
Video tersebut cepat sekali beredar di aplikasi TikTok. Banyak sekali upaya yang 
dilakukan oleh Ava untuk membersihkan namanya, namun hal tersebut kalah cepat 
dengan menyebarnya video tersebut. Setelah beredarnya video tersebut, banyak 
sekali berita bohong yang memberitakan dirinya bahwa Ava adalah seorang model 
pornografi.
 Dengan pengalaman temanku yang membuat diriku merasa iba, aku 
harus memperhatikan semua tingkah laku, dan ucapan baik di dunia realita atau di 
dunia maya. 

Namaku Lucas, aku orang yang sangat antusias, dan suka mencoba 
hal yang baru. Dengan TikTok menjadi viral di dunia global, aku pun tertarik 
untuk mencoba memainkan aplikasi tersebut. Awalnya aplikasi menjadi platform 
yang menyenangkan, mulai dari tarian, masakan, informasi disuguhkan di dalam 
aplikasi ini. 

Aku tertarik untuk mencoba meng-upload konten di aplikasi ini. Tutorial 
memasak menjadi konten pertama yang kuunggah di TikTok. Di kontenku pertama 
ini aku tidak berharap view yang banyak, karena dalam proses pembuatannya aku 
tidak memberikan usaha yang maksimal. Namun pada kenyataannya, setelah 
beberapa jam videoku telah mencapai 500 ribu viewer. 
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Aku merasa senang sekaligus 
heran, semudah ini untuk mendapatkan 
view yang banyak pikirku. Aku melanjutkan 
untuk membuat konten dan seiring 
berjalannya waktu hal ini telah menjadi 
rutinasku sehari-hari. Namun aku mencoba 
untuk memberikan variasi pada konten 
yang kubuat, mulai dari tarian, humor, 
estetika telah kucoba. 
 Dalam kurun waktu satu bulan 
aku telah mendapatkan 400 ribu follower di TikTok. Hal ini menjadi sesuatu yang 
menghebohkan di sekolahku. Banyak sekali temanku yang mendukungku dalam 
membuat konten di aplikasi ini. Namun tragedi yang telah menimpa temanku Ava 
tidak dapat kulupakan. Ava sekarang sedang menjalani homeschooling, dan berencana 
untuk berkuliah di luar negeri dengan harapan ia dapat memulai kehidupan yang 
baru di sana. Aku dan teman-teman masih sering berkomunikasi dengan Ava 
karena tentunya Ava membutuhkan banyak dukungan dari teman-temannya. 
Dengan memperhatikan hal tersebut, aku sangat berhati–hati dalam meng-upload 
konten yang kubuat agar tidak ada pesan yang disalahgunakan atas namaku. 
 Seiring berjalannya waktu TikTok menjadi platform media sosial 
yang toxic. Banyak sekali drama, hoaks, fake news, bahkan kasus yang dibawa 
ke pemerintahan negara. Menurutku hal ini dipicu dengan adanya rasa iri, 
dengki kepada sesorang. Dengan begitu mereka akan membuat fake news yang 
dapat merusak hidup seseorang. Karena banyaknya fake news dan hoaks yang 
mengakibatkan banyak kehidupan seseorang hancur muncullah istilah cancel 
culture. Menurut sepengetahuanku, Cancel culture merupakan sesuatu tindakan 
untuk berhenti mensupport seseorang baik itu dari karya, tindakan, atau hal apapun 
tentang orang tersebut dalam dunia digital ataupun kehidupan sehari-hari. Cancel 
Culture ini memiliki dampak yang cukup membahayakan. Mulai dari death threats, 
hinaan dan kebencian.

Tragedi yang dialami oleh temanku tersebut menjadi bentuk dari salah 
satu cancel culture. Aku sangat memperhatikan konten yang ku upload dengan 
harapan diriku tidak mengalami cancel culture tersebut. Namun hal yang sangat 
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kutakutkan itu terjadi pada diriku. Salah satu akun memberikan informasi hoaks 
dan sebagai buktinya ia memotong hal yang kusampaikan di dalam aplikasi TikTok 
dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat sensitif  untuk didengarkan 
masyarakat. Video itu mengandung rasisme terhadap orang Papua yang berkulit 
hitam dan menganggap rendah orang papua. 

Sehingga orang-orang langsung beropini tentang diriku bahwa Lucas 
seorang yang rasis. Video tersebut telah di-share di berbagai macam platform, dan 
namaku telah diseret oleh berbagai orang. Tanpa pikir panjang aku membuat 
video klarifikasi tentang pemalsuan video tersebut. Namun hal itu sudah telat, 
masyarakat banyak yang mempercayai hal tersebut dan dengan sebelah mata tidak 
mempedulikan pendapat yang aku sampaikan. Kini hidupku telah berantakan, 
temanku mulai menghindariku, dan masyarakat membenciku. Hidupku sudah 
hancur. Masyarakat begitu cepat termakan oleh berita dan informasi palsu tanpa 
mengecek keaslian dari pernyataan tersebut. 
 Cerita tersebut menggambarkan kondisi realita akan dampak dari 
Fake News dan hoaks. Hal ini sangat mudah disebarkan dan berdasarkan data 
penyebaran terbesarnya melalui media sosial. Hoaks itu sendiri merupakan 
berita suatu pernyataan tidak nyata yang dibuat untuk menjatuhkan seseorang 
atau sesuatu. Perlu disadari bahwa tiap orang dapat berubah seiring berjalannya 
waktu. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang cerdas sebaiknya menggunakan 
platform kita dengan baik. Membantu mengingatkan, memberi saran, dan memberi 
bantuan menjadi salah satu cara untuk membantu orang lain menjadi pribadi yang 
lebih baik. Hal ini bertentangan dengan cancel culture dimana memutuskan untuk 
berpikiran bahwa pelaku tidak akan berubah sama sekali.

Banyak sekali orang yang mengalami cancel culture akibat berita yang tak 
nyata tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan secara 
mental dan berujung hingga depresi ataupun melukai diri sendiri. Oleh karena 
alangkah baiknya berpikir dahulu sebelum mengirim informasi apapun. Cek terlebih 
dahulu kebenaran dari berita yang diterima agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
Bila perlu cek langsung kepada sumber yang berkaitan. Dengan begitu kita dapat 
terhindar dari hoaks dan menimalisir dampaknya pada masyarakat.
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Bagian II
MEMAHAMI ULANG 

PERSOALAN GENDER 
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Fight Seksisme dan Rise Up1

Rahma -  SMKN 4 Jakarta

Sampai saat ini seksisme masih sangat eksis di kalangan masyarakat. 
Bahkan, menjadikannya bahan lelucon yang mendominasi kehidupan 
sepertinya sangat lumrah. Tanpa disadari orang yang melakukan tindakan 

tersebut tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Seksisme sering kali 
kita temukan dalam bentuk persepsi yang notabenenya menyudutkan, bukan 
hanya dalam bentuk persepsi. Bahkan secara tidak sadar perilaku kita bisa jadi 
bentuk seksisme yang mampu melemahkan seseorang. Tak terlepaskan seperti 
contoh, peran perempuan, dengan menggiring persepsi bahwa perempuan hanya 
menikah, merawat anak, dan mengurusi pekerjaan rumah.

Seksisme hidup karena diwarisi oleh tradisi masyarakat kuno yang sudah 
turun-temurun. Bahkan seksisme ini dalam keluarga menjadi didikan orang tua 
kita. Misalnya “anak laki-laki itu jangan masak itu kerjaannya perempuan”. Seksisme 
telah menjadi norma yang lazim, benar-benar lekat pada masyarakat.

Seksisme terjadi bukan pada perempuan saja, sebaliknya laki-laki juga 
dihadapkan dengan persepsi-persepsi yang sangat diharuskan “laki-laki harus 
punya cita-cita tinggi karena laki-laki yang akan memimpin”. Seolah persepsi tersebut 
mendoktrin pemikiran baik perempuan maupun laki-laki dan dapat mengantarkan 
mereka untuk menjadi sosok seksis. Persepsi ini akan berkembang menjadi 
komentar bernada kebencian bahkan bersikap melecehkan, membenci atau 
mendeskriminasikan pun tidak akan segan dilakukan.

Timbulnya perspektif  yang seksis ini menjadi tantangan tersendiri 
dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. Dalam hal 
ini masyarakat maupun pemerintah harus memiliki terlebih dulu pandangan 
mengenai kesetaraan gender. Agar terwujudnya bentuk perilaku, aturan yang 
adil tentang gender. Meskipun hal tersebut sulit untuk dihapuskan dalam diri 
masyarakat, karena memang sejak lahir kita sudah dibentuk dengan norma dan 
budaya yang cenderung patriarkis dan merendahkan.

Seksisme merupakan salah satu akar masalah kesetaraan gender, kenapa? 
Karena yang saya tahu masyarakat masih belum semuanya memahami “konsep 
1 *karya ini juga telah diterbitkan oleh Media islami.co https://islami.co/rise-up-kita-
lawan-seksisme/
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kesetaraan” antara perempuan dan laki-laki. Hal 
inilah yang memicu akar tersebut semakin bercabang. 
Seksisme di sini adalah yang terwujud dalam bentuk 
ucapan, perlakuan dan aturan diskriminatif  yang 
merugikan.
“Perempuan kok tomboy”
“Laki - laki kok nangis sih”

Seperti itulah kata-kata yang mungkin 
sering dilontarkan. Budaya seksisme ini secara tidak 
langsung memberikan penekanan bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan 
untuk bersaing dalam mencapai label yang biasanya sudah ada pada masyarakat. 
Misalnya laki-laki harus macho, kuat dan sebagainya sedangkan perempuan 
dituntut untuk tampil feminim. 

Kesetaraan gender merupakan bentuk hak asasi manusia, hak untuk 
hidup secara layak, terhormat, dan bebas menentukan pilihan.

Timbulnya seksisme ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa laki-laki dan 
perempuan hidup dalam bayang-bayang, dimana laki-laki harus memiliki derajat 
lebih tinggi sedangkan perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi 
sosok pelengkap. Perempuan hanya sebatas bekerja dirumah lebih tepatnya 
sebagai ibu rumah tangga.

Semua hal yang berkaitan dengan jenis kelamin sangat membatasi ruang 
gerak. Kita tidak bisa menyamaratakan sesuatu hal yang kita sukai dengan orang 
lain. Tidak semua laki-laki harus tampil macho dan apakah semua perempuan 
harus lekat dengan label feminimnya? Kita tidak mempunyai hak atas pilihan 
mereka, jadi untuk apa kita mengkritik dan memberi cap yang tidak pantas kepada 
mereka? Banyak sekali dari mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka 
lakukan, mereka sulit untuk berekspresi, dan takut menunjukkan diri mereka yang 
sebenarnya. Itu semua karena apa? Karena pikiran dan ucapan-ucapan misoginis 
masyarakat yang begitu kental.

Melawan Seksisme tentu tidak mudah, apalagi jika kita hidup di tengah-
tengah masyarakat yang menjunjung patriarki. Hal paling pertama yang harus 
kita lakukan untuk melawan Seksisme adalah mengidentifikasi praktek itu sendiri. 
Identifikasi ini susah apalagi jika sudah ada internalisasi nilai-nilai kultural atau 
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religius yang kita yakini. Hal ini tidak bisa disalahkan karena masing-masing 
individu tumbuh berkembang dengan susunan nilai masing-masing.

Namun sedari awal, kita bisa melawan seksisme dengan menerima dan 
meyakini dua hal. Pertama, laki-laki dan perempuan itu berbeda dan memiliki 
tugas dan peran masing-masing. Kedua, perbedaan tugas dan peran tersebut 
tidak membuat peran salah satunya lebih penting dari peran lainnya. Jika dua 
hal tersebut sudah terinternalisasi, maka praktek Seksisme bisa kita lawan, baik 
di rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun di tengah-tengah masyarakat. 
Peran laki-laki di sini juga sama pentingnya dengan perempuan dalam melawan 
Seksisme. Karena bagaimanapun juga, perbaikan posisi dan situasi perempuan di 
masyarakat akan menguntungkan semua elemen masyarakat.

Lalu apakah hanya dengan menyadari peran masing-masing antara 
laki-laki dan perempuan, isu seksisme dapat terselesaikan? Tentu tidak, kenapa 
demikian? Karena seksisme sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat 
awam, tentu sangat tidak mudah untuk terlepas dari hal tersebut. Apalagi 
zaman semakin modern, dan tak terlepas dari pengaruh sosial media, dimana 
terkadang mereka secara tidak sadar menggunakan sosial media untuk keperluan 
mengintimidasi, karena pengaruh sosial media yang sangat kuat. Maka dari itu 
perlunya kesadaran dalam bermain 
sosial media dan memilah mana yang 
baik atau tidak. Kita bisa menggunakan 
sosial media untuk hal positif  seperti 
mengkampanyekan isu seksisme itu 
seperti apa. 

Dan perlunya edukasi sejak 
dini mengenai pemahaman isu seksisme, 
terutama dalam dunia pendidikan. Peran 
guru juga sangat diperlukan bukan hanya 
mengajar dalam bidang akademik saja, 
pengetahuan di luar akademik juga sangat 
diperlukan dan sudah seharusnya keluarga, orangtua, dan pemerintah memahami 
pengetahuan tentang bentuk-bentuk kebencian dan dengan adanya pendidikan 
seksisme diharapkan tidak ada lagi yang dengan bangganya meneriakkan kalimat 

melawan seksisme dengan 
menerima dan meyakini dua 
hal. Pertama, laki-laki dan 

perempuan itu berbeda dan 
memiliki tugas dan peran 
masing-masing. Kedua, 

perbedaan tugas dan peran 
tersebut tidak membuat 

peran salah satunya lebih 
penting dari peran lainnya.
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kebencian maupun bentuk perilaku yang mengintimidasi hanya karena dia 
perempuan atau laki-laki.

Kita harus bisa dan berani memerangi isu seksisme, terutama pada diri 
sendiri, sudahkah kita menyadari bahwa kita bukan bagian dari pelaku seksisme. 
Kita memang terkadang tidak menyadari apa yang kita lakukan terhadap orang lain, 
ada baiknya kita selalu bisa mengontrol diri. Berpikir dahulu sebelum berbicara 
dan berpikir dahulu sebelum bertindak. Mari bersama, bergandeng tangan dan 
merangkul untuk bisa memerangi isu seksisme!

Daftar Pustaka
Seksisme dalam Kehidupan Sehari-hari. (2020). Retrieved 27 November 2020, from 

https://kumparan.com/nona-gae-luna1519199971381/stop-seksisme-dalam-
hidup-sehari-hari
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Pemimpin Perempuan : Aku dan Seruan Muda
Tiar - SMAN 2 Surabaya

Kalian semua, baik perempuan atau laki-laki, pasti pernah atau mungkin 
sering mendengar pertanyaan seperti ini dilontarkan oleh kalangan 
anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa. Sebenarnya perempuan itu apa 

boleh memimpin? Tentu boleh! Mari kita mengenal lebih jauh tentang siapa itu pemimpin.
Pertama, kita harus benar-benar tahu apa arti dari Pemimpin itu? 

Pemimpin adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab, mempengaruhi, 
mengatur, dan memiliki jiwa ‘kepemimpinan’. Apa lagi sih ‘kepemimpinan’ itu? 
Nah, kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin 
orang lain. Mengapa tertulis ‘seorang pemimpin’ karena jiwa kepemimpinan 
dimiliki oleh mereka yang benar-benar bisa memimpin, dan layak menjadi 
pemimpin. 

Dikutip dari Catalyst.org, sejak tahun 2019, secara global, eksistensi 
perempuan dalam dunia kepemimpinan mencapai 29%. Angka itu masih belum 
terlalu tinggi, tetapi tentunya akan lebih banyak lagi pemimpin perempuan. Apakah 
kalian tahu bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 di Dunia dengan pemimpin 
perempuan terbanyak. Hal ini tentunya menjadi tonggak awal yang sangat baik, 
membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi ‘seorang pemimpin’. Kita 
juga bisa melihat nama-nama pemimpin perempuan yang ada di dunia ini seperti 
Angela Merkel yaitu Kanselir Jerman, lalu ada Ellen Johnson Sirleaf  Presiden 
Liberia, Aung San Suu Kyi Penasihat Negara Myanmar, Walikota Surabaya Ibu Tri 
Rismaharini dan masih banyak lagi pemimpin perempuan yang sangat hebat dan 
memiliki potensi dalam memimpin. 

Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, dan tidak 
seharusnya ada ketimpangan. Tetapi hal penting yang harus dicatat adalah seorang 
pemimpin harus mempunyai profesionalisme, kualitas dan jiwa kepemimpinan. 
Baik laki-laki maupun perempuan mereka harus memenuhi kriteria yang saya 
sebutkan diatas. Tanpa adanya hal tersebut dalam diri seseorang, mereka masih 
belum bisa memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Banyak juga yang 
meremehkan perempuan. Tak sedikit yang mengatakan, “Perempuan itu emosional 
gak bisa mimpin, nanti pasti lama ngambil keputusannya”. Mereka bisa berkata 
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begitu karena hanya melihat sisi buruk dari sifat 
emosional negatif  perempuan. Padahal perempuan 
juga memiliki kepandaian emosional yang dapat 
menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, dapat 
menginspirasi, berkolaborasi, dan membangun relasi 
yang baik dengan sesama. 

Seringkali para perempuan yang masih muda 
juga sering dianggap remeh. Mereka dianggap tidak 
bisa memimpin karena latar belakang jenis kelamin 
dan umurnya. Apalagi saya berada dari keluarga Batak yang mana anak perempuan 
stratanya dianggap berada di bawah anak laki-laki. Saya sering menyuarakan suara 
saya juga terhadap masalah-masalah sociopolitics yang terjadi di dunia. Saya dianggap 
masih kecil dan tidak mampu beropini, memimpin dan membuka dobrakan baru. 
Sampai pada akhirnya saya menginisiasi sebuah organisasi untuk anak-anak muda 
yaitu Seruan Muda Indonesia. 

Seruan Muda Indonesia adalah organisasi yang diinisiasi oleh anak muda 
untuk mengedukasi dan memberdayakan suara pemuda/pemudi Indonesia tentang 
masalah sosial di Indonesia. Organisasi ini saya bangun karena banyak anak muda 
yang sudah berani speak up tentang banyak hal, dan saya sangat senang terhadap 
hal itu, tetapi sayangnya banyak dari mereka yang tidak tahu tentang masalah 
yang ada di Indonesia sendiri. Saat pertama kali saya membangun organisasi ini 
dengan teman kecil saya yang bernama Abraham Simanjuntak, hal yang paling 
saya takutkan adalah saat orang banyak mengatakan “buat apa sih kamu buat ini”, 
“nganggur ya lo?”, “ga ada gunanya, mending belajar aja sana” kepada saya. Tapi seiring 
berjalannya waktu, kata-kata itu saya jadikan motivasi untuk semakin berkembang 
dan membuktikan saya bisa walaupun masih di umur yang cukup muda. Bahkan 
sekarang, walaupun kami belum meluncurkan konten, sudah banyak audiens yang 
tertarik dan sangat tidak sabar untuk menunggu konten kami. 

Dari sini saya belajar banyak, bahwa kita seharusnya jangan takut jika 
ingin memulai sesuatu yang baik dan berguna. Karena pada akhirnya hal yang 
sudah kita tuai, bisa menjadi keuntungan untuk kita dan bahkan orang lain. Untuk 
kamu yang sedang membaca tulisan ini, jangan takut untuk speak up. Pastikan 
kalian mengedukasi diri kalian sendiri terlebih dahulu, karena itulah hal yang 
paling penting yang harus dilakukan oleh pembawa perubahan! 

Manusia yang punya 
potensi dan sering 
direndahkan, suatu 
saat akan menjadi 
lebih berpotensi 
dari dirinya yang 

sebelumnya.
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Jangan takut untuk memimpin, karena kalau kamu belum mencoba, 
bagaimana kamu bisa tahu rasanya menjadi pemimpin yang baik. Untuk para 
perempuan, jangan takut dipandang rendah karena kamu seorang perempuan. 
Buktikan bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama dalam hal 
memimpin. Percaya akan dirimu, buktikan pada dunia bahwa kamu lebih dari yang 
mereka pikirkan. Semangat para pemimpin muda, keberlanjutan negeri ini ada di 
tangan kita. Manusia yang punya potensi dan sering direndahkan, suatu saat akan 
menjadi lebih berpotensi dari dirinya yang sebelumnya. 

Daftar Pustaka : 
(2020). Retrieved 29 November 2020, from https://www.catalyst.org/research/

women-in-management 
Indonesia di Peringkat ke-4 Sebagai Negara dengan Pemimpin Perempuan 

Terbanyak. (2020). Retrieved 29 November 2020, from https://
kumparan.com/kumparanwoman/indonesia-di-peringkat-ke-4-sebagai-
negara-dengan-pemimpin-perempuan-terbanyak-1szgb88rzCM
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Suatu Malam Bersama Adik1

Raisa - SMAN 31 Jakarta
Difah - MAN 1 Mojokerto

“Kak, kekerasan berbasis gender itu apa sih? Kok aku baca di internet malah 
seringnya membahas tentang kekerasan seksual atau kekerasan pada perempuan 
ya?” Aku yang sedang duduk termenung menghadap jendela di kamar, terkejut 
mendengar pertanyaan dari adikku.
 Aku memutar badanku menghadap adikku yang sedang berdiri di 
ambang pintu.

“Yang kamu tahu tentang kekerasan berbasis gender emang apa saja, 
dek?”
 “I have no idea at all, kak. Makin banyak baca dari sumber yang kurang 
pasti malah bikin aku makin bingung.” Jawabnya sembari berjalan mendekatiku.
 “Hmm… kakak coba jelasin dari yang kakak tahu ya. Awalnya ada situasi 
yang biasa kita sebut dengan gender inequality, nah dari situasi ini biasa timbul suatu 
aksi yang bisa berupa gender based violence. Kekerasan berbasis gender berarti segala 
bentuk kekerasan yang salah satu faktor pemicu atau penyebabnya adalah gender 
seseorang. Kekerasan ini terjadi karena ada relasi antar gender yang timpang, 
gendernya dianggap lebih rendah atau lebih mudah diserang ketimbang gender 
yang lainnya. Oh iya sebelumnya kamu udah tahu belum apa itu gender?” Aku 
bergeser sedikit untuk memberi ruang untuk adikku duduk di sebelahku, serta 
mempersilakannya untuk duduk. 
 Adikku segera duduk di sebelahku dan menjawab, “Perempuan dan laki-
laki?”
 “Well actually the meaning of  gender jauh lebih luas daripada itu. Bahasan 
singkatnya gender itu jenis kelamin sosial. Berbeda dengan seks yang berupa 
identitas biologis terkait dengan kelamin, kita bisa melihat fisiknya. Kenapa sosial? 
Karena gender dapat diartikan sebagai peranan yang memunculkan perbedaan 
perilaku yang dibangun secara sosial. Kesalahan sosial dalam memaknai suatu 

1 *karya ini juga telah diterbitkan oleh Media islami.co https://islami.co/ketika-adik-
ku-bertanya-tentang-kekerasan-berbasis-gender/
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identitas seks akan perannya dalam masyarakat sering kali menjadi ada tindak 
ketidakadilan atau diskriminasi. Seperti sifat-sifat feminim hanya untuk perempuan 
dan maskulin hanya untuk laki-laki, padahal feminim maupun maskulin ini 
merupakan suatu ekspresi yang bersifat relatif  bagi perempuan dan laki-laki.”
 “Jadi kalau laki-laki bisa mengalami kekerasan berbasis gender ini, lalu 
mengapa di internet hampir semuanya membahas kekerasan pada perempuan?”
 “Kekerasan berbasis gender kan memang lebih rentan terjadi kepada 
gender yang dianggap lebih rendah. Nah, dalam kontruksi masyarakat kita 
memang laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan, atau bisa kita 
sebut sebagai sistem patriarki. Jadi ya perempuan lebih sering terkena kekerasan 
berbasis gender ini. Kekerasan pada perempuan termasuk kekerasan berbasis 
gender cuma lebih spesifik menyebutkan gendernya.”
 “Ada contoh spesifik kekerasan gender pada laki-laki gak kak?”
 “Karena laki-laki dianggap lebih kuat dalam tatanan masyarakat, sering 
kali hukuman yang ia dapat saat ia melanggar suatu aturan bisa dibilang lebih 
berat. Misalnya seorang pelajar laki-laki hukumannya harus lari keliling lapangan. 
Sementara untuk perempuan hanya keluar dari kelas saja selama pembelajaran 
berlangsung.”
 “Oh iya, tadi kakak kan bilang gender itu merupakan peran sosial dan 
ekspresi seseorang. Kalau kekerasan kepada orang transgender gitu bisa?”
 “Bisa banget! Karena kekerasan berbasis gender ini kan luas banget 
maknanya, selama masih berkaitan dengan gender seseorang ya tetep bisa walaupun 
mungkin itu bisa dianggap sebagai suatu hal yang salah di mata kepercayaan orang 
lain.”
 “Dari yang aku baca, banyak banget bentuk-bentuk kekerasan berbasis 
gender tapi kebanyakan berupa kekerasan seksual yang aku ngerti. Nah ada juga 
yang yang bentuknya kekerasan psikis, ekonomi, sosial budaya. Itu gimana ya kak 
maksudnya?”
 “Kekerasan psikis berbasis gender itu lebih mengarah ke aspek psikologis 
atau mental seseorang, yang jelas mengarah ke aspek gender orang tersebut ya. 
Misalnya permainan emosi, pelarangan, pengendalian, eksploitasi, pemaksaan. 
Kalau ekonomi bisa berupa pemerasan uang terhadap gender tertentu, memberi 
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upah yang lebih sedikit pada gender tertentu, dan lain sebagainya. Untuk sosial 
budaya bisa seperti sunat perempuan, perkawinan paksa atau pernikahan dini. 
Bahkan kekerasan berbasis gender ini bisa secara online loh. Dampaknya pun gak 
hanya pada fisik saja”
 “Serem juga ya kak kekerasan berbasis gender ini. Ternyata bisa banyak 
banget dampak negatifnya yang aku gak pernah kepikiran.”
 “Yup. Untuk kekerasan yang masih bisa kita hindari, kita bisa menolak 
dengan tegas, menjauhi lingkungan yang tidak nyaman tersebut, dan menceritakan 
hal-hal tersebut kepada orang yang dipercaya. Jangan lupa juga kita sebisa mungkin 
saling tolong-menolong ya.”
 Kami pun terus berbincang-bincang mengenai topik ini hingga satu 
persatu dari kami mulai menguap tanda mengantuk. 
 “Terima kasih banyak kak, aku seneng banget sama obrolannya. 
Membuka pikiran banget.” Adikku tersenyum seraya memelukku dengan erat.
 “Terima kasih kembali adek, aku yang seneng bisa diskusi gini sama 
kamu.” Aku balas memeluknya dengan senyuman pula di wajahku.
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Pernikahan Anak sebagai Akibat Stigma
Peran Domestik Perempuan1

Diandra - SMAN 71 Jakarta 

Nayla, 17 tahun, baru saja pulang sekolah menggunakan angkutan kota. 
Ia menyusuri jalan yang padat di suatu kota metropolitan. Rambutnya 
berantakan setelah seharian sekolah. Wajahnya pun terlihat lelah 

setelah belajar semalaman untuk try out UTBK hari itu. Seragam putih abu-abu 
yang dikenakannya pun mulai tampak kusut. Selama perjalanan ke rumah, Nayla 
bangga dengan dirinya yang mampu mengerjakan soal try out hari itu dengan 
mudah. Kelulusan sebentar lagi dan tes masuk perguruan tinggi semakin dekat. 
Dengan nilai try out-nya yang selalu baik, ia percaya diri untuk mengikuti tes sesuai 
bidang yang diminatinya. Meski tidak berasal dari keluarga berada, ia yakin dengan 
semangatnya, ia dapat menggapai mimpi. 

Impian Nayla kandas begitu ia masuk ke rumah.
“Nak, karena kondisi perekonomian keluarga kita, kamu akan menikah 

setelah lulus,” kata ibunya. Hal tersebut membuatnya terguncang. Tangisnya pun 
pecah. Berulang kali ia bertanya-tanya alasannya. 

“Mengapa, Bu? Aku mau kuliah, bukan menikah,” kata Nayla. Akan 
tetapi, pendirian ibunya tak sedikitpun goyah. “Ada orang kaya yang melamarmu. 
Lagipula, perempuan tidak perlu kuliah. Yang penting kamu tahu cara mengurus 
rumah,” kata ibunya. 

Dilansir dari unicef.org, Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak 
tertinggi kedelapan di dunia. Satu dari sembilan perempuan menikah di bawah 
18 tahun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap 

perempuan yang hanya berperan mengurus rumah tangga. 

Di Indonesia, pandangan perempuan tak perlu berpendidikan tinggi 
masih dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Tak hanya di pedalaman, di kota besar 

1 *karya ini juga telah diterbitkan oleh Media islami.co https://islami.co/pernikah-
an-anak-terjadi-akibat-stigma-peran-domestik-perempuan/
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pun pandangan tersebut masih ada yang biasanya 
diakibatkan oleh faktor ekonomi. Stigma bahwa 
perempuan hanya bertanggungjawab mengurus 
rumah akhirnya membuat pandangan tersebut 
semakin merajalela. 

Stigma peran perempuan yang identik 
dengan urusan rumah menampilkan seolah-olah 
jika perempuan melakukan hal lain, contohnya 
mencapai pendidikan setinggi-tingginya, 
dianggap melanggar kodrat. Peran perempuan 
yang “hanya” mengurus rumah tangga kemudian dipergunakan sebagai alasan 
berbagai pihak untuk mengonstruksi perempuan sebagai makhluk yang lemah. 
Akibatnya, tugas rumah tangga pun kerap diasosiasikan sebagai tugas perempuan 
saja. 

Dalam cerita Nayla, apabila ia adalah laki-laki, ia tidak mungkin disuruh 
menikah setelah lulus SMA untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi 
mungkin saja ia disuruh bekerja. Pertanyaannya, mengapa Nayla tidak disuruh 
bekerja? Hal itu disebabkan oleh konstruksi masyarakat terhadap citra perempuan 
yang memerlukan bantuan laki-laki sebagai pencari nafkah, sementara perempuan 
mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga dianggap lebih mudah 
dibanding mencari nafkah. Kondisi ini membuat perempuan ditempatkan sebagai 
second sex yang tidak mandiri, harus patuh, dan taat perintah. 

Peran dalam rumah tangga sejatinya tidak perlu dikotak-kotakkan hanya 
sebagai kewajiban perempuan. Normalisasi pembagian peran domestik antara 
laki-laki dan perempuan dapat menjadi titik perubahan untuk menghilangkan 
stigma bahwa perempuan hanya patut mengurus rumah tangga. Dengan begitu, 
alasan pernikahan anak akibat perekonomian keluarga yang rendah seperti kasus 
Nayla sebelumnya dapat diatasi dengan pikiran yang lebih terbuka. 

Nayla bukanlah satu-satunya perempuan yang gagal meraih mimpi 
karena stigma peran domestik perempuan. Masih banyak anak-anak perempuan 
seperti Nayla yang dipergunakan sebagai “alat penyelamat” perekonomian 
keluarga dengan embel-embel tanggung jawab kodrati. Padahal, kodrat seorang 
perempuan tidak perlu dicari, tetapi telah ada sejak lahir. 

Normalisasi pembagian 
peran domestik antara 

laki-laki dan perempuan 
dapat menjadi titik 
perubahan untuk 

menghilangkan stigma 
bahwa perempuan 

hanya patut mengurus 
rumah tangga.
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Bagian III
PEMUDA DAN MASA
DEPAN INDONESIA 
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Seribu Tanya
Tiara - SMAN 10 Bandung

Apa kabar 
Wahai negeriku ?
Apakah kau masih baik baik saja?
Masihkah ada rasa aman di negeriku?
Masih adakah hati nurani di negeriku?
Masih adakah keadilan di negeriku?
Wahai negeriku...
Jawablah pertanyaanku ini
Masih adakah itu semua?

Lalu..
Bagaimana dengan orang - orang yang ada di baliho kala itu?
Yang begitu pandai memberi janji manis
Yang begitu pandai memberi harapan
Dengan ambisinya yang menggebu - gebu
Mengambil hati rakyat 
Dengan janji manisnya itu

Kemana semua janji itu pergi?
Kemana semua harapan itu hilang?
Kemana?? Kutanya kemana?

Apakah kau lupakan semua janji 
Tatkala kau sudah duduk di kursi itu?
Mengapa kau begitu pikunnya?

Kala itu..
Dengan lantang kau bersuara
“Kami adalah wakil rakyat ! “
“Kami akan mendengar suara rakyat !”
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Namun...
Lihatlah kenyataannya
Siapa yang kau wakili di gedung itu
Untuk siapa kau berada di gedung itu?
Kemana perginya suara lantangmu itu
Yang kau nyatakan kala itu?
Lihatlah..
Didepan gedung kebesaranmu itu
Demo,kericuhan ,kekerasan 
Demi membela suara yang tak kau dengar
Itu yang kau rasa sudah mewakili rakyat?
Itu.. Itu yang kau maksud?

Kurasa..
Kau bisa menjawabnya sendiri...
Wahai pemuda - pemudi 
Saudara seerjuangan
Telah kau saksikan seluruh kejanggalan di negeri ini
Apakah kau akan diam saja?!

Tak terbesitkah di hatimu
tuk bergerak 
menghalau semua kekacauan ini ?
Tak terbesitkah di hatimu
tuk menjadi
penerus bangsa yang unggul
Yang bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang maju
Bangunlah ! Bangunlah hei pemuda - pemudi Indonesia !
Bersama..
Kita bahu - membahu
Menegakkan tongkat kejayaan      
di negeri ini !
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Indonesia Bersatu, Indonesia Kuat
Salam Pemuda Pemudi Indonesia!

Dera - MAN 2 Tasikmalaya
Natan - SMA Regina Pacis Surakarta

Siang menjelang sore, tepatnya pukul 14.30, Sari dan Harsa berjalan di sekitar 
taman dekat sekolahnya. Di tepi taman, terlihat Surya dan Henry sedang 
duduk. Lalu, Sari dan Harsa pun menghampiri mereka. Sesampainya mereka, 

Surya dan Henry berdiri sambil memberikan tangan mengajak bersalaman. Tapi 
naasnya, Sari tidak menerima jabat tangan dan justru malah berkata, 

“Heh dasar China, balik sana ke negara lo! ngapain di Indonesia?” Surya 
pun tidak terima. Lalu dengan nada yang cukup tinggi dia berkata, 

“Sombong banget sih gak mau salaman, dasar Islam.” Sari masih tidak 
mau kalah dengan Surya. Dia pun membalas ucapannya, 

“Pantes aja ngomongnya teriak teriak, ternyata orang Batak ya.”
 Henry yang geram akan kelakuan kedua temannya tersebut pun teriak, 

“Diam! Ada apa dengan kalian ini?! Dengar! kita Indonesia, bukan 
Indonesia kalau semuanya sama.” Harsa pun membenarkan ucapan Henry 
tersebut, dia berkata, “Perbedaan budaya, bahasa, warna kulit, bahkan kepercayaan, 
itu semua milik kita. Perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Esensinya, 
perbedaanlah yang menyatukan kita.”.

 Sari dan Surya pun terdiam, dalam hati mereka, mereka membenarkan 
ucapan kedua temannya tersebut. Mereka tersadar bahwa yang seharusnya mereka 
lakukan sebagai pemuda pemudi Indonesia di atas semua perbedaan yang ada 
adalah menjaga Indonesia dengan segenap jiwa. Mereka kemudian saling berjanji 
untuk merawat Indonesia dengan sepenuh hati. 

Kita sebagai pemuda Indonesia tentunya memegang tanggung jawab 
yang besar akan majunya negara ini. Dengan berbekal sikap toleransi dan saling 
menjaga berarti kita telah menjadikan Indonesia satu langkah untuk maju. Saling 
menerima dan menghargai perbedaan antar sesama teman merupakan langkah awal 
bagi kita untuk menjadikan Indonesia maju. Selain itu, berusaha mengaplikasikan 
nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan terhadap kehidupan sehari-hari adalah suatu 
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kewajiban bagi kita. Karena tugas kita sebagai 
pemuda, tak lain adalah Pemersatu, Pelopor, 
dan Promotor. 

Kekuatan, idealisme, intelektual 
dan semangat pemuda seharusnya menjadi 
pelopor bagi semua elemen bangsa yang masih 
bercerai-berai agar menjadi bangsa yang satu, 
tanah air satu, tumpah darah satu, dan bahasa 
yang satu. Prof. Melani Budianta berkata, 
“Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan 
keberagaman bangsa, suku, agama dan budaya. Dan Semangat Sumpah Pemuda 
menjadikan kita dapat menerima perbedaan sebagai suatu anugerah dari Tuhan.”

Ir. Soekarno pun pernah mengatakan kalimat super untuk menyemangati 
para pemuda, 

“Beri aku 1000 orang tua niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya, 
beri aku 10 pemuda niscaya akan aku guncangkan dunia.” Perkataan tersebut 
menunjukkan bahwa pemuda sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa, bahkan 
dunia. Dengan slogan “Indonesia Bersatu, Indonesia Kuat”, maka diharapkan 
akan semakin tumbuhnya kesadaran pada pentingnya persatuan. Hakikatnya jika 
kita ingin maju, maka kita harus kuat, dan jika kita ingin kuat, maka kita harus 
bersatu. Maka, Bersatu adalah kunci utama dari kemajuan bangsa.

“Perbedaan budaya, 
bahasa, warna kulit, 
bahkan kepercayaan, 
itu semua milik kita. 

Perbedaan itulah yang 
membuat kita kuat. 

Esensinya, perbedaanlah 
yang menyatukan kita.”
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GAYA (Garaz berkarYA)
Dhea Pay - SMA Negeri 1 Sugihwaras Bojonegoro

SMA Negeri 1 Sugihwaras merupakan salah satu sekolah yang berada di 
pinggiran Kabupaten Bojonegoro. SMA Negeri 1 Sugihwaras adalah salah 
satu SMA negeri yang ada di Kecamatan Sugihwaras. Dan juga satu-satunya 

sekolah damai yang ada di Bojonegoro. Sekolah ini didampingi oleh Wahid 
Foundation untuk mewujudkan sekolah damai melalui organisasi Rohis. Di SMA 
Negeri 1 Sugihwaras ini, program sekolah damai terealisasi dengan baik. Karena 
memang di sini juga sering diadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut sekolah 
damai, baik itu bekerja sama dengan Wahid Foundation maupun tidak. Selain itu, 
Bapak/Ibu guru maupun kepala sekolah juga sering menegaskan tentang sekolah 
damai. Yang mana hal itu bisa menjadikan siswa-siwa sadar akan pentingnya 
perdamaian yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.

Meskipun begitu, masih banayak siswa-siswa yang masih belum 
sadar dengan perdamaian. Mereka masih sering melakukan bullying, stereotipe, 
pengejekan dan lain-lain. Meskipun hal itu tidak terlalu mencolok, tetapi sebagai 
orang yang paham akan isu-isu perdamaian, pasti akan tidak setuju dengan 
beberapa hal tersebut. Maka dari itu, saya sebagai salah satu siswa yang bersekolah 
di SMA Negeri 1 Sugihwaras mengikuti organisasi Rohis. Yang mana didampingi 
langsung oleh Wahid Foundation dan menekankan tentang perdamaian. Selama 
saya mengikuti Rohis di SMAN 1 Sugihwaras, banyak kegiatan-kegiatan tentang 
perdamaian yang sangat seru dan tentunya sangat milenial sekali. Dan ini membuat 
saya tersadar bahwa perdamaian itu sangatlah penting.

Pada bulan Agustus 2020, ada salah satu program dari pengembangan 
sekolah damai yang didukung oleh kedutaan besar Amerika Serikat Jakarta di 
Indonesia yang ditujukan untuk anak muda dalam menyebarkan perdamaian 
melalui berbagi cerita baik di media sosial. Selain itu, melalui program ini kita 
diajarkan untuk menjadi seorang content creator yang baik dan bermanfaat bagi 
orang lain. Program ini dinamakan Peaceful Digital Storytelling (PDSt) yang diikuti 
oleh siswa SMA/Sederajat yang ada di sekolah damai maupun yang non-sekolah 
damai di Indonesia. Dengan tersadarnya saya sebagai pemuda yang harus 
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peduli terhadap isu-isu perdamaian, maka saya 
mengikutinya. Meskipun harus melewati beberapa 
seleksi. 

Setelah program ini berjalan sekitar 4 
bulan, saya tersadar jika ternyata ada beberapa 
hal yang masih belum disadari oleh banyak siswa. 
Salah satunya adalah pengembangan minat dan bakat di sekolah. Di SMA Negeri 
1 Sugihwaras terdapat beberapa organisasi maupun ekstrakulikuler yang aktif. 
Misalnya OSIS, Rohis, Pramuka, PMR, Tari, Karawitan, dan masih ada beberapa 
lagi. Saya sangat resah dengan pemuda-pemuda khususnya siswa-siswa yang ada 
di SMA Negeri 1 Sugihwaras maupun pemuda di luar SMA Negeri 1 Sugihwaras 
yang sebenarnya mempunyai bakat editing, berwawasan luas, peduli dengan isu-
isu sosial, dan berpotensi menjadi content creator tetapi tidak dimanfaatkan dengan 
baik. 

Bahkan cenderung disia-siakan dan dibiarkan begitu saja. Sebenarnya 
di SMA Negeri 1 Sugihwaras juga ada program Double Track yang bekerja sama 
dengan pemerintah dan ITS (Institut Teknologi Supuluh Nopember) Surabaya 
yaitu ada beberapa bidang bakat. Salah satunya adalah editing. Tetapi hal ini tidak 
bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa. Karena yang mengikuti double track ini 
adalah siswa-siswa terpilih yang terkadang juga tidak sesuai dengan bakat yang 
dimiliki oleh siswa. 

Karena banyak sekali potensi di bidang editing, jurnalistik, dan content 
creator yang dimiliki oleh pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Sugihwaras, 
maka saya memiliki inisiasi setelah program PDSt selesai, saya ingin membentuk 
dan menampung kreatifitas para pemuda yang ada di Sugihwaras dengan program 
GAYA atau Garaz berkarYA. Anggota dari GAYA dikhususkan untuk para 
pemuda yang dari Kecamatan Sugihwaras saja.

GAYA bertujuan supaya anak-anak muda di Sugihwaras bisa 
memanfaatkan bakat dan potensinya dengan baik. Pemuda di Sugihwaras 
juga tidak hanya gabut dengan hal yang kurang bermanfaat, akan tetapi lebih 
produktif  dengan menyalurkan hobi ataupun kreatifitasnya di GAYA. Selain 
itu, jika bergabung di GAYA akan menambah relasi. Setiap dua minggu sekali, 
akan diadakan pertemuan rutin GAYA. Dilakukan selama 2 minggu sekali karena 

kita diajarkan untuk 
menjadi seorang 

content creator yang 
baik dan bermanfaat 

bagi orang lain.
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kemungkinan anggota dari GAYA adalah anak-
anak muda yang masih bersekolah. 

Maka dari itu, kita harus menyeimbangkan 
antara sekolah dan GAYA sendiri. Tetapi selain 
pertemuan 2 minggu sekali, GAYA juga akan 
melaksanakan kegiatan secara online. Yaitu bincang-
bincang bersama anggota lainnya tentang ilmu-

ilmu ataupun trik-trik dan lomba-lomba editing, jurnalistik, maupun content creator 
di grup whatsapp, zoom, gmeet, ataupun yang lainnya. Selain membahas tentang 
editing, jurnalistik, content creator di GAYA juga dibolehkan untuk membahas 
tentang isu-isu sosial dan kearifan lokal terutama di Sugihwaras yang mungkin 
bisa dijadikan sebuah konten. Dan di GAYA juga bisa membuat konten bersama 
anggota lain dan membuat kegiatan bersama.

GAYA juga memberikan beberapa materi-materi maupun sharing-sharing 
bersama beberapa orang yang profesional, yaitu ada kelas editing, kelas jurnalistik, 
dan kelas content creator. Semua program bisa dilaksanakan secara online maupun 
offline tergantung situasi dan kondisi.

Anggota GAYA akan diberi kesempatan untuk mengisi konten di official 
account instagram, youtube, maupun facebook GAYA. Karena di official account GAYA 
akan diisi dengan share ilmu-ilmu tentang editing, content creator dan jurnalistik. 
Tidak lupa juga akan ada info-info tentang Sugihwaras. Baik tentang kearifan 
lokalnya, wisata, maupun makanan-makanan tradisional dan budaya yang ada 
di Sugihwaras. Garaz berkarYA atau GAYA ini akan segera dibentuk. Karena 
ternyata banyak sekali pemuda-pemuda yang tertarik dengan program ini. Semoga 
saja segera terealisasi.

GAYA bertujuan 
supaya anak-anak 

muda di Sugihwaras 
bisa memanfaatkan 

bakat dan potensinya 
dengan baik.



54 Indonesia Young Peacemakers

Pemuda: Pembangun Kualitas Pendidikan Indonesia1

Izzan -MA Darul Arqam Muhammadiyah, Garut

Naza - SMAN 3 Semarang

Dalam dunia pendidikan, pemuda adalah salah satu pemeran yang 
sangat penting untuk bisa membuat dunia pendidikan lebih terasa 
progresif  dan berwarna. Karena, dalam membangun mutu atau 

kualitas pendidikan itu, kita membutuhkan banyaknya fresh spirits yang hanya 
dimiliki oleh para pemuda. Bukan hanya fresh spirits yang kita butuhkan, kita pun 
butuh gagasan-gagasan kreatif-inovatif  yang diracik sendiri oleh tangan-tangan 
para pemuda. Tanpa adanya campur tangan para pemuda, pendidikan Indonesia 
akan terasa jemu dan semu. Padahal, pendidikan harus dikemas dan disajikan 
dalam bentuk yang menarik dan asik. 

Sejak merebaknya virus Covid-19, dunia pendidikan harus menghentikan 
proses pembelajaran tatap muka dengan terpaksa. Dengan adanya permasalahan 
tersebut, pemerintah khususnya Kemendikbud memutar-balik otak untuk 
bisa menemukan solusi yang bisa diterapkan dengan efektif. Pada akhirnya, 
Kemendikbud menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh atau biasa disingkat 
dengan “PJJ”. Dengan diterapkannya PJJ ini, semua pihak mau tidak mau harus 
bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, baik itu para pengajar ataupun 
para pembelajar. Akhirnya, kita harus bisa menguasai dan paham tentang adanya 
digitalisasi pendidikan yang sudah diterapkan. 

Setelah kita melakukan PJJ, ternyata masih banyak sub-sistem yang 
harus segera diperbaiki dari PJJ itu sendiri. Baik itu tingkat efektivitas proses 
pembelajaran, sarana-prasarana yang tak dimiliki oleh semua orang dan peran 
orang tua dalam melakukan proses pendidikan di rumahnya masing-masing. 
Semua permasalahan itu, haruslah menjadi perhatian kita bersama dalam 
meningkatkan efektivitas PJJ. Kita, sebagai pemuda tak boleh menyikapi semua 
permasalahan yang ada dengan apatis-destruktif. Tetapi, kita harus senantiasa bisa 
terus menyikapi semua permasalahan dengan kritis-transformatif. Karena, semua 

1  *karya ini juga telah diterbitkan oleh Media islami.co https://islami.co/pemuda-bi-
sa-membangun-kualitas-pendidikan-indonesia-di-tengah-guru-gaptek-dan-belajar-ja-
rak-jauh/
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permasalahan hadir bukan untuk menambah 
beban yang diemban. Tetapi, permasalahan 
hadir untuk bisa kita kalahkan dan melaju cepat 
meraih indahnya kemenangan.

Dalam PJJ, ada beberapa permasalahan 
besar yang harus segera diselesaikan. Semua 
permasalahan bisa cepat terselesaikan, jika 
semua pihak saling bekerja sama dan terus saling 
bergandeng tangan dalam meraih kemenagan. 
Setidaknya, ada empat permasalahan yang harus 
cepat diselesaikan.

1. Guru yang Gaptek
Permasalahan pertama ini, menjadi suatu permasalahan yang akan 

berakibat fatal jika terus didiamkan. Karena semua proses pembelajaran tergantung 
pada kualitas para pengajar dengan metode yang diberikan. Dalam menjalankan 
PJJ dengan efektif, para pengajar pun harus bisa menguasai dan paham akan 
digitalisasi pendidikan itu sendiri. Tanpa ada pemahaman dan penguasaan yang 
mumpuni, proses transfer ilmu pun tak akan pernah bisa tersampaikan dengan 
baik. Sekarang kita berada di hybrid era yang terus memacu diri kita untuk 
senantiasa hidup berdampingan dengan teknologi, termasuk dalam menjalankan 
roda pendidikan. 

Kenyataannya, masih banyak guru yang gaptek dalam menjalani 
PJJ. Padahal, PJJ itu dijalankan dengan basis digital, yang jelas-jelas harus bisa 
dikuasai oleh para pengajar. Semua materi pembelajaran mau tak mau harus bisa 
dikembangkan lewat platform-platform media yang banyak digunakan oleh para 
pembelajar.  Tak bisa para pengajar memaksakan diri untuk kembali menerapkan 
metode yang terkesan sangat kolot bagi kacamata para pembelajar. Semua metode 
yang kolot harus bisa bertransformasi menjadi metode yang kontemporer, sesuai 
dengan thinking platform para pembelajar itu sendiri. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, menjadi PR besar bagi 
pemerintah agar bisa memberikan edukasi digital yang diberikan kepada seluruh 
pengajar yang ada di penjuru nusantara. Dan edukasi tersebut, jangan hanya 

Kita, sebagai pemuda 
tak boleh menyikapi 
semua permasalahan 

yang ada dengan apatis-
destruktif. Tetapi, kita 
harus senantiasa bisa 

terus menyikapi semua 
permasalahan dengan 

kritis-transformatif.
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berhenti pada satu waktu, tetapi berikanlah edukasi digital dengan intens kepada 
para pengajar. Bentuknya, tak mesti melulu seminar, tetapi bisa dalam bentuk 
mentoring eksklusif  dari para ahli yang ada di setiap daerahnya. 

2. Orang Tua: Jadi Guru Dadakan
Selain permasalahan guru yang gaptek, peran orang tua sebagai pengganti 

guru di rumah pun jadi permasalahan. Pasalnya, semenjak PJJ berlangsung, para 
orang tua mendadak menjadi guru yang kebingungan membantu anak-anaknya 
dalam melakukan proses pembelajaran. Hal ini, akan menjadi bencana besar jika 
tidak ada inisisasi yang dilakukan oleh para orang tua, karena belum semua anak 
bisa belajar dengan mandiri pasti ada aja anak yang harus memang dibimbing 
secara intens dalam proses pembelajaran. Tetapi, di sinilah tantangannya bagi 
para orang tua, bagaimana mereka bisa memposisikan diri untuk membantu anak-
anaknya paham akan materi-materi pelajaran yang diajarkan. 

Para orang tua seharusnya bisa multi-tasking mengerjakan pekerjaan 
domestik dan kantor sekaligus mengontrol anak-anaknya dalam mengikuti proses 
PJJ itu sendiri. Harus ada manajemen waktu yang baik bagi para orang tua dan 
harus  memberikan waktu khusus untuk bisa mengontrol anak-anaknya. Dan di 
sini, pihak sekolah pun harus bisa saling berkolaborasi dengan para orang tua di 
rumah, bagaimana caranya antara pengajar dan orang tua bisa saling bersinergi 
dalam menyukseskan proses PJJ. 

3. Fasilitas yang Kurang Memadai
Permasalahan ini, tak kalah fatal dengan permasalahan sebelumnya, 

semenjak PJJ diberlakukan ternyata tak semua daerah bisa mengikutinya dengan 
baik. Terkhusus, bagi teman-teman kita yang berada di daerah 3T (Tertinggal, 
Terdepan dan Terluar). Banyak dari kalangan menengah ke bawah yang tak 
mampu untuk membeli paket internet. Bahkan ada yang tak memiliki device untuk 
mengikuti PJJ, karena daerah 3T ini adalah daerah yang notabenenya memang 
jarang diperhatikan dan jauh dari pantauan pemerintah itu sendiri. 

Tetapi, sebenarnya pemerintah pusat bisa memberdayakan semua 
kepala daerah untuk bisa memfasilitasi warga yang kurang mampu untuk memiliki 
fasilitasnya sendiri. Misalnya, membuat balai atau saung khusus bagi para pelajar 
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yang kurang mampu dengan disediakan juga sebuah 
proyektor sekaligus layarnya untuk bisa menampilkan 
materi pelajaran yang akan diajarkan. Hal itu akan 
lebih relate dibanding pemerintah membelikan 
fasilitas kepada masing-masing pelajar yang kurang 
mampu. 

4. Tugas yang Tak Kunjung Membuat Cerdas
Dengan diberlakukannya PJJ, banyak dari oknum guru yang malah 

memberikan milyaran tugas yang keluar dari layar gadget dan yang terparah para 
oknum guru tidak memberikan materi pelajarannya. Hal ini, menjadi sebuah 
permasalahan yang dapat mengganggu kondisi psikis para pelajar. Dengan 
banyaknya tugas yang diberikan, para pelajar akan merasa sangat terbebani. Karena 
ketika hidup di rumah bukan hanya tugas sekolah saja yang harus dikerjakan, 
tetapi ada juga tanggung jawab tugas domestik rumahan yang harus dipenuhi. 

Bahkan, beredar berita-berita yang menceritakan tentang seorang 
pelajar yang bunuh diri akibat stress terus diberikan tugas yang menumpuk. Hal 
ini, menjadi sebuah indikasi bahwa tugas bukanlah satu-satunya solusi untuk bisa 
menguji pemahaman atas pelajaran yang telah diajarkan. Karena kapasitas otak 
seorang pelajar pun terbatas! Toh sekirannya tugas hanya bisa membuat banyak 
murid cemas, mengapa tidak diganti dengan solusi lain yang lebih berbekas?

5. Muda, Beda, Melegenda!
Pada akhirnya, kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa haruslah 

melek terhadap permasalahan-permasalahan yang telah, sedang atau akan terjadi. 
Karena, masa depan bangsa tergantung pada kondisi mentalitas dan kapabilitas 
para pemudanya! Tak bisa kita bersikap egois, terus mengedepankan sisi idealita, 
tetapi kita lupa untuk memperbaiki sisi realita. 

Pendidikan Indonesia tak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan, 
jika para pemuda masih terus bermalas-malasan. Para pemuda haruslah 
menebarkan benih-benih spirit perjuangan. Sekarang, waktunya bagi para pemuda 
berani untuk unjuk gigi dengan tampil beda, agar kita semua dapat dikenang dan 
menjadi sejarah yang melegenda!

tugas bukanlah 
satu-satunya solusi 
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pelajaran yang telah 

diajarkan.
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Educational Program for The Youth - STE
Riskaay - SMAN 7 Semarang

Rahma - SMKN 4 Jakarta

Halo, namaku Riska Ayu Maharani bisa dipanggil Ayma atau Riska. 
Aku salah satu siswi dari sekolah damai program Wahid Foundation. 
Aku duduk di bangku kelas 2 SMA, banyak sekali hal-hal baru yang 

ingin aku pelajari, tidak melulu soal pelajaran sekolah tetapi juga tentang soft skill 
dan berbagai informasi perguruan tinggi dan pendidikan yang penting, apalagi 
sebentar lagi aku akan naik ke bangku kelas 3 SMA.

Telah kita ketahui bersama sekolah mengajarkan untuk meraih nilai bagus 
di mata pelajaran sesuai jurusan kita untuk mengikuti proses SNMPTN. Padahal 
setahuku kuota SNMPTN itu sendiri sangat kecil, hanya  40%  untuk sekolah 
Akreditasi A, 25% untuk sekolah akreditasi B dan 5% untuk sekolah akreditasi C 
dengan ribuan orang pesaing dari seluruh Indonesia. Untuk mengetahui informasi 
lengkap tentang perguruan tinggi pun kita harus menghubungi BK terlebih 
dahulu untuk konsultasi. Dan hal ini terlalu ribet menurutku karena waktunnya 
sering tabrakan dengan ekstrakulikuler dan kegiatan di luar sekolah.

Sistem UTBK yang setiap tahunnya berubah juga membuat banyak dari 
kita dan aku tentunnya  cemas, apalagi biasannya pengumumannya mendadak dan 
mepet banget sama SBMPTN. Terbatasnya informasi tentang perguruan tinggi 
membuatku berfikir untuk menginisiasi sebuah platform yang dapat membantu 
anak muda yang memiliki masalah sama denganku agar mendapatkan informasi 
seputar dunia pendidikan yang mereka cari sebelum melanjutkan jenjang 
perguruan tinggi.

Karena melihat kondisi ini, aku bersama temanku sesama sekolah 
damai dari Jakarta, Rahma, berkolaborasi untuk menyukseskan program yang 
akan kita buat. Kita akan membuat sebuah platform melalui instagram yang berisi 
informasi simple dan terperinci mengenai pendidikan khususnnya informasi 
tentang bagaimana proses masuk perguruan tinggi, seputar beasiswa kuliah, 
persiapan SBMPTN dan masih banyak lagi. Sumber yang kita gunakan bisa 
berasal dari website-website resmi universitas, wawancara dengan para alumni, dan 
survei langsung ke tempat (jika memungkinkan) dan inilah program kita Simple 
Tips Education (STE).
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Simple Tips Education ini adalah 
sebuah program di mana targetnnya 
adalah para anak muda yang fresh graduate 
dari jenjang sekolah menengah atas untuk 
lebih mudah dalam  mengakses informasi 
seputar perguruan tinggi dan informasi 
seputar pendidikan lainnya. program ini 
nantinnya akan kita kemas dalam bentuk 
microblog, video maupun podcast yang 
memaparkan berbagai informasi seputar 
pendidikan dan nantinnya akan kita post 
ke akun instagram STE.

Melalui program ini kita akan 
berbagi informasi dan sharing tentang seluk-beluk perguruan tinggi atau pendidikan 
lanjut, misalnya seperti membahas perbedaan universitas dan sekolah kedinasan, 
passing grade jurusan tertentu di suatu universitas, jurusan paling diminati, sampai 
teknik belajar dengan berbagai macam metode pun akan kita bagikan melalui 
program ini. Untuk sistem postingnnya kita akan rutin posting satu hari satu kali 
postingan. Itu adalah target minimal, tapi kita akan usahakan bisa mengunggah 
tiga kali dalam sehari dan juga aktif  membuat snapgram agar akun STE terlihat 
aktif  dan juga merapikan feed agar menarik audience.

Harapan ke depannya semoga program yang kita buat ini tidak hanya 
membagikan informasi seputar pendidikan tetapi juga bisa membuat sebuah 
grup belajar dan komunitas yang memiliki satu tujuan sama dalam menyebarkan 
informasi penting nan bermanfaat untuk anak-anak muda di Indonesia.

Tanpa support dari kalian semua program ini tidak akan berdiri begitu 
saja, pendidikan sangat penting apalagi Indonesia termasuk negara dengan daya 
saing pendidikan yang rendah. Dengan adannya program seperti ini semoga dapat 
membantu teman-teman kita yang masih kesulitan dalam mencari informasi 
seputar pendidikan lanjut. Dan harapannya informasi seperti ini bisa diakses oleh 
semua pengguna internet di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya persiapan kita 
untuk masuk ke sekolah lanjut demi mengejar cita-cita lebih terarah dan jelas. 
Karena kontribusi kita dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh besar dalam 
meningkatkan SDM dan mutu pendidikan di Indonesia.

Terbatasnya informasi tentang 
perguruan tinggi membuatku 

berfikir untuk menginisiasi 
sebuah platform yang dapat 
membantu anak muda yang 

memiliki masalah sama 
denganku agar mendapatkan 

informasi seputar dunia 
pendidikan yang mereka cari 
sebelum melanjutkan jenjang 

perguruan tinggi.
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Pemuda dan Perubahan
Difah - MA Negeri 1 Mojokerto

Peristiwa Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran para pemuda. 
Banyak hal yang telah mereka lakukan seperti mengerahkan seluruh 
kekuatan dan pikiran. Bahkan mengorbankan nyawa mereka untuk 

merebut NKRI dari tangan penjajah. Semangat yang tak pernah pudar, dan selalu 
mengedepankan kesatuan dan persatuan menjadi tonggak mereka dalam melawan 
ketidakadilan. Semangat perjuangan mereka diharapkan dapat menjadi teladan 
pemuda masa kini untuk mengharumkan Indonesia di kancah Internasional. 
Lantas, apakah semangat perjuangan itu masih ada dan mengalir dalam darah 
pemuda Indonesia saat ini? apakah pemuda bisa mempertahankan kedaulatan 
NKRI di tengah kompleksitas masalah berbangsa dan bernegara? 

Lantas pemuda seperti apa kalian? Jika digambarkan dengan permainan 
Among Us yang lagi viral, kalian memilih untuk menjadi karakter seperti  apa? 
Impostor? penebar hoaks, suka mengadu domba, pengkhianat, ahli fitnah, buang-
buang waktu, tidak bisa menunda kesenangan, tidak punya tujuan hidup, dst. 
Atau Crewmate? hidup dengan tujuan, memiliki visi dan misi, tau prioritas, senang 
menggali ilmu, dst.

Diperkirakan saat ini ada sekitar 64,19 juta jiwa pemuda yang tersebar 
di wilayah NKRI dan mengisi hampir seperempat jumlah penduduk Indonesia 
(24,01 persen). Disadari atau tidak, 64 juta pemuda bukanlah jumlah yang sedikit, 
dan sejatinya mereka memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi 
pembangunan termasuk dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Akan sangat berarti jika kualitas mereka lebih ditingkatkan, mengingat mereka 
merupakan aktor dalam pembangunan.

Pemuda zaman sekarang tidak bisa disebut dengan pemuda zaman kuno 
dan sudah berganti dengan zaman milenial. Dimana saat ini semua mengandalkan 
digital sebagai wadah dalam aktivitas sehari-hari. Hal itu menjadikan tantangan 
tersendiri bagi pemuda milenial. Mereka dituntut untuk tanggap serta cepat 
beradaptasi karena teknologi sifatnya mengikuti perkembangan zaman. 
Pemuda zaman milenial mempunyai karakter lebih toleran kepada satu sama 
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lain. Sebab arus globalisasi yang cepat 
ini membuat pemuda zaman milenial 
mampu berinteraksi dengan manusia dari 
berbagai belahan dunia. Maka dari itu, 
globalisasi mengubah pemuda milenial 
menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan 
serta kebergaman. Pemuda milenial dapat 
menciptakan perubahan lewat teknologi 
digital. Salah satunya mengampanyekan 
semangat kebaikan, keberagaman, dan perdamaian di media sosial yang kita 
gunakan. Namun pemuda saat ini dihadapkan pada masalah yang lebih besar, 
salah satunya adalah maraknya berita hoaks yang bersebaran di media sosial.

Pemuda milenial sulit membedakan apakah itu berita benar atau 
hanya sekedar hoaks. Hal ini tentu membawa dampak negatif  dalam kehidupan 
bermasyarakat. Apalagi dengan didukung perkembangan tekologi saat ini berita 
hoaks sangat cepat tersebar. Sebagai agent of  change  pemuda harus mampu melawan 
masalah-masalah tersebut. Pemuda harus cermat dan teliti dalam melihat masalah 
di sekitarnya agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang masih diragukan 
kebenarannya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda milenial tidak hanya mampu 
dalam hard skill, kita juga harus mampu dalam soft skill karena kemampuan itu 
mendukung kita menjadi pemuda milenial yang positif, aktif, kreatif  dan inovatif. 
Bagiku, ada beberapa cara agar kita dapat menjadi pemuda yang berkualitas, di 
antaranya adalah:

1. Membaca buku
2. Keluar dari zona nyaman
3. Menggunakan teknologi dengan bijak
4. Tingkatkan passion yang kalian miliki
5. Mempunyai tujuan untuk ke depannya

Itulah tadi tips agar kita mampu menjadi pemuda milenial yang bisa 
berkembang dan produktif  tanpa merasa insecure. Teknologi yang canggih dapat 
membawa keuntungan sekaligus kerugian, tergantung bagaimana setiap individu 
menggunakan teknologi yang tersedia untuk menunjang aktivitas mereka. 
Sehingga diharapkan pemuda zaman sekarang bisa merealisasikan label sebagai 

Pemuda milenial dapat 
menciptakan perubahan 

lewat teknologi digital. Salah 
satunya mengampanyekan 

semangat kebaikan, 
keberagaman, dan 

perdamaian di media sosial 
yang kita gunakan.
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agent of  change, yang dapat membawa manfaat dan perubahan nyata bagi orang-
orang di sekitarnya. 

Sekarang tinggal kalian pilih mau jadi pemuda seperti apa? Pemuda yang 
bisa membawa perubahan atau malah sebaliknya. Ingat pesan dari Ir. Soekarno 
yaitu seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah 
dunia.

Daftar Pustaka
Yoursay.suara.com. 2020. Sejarah, Peran, Dan Kualitas Pemuda Indonesia 

- Bagian [online] Available at: <https://yoursay.suara.com/amp/
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indonesia?page=2> [Accessed 7 December 2020]. 
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Seorang Anak Dengan Mimpi Indah
Natan - SMA Regina Pacis Surakarta

Tidak terasa sudah mau akhir tahun 2020. Suatu mimpi yang sudah begitu 
lama terpendam akhirnya mulai terjadi. Langkah demi langkah pun telah 
kulalui. Hingga akhirnya salah satu mimpiku yaitu memperkenalkan 

Flores, suatu pulau dengan beribu keindahan yang masih belum berani menunjukan 
kegagahannya, akhirnya dapat terwujud dengan platform yang kudirikan dengan 
nama @Jejak Flores. Beginilah kisahku…

Hai semuanya, kenalin namaku Natan. Seorang siswa SMA, yang cukup 
tergolong aktif  di sekolah. Banyak banget organisasi yang sudah aku ikuti, mulai 
dari paskibraka sekolah, OSIS, tergabung dalam beberapa kepanitiaan, sampai 
organisasi orang muda katolik (OMK). Kalau misalnya kalian nanya “Eh kok dia 
ikut orang muda katolik sih?” Ya karena aku seorang anak yang dilahirkan di keluarga 
katolik. Mulai dari TK, sampai SMA selalu di sekolah swasta katolik. Eh, aku 
pernah 3 tahun di SD Negeri, tapi ya sama aja. Mayoritas anak yang sekolah di 
sana agamanya katolik, ya akhirnya sekolahnya juga serasa sekolah swasta dan 
sangat homogen lingkungannya. Dari kecil, temen-temenku ya yang seiman. 
Kalau nggak katolik, ya kristen, jadi ya nggak tahu banyak tentang agama lain.

Sekarang aku sekolah di SMA Regina Pacis Surakarta. Salah satu sekolah 
katolik yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Awalnya semuanya berjalan lancar. 
Aku ikut banyak kegiatan, seneng-seneng sama temen-temen, jadi panitia acara dan 
banyak kegiatan lain. Hingga suatu momen yang sangat tak terduga  terjadi. Virus 
corona masuk ke Indonesia. Semua orang panik, sekolah-sekolah diliburkan, 
toko-toko ditutup, dan semua kekacauan lainnya terjadi. Jalan-jalan yang biasanya 
banyak ibu-ibu berkumpul, nggak bisa kita lihat lagi. Sekarang semua orang cuma 
bisa memikirkan dirinya sendiri. Bukan karena egois, tapi ya mau gimana lagi? 

Semua interaksi sosial dibatasi. Sekolah rasanya udah kayak bukan 
sekolah lagi. Tiap hari cuma bisa lihat laptop. Temen yang dulunya heboh banget, 
lama kelamaan mulai nggak aktif  lagi di grup kelas. Semua kegiatan organisasi 
yang udah kami rencanakan gagal, dan situasi itu buat aku jadi makin nggak 
semangat buat ngikutin kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah. 
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Sampai suatu hari, aku dikirimin direct 
message dari kakakku, “Eh Tan, ikutan nih beasiswa 
content creator. Yang dampingin Kak Indra Dwi 
Prasetyo loh.” Tanpa pikir panjang, aku langsung 
daftar aja. Siapa tahu nanti bisa berguna buat 
tambah-tambah temen, sama nambah-nambah 
sertifikat buat kuliah. Beberapa seleksi sudah 
kujalani, dan ternyata aku adalah salah satu 
anak yang terpilih untuk mengikuti beasiswa 
content creator yang yang diselenggarakan oleh Peaceful Digital Storytelling. Saat itu, 
aku tidak benar-benar mengerti program itu, karena saat diterima aku justru 
malah khawatir. Karena aku sama sekali tidak mengenal satu peserta pun di sana, 
dan aku merasa menjadi minoritas dalam kegiatan ini. 

Dengan rasa yang campur aduk, antara khawatir tidak direspon teman 
lain, dan rasa bosan karena semua orang di situ sangat kaku, aku beraniin diri 
buat memulai topik obrolan kami di grup. Dan dari situlah, aku baru mulai bisa 
ngerasa nyaman untuk ngobrol bareng temen-temen di sana. Dengan semua 
respon baik dari mereka, aku bisa merasakan kebahagiaan mereka walaupun 
hanya sebatas chatting-an di whatsapp. Beberapa hari mulai berlalu, kami semakin 
dekat satu dengan lain. Hingga akhirnya aku bisa menemukan orang-orang keren 
yang sepemikiran sama aku, seperti Tiar, Nor, Radit, Lala, Izzan, Rya, Handy, dan 
masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Bagiku, merekalah 
orang-orang yang bisa membuat aku nyaman berada di program ini. Aku tidak 
lagi khawatir apalagi merasa insecure. Justru, aku merasa punya sahabat baru dari 
beragam latar belakang sekolah dan keyakinan. Kami sering banget cerita-cerita, 
sampai larut malam. Dari yang hanya sebatas ngomongin konten untuk Instagram, 
sampai cerita masalah pribadi sudah kami rasakan.

Terkadang lucu juga kalau misalnya dipikir, orang yang nggak pernah 
kenal sama sekali, nggak pernah ketemu, bahkan hanya mengenal melalui daring, 
bisa ngobrol panjang lebar sampai kadang nggak ingat waktu. Dari situ aku bisa 
ngerasain bahwa suatu persahabatan nggak harus mengenal latar belakangnya. 
Ketika mereka bisa membuat kita nyaman, itu sudah cukup untuk menjadikan 
seseorang sebagai sahabat kita. 

suatu persahabatan 
nggak harus mengenal 

latar belakangnya. Ketika 
mereka bisa membuat 
kita nyaman, itu sudah 

cukup untuk menjadikan 
seseorang sebagai 

sahabat kita. 
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Suatu hari aku cerita ke mereka, 
kalau aku mau buat suatu platform buat 
memperkenalkan Flores ke banyak orang. 
Ini semua dimulai karena keresahanku 
sama pendidikan di sana. Banyak banget 
anak-anak di sana yang nggak punya 
daya juang belajar yang tinggi. Aku 
mengatakan seperti ini karena memang 
aku lahir dan besar di sana. Selain itu, aku 
juga mikir, kalau alam dan budaya yang 

ada di Flores masih banyak banget yang belum terekspos. Kalau alam dan budaya 
di sana nggak terekspos, cepat atau lambat, semua kebudayaan dan alam di sana 
akan hilang satu-persatu, dan bisa beresiko tidak banyak generasi muda yang bisa 
membanggakan Flores. 

Setelah aku ceritain tentang mimpi aku buat mengembangkan flores, 
mereka sangat mendukungku. Keluargaku juga sangat mendukung mimpiku ini. 
Oh iya, aku juga dapet semangat dari orang-orang hebat loh, seperti Kak Indra 
Dwi Prasetyo, Kak Kalis Mardiasih (dua trainer keren program ini), Kak Andovi 
da Lopez, dan banyak orang-orang hebat lain yang ngasih motifasi aku, buat 
membangun platform Jejak Flores ini. Aku juga seneng banget, karena temen-
temen dari Peaceful Digital Storytelling selalu mendukungku, hingga aku bisa berani 
to make my dream true.

Aku juga yakin, kalau Tuhan memang menakdirkan aku untuk bisa ada 
di program ini, untuk bisa bertemu teman-teman dan kakak-kakak yang keren, 
dan membuat aku berani untuk melakukan suatu gerakan yang baik, dan semoga 
bermanfaat bagi banyak orang. Dari kegiatan ini juga, aku meminta beberapa 
teman, buat ngebantu aku di platform Jejak Flores ini. Aku ngajak Tiar dari 
SMAN 2 Surabaya untuk jadi co-founder dari Jejak Flores, dan Radit untuk menjadi 
koordinator tim desain, serta teman-teman lain dari Flores untuk bergabung 
bersama membangun Flores. Aku yakin, sesuatu yang diawali dengan kebaikan, 
akan menghasilkan suatu kebaikan pula.

Tuhan memang menakdirkan 
aku untuk bisa ada di program 

ini, untuk bisa bertemu 
teman-teman dan kakak-kakak 

yang keren, dan membuat 
aku berani untuk melakukan 

suatu gerakan yang baik, 
dan semoga bermanfaat bagi 

banyak orang.
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Bagian IV
PEACEFUL 

STORYTELLING 
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Hidup dalam Circle Orang Toxic

Nunni - SMA N 8 Surabaya

Hai, saya Nor. Saya lahir dan besar di Arab Saudi tepatnya di kota 
Makkah. Saya menempuh pendidikan dari TK hingga SD kelas 4 di 
Sekolah Indonesia Makkah (SIM). Di sana saya memiliki banyak teman 

dan guru yang berbeda suku dari Indonesia.
Lingkungan itu yang membuat saya selalu berinteraksi dengan orang-

orang yang berbeda, baik itu orang Indonesia, orang Arab, dan bahkan dari 
negara-negara lain, secara tidak langsung membuat saya mengerti banyaknya 
perbedaan yang bersanding dalam kehidupan ini dan betapa indahnya menghargai 
perbedaan. 

Karena tumbuh besar dengan budaya yang ketimuran serta budaya Jawa 
yang sangat kental, membuat saya mau tidak mau meng-combine kedua hal tersebut 
menjadi satu dalam kebiasaan keseharian. Jadi, sifat saya keras namun hatinya 
lembut. Ahaha. 

Hingga tiba saatnya Sekolah Indonesia Makkah ditutup sementara, 
membuat saya terpaksa untuk pulang ke Indonesia dan menempuh pendidikan 
lanjutan di sini. Tepatnya di pondok pesantren. Yah, karena dengan alasan paksaan 
orang tua. Sungguh, setuju untuk menjalani hidup mandiri itu pilihan terberat 
dalam hidup saya. Mengingat selama ini selalu bergantung kepada orang tua dan 
hidup mandiri menurut saya akan sangat berat. 

Namun setelah masuk di pondok pesantren, ternyata hidup mandiri 
bukanlah hal yang sesulit itu. Tapi, yang membuat saya terkejut adalah ternyata 
circle anak pondok tidak sebagus atau se-’alim’ seperti asumsi orang awam. Tidak 
semua sih. Tapi ini yang saya alami.

Selama saya tinggal di pesantren, saya merasakan banyaknya perbedaan 
dibanding di Arab. Yang awalnya saya kira anak pondok pesantren adalah anak-anak 
yang alim, ternyata suka nge-badword atau berkata kasar juga. Sedangkan, di Sekolah 
Indonesia Makkah, saya belum pernah mendengar kata-kata kotor seperti 
itu dilontarkan secara gamblang. Namun di sini seakan sudah menjadi sebuah  
kebiasaan. Mungkin bagi kalian biasa saja dan merasa itu hal yang wajar. Namun 
bagi saya ini seperti ‘Culture Shock’.
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Karena seringnya ucapan 
kasar tersebut dilontarkan, mau 
tidak mau hal itu ikut tertanam 
dalam diri saya. Hingga akhirnya 
saya terkadang keceplosan untuk 
berkata kasar juga. Saya juga sering 
dicemooh dan di-bully oleh kakak 
senior karena masalah sekecil 
apapun yang saya perbuat, sampai 
dengan bawa-bawa kekurangan 
fisik. Saya bertanya-tanya dalam 
hati, ‘apa sesusah itu menerima yang berbeda? Semudah itu melakukan body shaming? Apa 
mereka tidak sadar kodratnya ia sebagai santri?’.

 Seiring berjalannya waktu, membuat saya sadar circle anak pondok ini 
tidak cocok untuk saya. Hubungan pertemanan yang toxic atau tidak sehat. Pada 
akhirnya, saya memilih untuk berhenti. Jujur, saya muak dan tidak kuat dengan 
lingkungan ini. 

Setelah berhenti dari pondok pesantren, yang saya alami adalah dikucilkan 
di keluarga saya. Banyak yang mencemooh dan merendahkan. Mempertanyakan 
masa depan saya dengan meremehkan. Stigma mengenai ‘anak yang keluar 
pondok adalah anak nakal’, melekat erat di lingkungan saya. Kata-kata yang sering 
menusuk saya;  

“Mau jadi apa kamu nanti?” 
 “Duh, semoga anak saya ga ngikut kamu ya sifatnya” ,
 “Malu-maluin keluarga saja” , 
“Uh, dasar anak yang tidak bisa mengemban amanah”, dan lain-lain. 
Kejadian itu membuat saya lebih tertutup. Selama setengah tahun saya 

mengalami depresi, menutup diri dan bahkan tidak percaya dengan diri sendiri. 
Menangis tengah malam setiap hari, dan mempertanyakan diri sendiri akan jadi 
apa nanti. Masa depan gelap selalu menghantui mimpi malam hari. Setelah lama 
berlarut dalam kesedihan, saya mencari banyak teman di internet dan curhat 
tentang posisi yang saya alami pada saat itu dan mereka mendukung saya. Teman 
dunia maya yang terasa lebih nyata dan lebih dekat dibandingkan keluargaku 

Lingkungan itu yang membuat 
saya selalu berinteraksi dengan 
orang-orang yang berbeda, baik 
itu orang Indonesia, orang Arab, 
dan bahkan dari negara-negara 

lain, secara tidak langsung 
membuat saya mengerti banyaknya 
perbedaan yang bersanding dalam 
kehidupan ini dan betapa indahnya 

menghargai perbedaan.
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sendiri. Circle pertemanan yang sehat kudapat di sana. 
Perubahan dan motivasi menjadi lebih baik kupetik 
juga dari sana. Hingga akhirnya saya mendapatkan 
kepercayaan diri kembali sepenuhnya, bangkit dari 
keterpurukan. Saya berdamai dengan keadaan ini, 
saya berdamai dengan diri sendiri.

Saya akan membuktikan bahwa saya tidak 
seburuk dan serendah yang mereka kira. Saya akan sukses untuk mematahkan 
stigma yang selama ini mereka tanam. Sekarang saya fokus menekuni bakat karya 
seni lukis dan desain yang saya buat untuk menjadi seniman dan desainer sukses. 
Dan  semoga juga akan menjadi orang yang berpengaruh untuk merangkul orang-
orang yang memperjuangkan cita-citanya. Namun tidak bisa berdamai dengan circle 
yang salah. Circle toxic itu tak bisa dihindari, hadapi saja dengan berani. Buktikan 
yang terbaik, untuk dirimu sendiri. 

Kita semua berhak menentukan masa depan kita untuk menjadi bintang 
di lapisan langit manapun. Hidup memang ada kalanya terpuruk, namun jika diam 
dan pasrah ikut dalam arus, maka akan tenggelam dalam buih asa. Bangkitlah, 
hatimu masih tegar. Berjalanlah, kakimu masih kuat. Berlarilah, mimpimu 
menunggu tuk kau gapai. Berdoa pada Tuhan, mintalah yang terbaik untuk diri. 
Semangat untukmu yang sedang merajut mimpi.

Circle toxic itu 
tak bisa dihindari, 
hadapi saja dengan 

berani. Buktikan 
yang terbaik, untuk 

dirimu sendiri.
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TOLERANCE: How Do the Youth Experience It?

Lala - Mentari Intercultural School Grand Surya Jakarta

Sebagai negara yang kaya akan suku bangsa, budaya, ras dan agama. 
Kebhinekaan merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada 
bangsa Indonesia. Banyak hal yang dapat kita raih dengan adanya 

kebhinekaan tersebut, contohnya seperti pekerjaan yang lebih ringan, adanya 
keberagaman budaya di lingkungan sekitar kita, lingkungan hidup dengan latar 
belakang yang berbeda-beda. Karena itu, dengan kebhinekaan bangsa ini dapat 
mengambil berbagai pelajaran berharga yang ada di dalamnya. 

Saya, sebagai anak muda yang tumbuh di tengah-tengah keberagaman 
mencoba untuk menghadapi kondisi seperti ini. Berani untuk mempelajari kata 
intoleransi tetapi juga menjunjung tinggi kata toleransi. Semua dapat terangkum 
dalam satu pengalaman yang dimulai dari keluarga kecil saya. 

Apa dan siapa? Salah satu orang tua saya yaitu Ayah adalah keturunan 
Cina walau sudah lama bermukim di pulau Jawa, sedangkan ibu adalah asli suku 
Jawa. Di sanalah saya melihat dan mengalami bagaimana toleransi berjalan dengan 
baik, walau berbeda suku dan ras. Mengenal sanak keluarga dari keturunan Cina, 
membuat saya membuka mata, karena ada beberapa tradisi yang masih dipegang 
dan dijalani, seperti perayaan Imlek/Sincia. Semua itu menambah wawasan, 
bahwa tetap mempunyai tujuan utama untuk kebaikan.

Pengalaman lainnya adalah saat tahun 2016, saya mendapatkan 
kesempatan untuk bergabung bersama komunitas Sabang Merauke (SM). Saya 
bertemu, mengenal, dan tinggal dengan kakak dan anak SM untuk mengikuti 
kegiatan-kegiatannya. Bahkan saya akhirnya mempunyai kakak dan anak dari 
Sabang Merauke (tahun 2016 dan 2018) dengan berbeda agama dan suku. Ada 
yang beragama Islam, ia berasal dari Bengkulu dan Bogor (Sunda), ada juga 
yang beragama Hindu dari Bali dan beragama Budha dari Aceh. Saya melihat 
keberagaman yang sangat berbeda, tetapi tetap memiliki kesamaan bahwa kami 
adalah sama-sama anak bangsa Indonesia. 

Banyak yang akhirnya dipelajari bersama, dari kebiasaan dan 
tingkah laku, juga gaya hidup sehari-hari. Tentunya sholat 5 waktu untuk yang 
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beragama Islam, dan permintaan untuk 
mengantar ke Pura untuk beribadah teman 
saya yang beragama Hindu. Mengapa bisa 
terjadi dan bagaimana? Karena toleransi itu 
tidak bisa hanya diajarkan, toleransi harus 
dialami dan dirasakan #SabangMerauke(SM). 

 Berkesan sekali, saat saya mengalami banyak 
hal dengan anak-anak SM, terutama dari Bali. 

Keindahan Bali yang selama ini hanya melalui berita, bisa menjadi lengkap saat 
diceritakan bagaimana keseharian dan kehidupan di Bali. Kapan mereka harus 
sembahyang, dalam 1 bulan selalu ada upacara keagamaan, cerita tentang tradisi 
bakar mayat “Ngaben”. Akhirnya tibalah di pulau Bali untuk menyaksikan sendiri 
bagaimana pulau Dewata yang dikenal dari mancanegara, membawa langkah 
kakiku untuk sempat bertemu kembali dengan anak SM yang pernah tinggal 
bersama saat mengikuti program Sabang Merauke selama 3 (tiga) minggu.

Menjalani, merasakan dan merawat, itu yang selalu saya ingat, sehingga 
pertemuan di Pulau Bali menjadi satu momen keluarga untuk mengalirkan 
kembali kata-kata “toleransi”. Pelaku penderita ataupun subyek dan obyek dari 
toleransi #SabangMerauke, menyadarkan bahwa Indonesia itu indah dengan 
keberagaman. Maka sangat disayangkan apabila keberagaman itu menjadi suatu 
hal untuk diperdebatkan. Sampai saat ini, saya masih menjadi bagian keluarga 
dengan kakak dan anak SabangMerauke, dan merasakan bagian kecil dari luasnya 
Indonesia. Ada beberapa hal yang telah saya pahami tentang bagaimana anak 
muda bisa mempunyai pengalaman tentang praktek toleransi itu sendiri. 

Memahami Toleransi. Yang saya ketahui toleransi dapat diartikan 
sebagai sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan 
pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan 
dengan diri sendiri.  Memahami toleransi dengan baik akan membuat kita lebih 
mudah menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Bergaul dengan banyak orang. Toleransi tidak akan dapat terwujud 
jika kita masih memiliki sikap tertutup dengan orang lain. Karena, salah satu kunci 
utama toleransi adalah memahami orang lain dan itu hanya dapat diwujudkan jika 
kita mengetahui dan mengenal banyak hal yang ada di sekitar kita.

Saya melihat 
keberagaman yang 

sangat berbeda, tetapi 
tetap memiliki kesamaan 

bahwa kami adalah 
sama-sama anak bangsa 

Indonesia.
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Memiliki jiwa patriotik untuk memajukan bangsa. Jiwa patriotik 
ini seperti menurunkan sifat pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan 
Indonesia. Nah, sekarang giliran kita yang melanjutkannya untuk lebih memajukan 
bangsa Indonesia.

Menghargai, Menghormati, dan Gotong Royong. Kita harus bisa 
menghargai sesama kita, apapun agama, ras, suku, budaya dia. Kita juga harus bisa 
menghormati apapun pilihan sesama kita. Jika kita mau dihargai dan dihormati, 
hargailah dan hormatilah sesama kita terlebih dahulu, maka kamu juga akan dibalas 
dengan dihargai dan dihormati. Tapi jika ada orang yang tidak menghargai dan 
menghormati kita, kita harus tetap menghargai dan menghormati dia. Supaya dia 
merasa malu sudah memperlakukan kita seperti itu. Gotong Royong, kita harus 
bisa bekerja sama dengan sesama kita untuk mewujudkan satu tujuan. Sering 
kita temukan kegiatan di desa, yaitu membangun rumah atau tempat ibadah, 
membersihkan lingkungan desa, secara bersama-sama. 

Toleransi di negeri ini bagaikan sebuah tenun yang mengikat 
seluruh anak bangsa. Tenun itu terdiri dari banyak agama, suku, tradisi, budaya, 
pulau-pulau lalu di sulam dengan keringat dan darah para pahlawan hingga 
menjadi tenun persatuan yang bernama bangsa Indonesia. Hari ini, tenun itu 
mulai disobek sedikit demi sedikit. Berbagai permasalahan dari hal kecil maupun 
besar mulai dari perbedaan agama, masifnya hoaks, perbedaan pilihan politik 
yang dapat berubah menjadi penistaan, tawuran bahkan saling bunuh antar anak 
bangsa dengan mengatasnamakan agama. 

Untuk itu, merawat toleransi merupakan tanggung jawab kita bersama 
sebagai anak bangsa. Mari bersama-sama, kita tunjukkan bahwa anak muda juga 
mampu merajut persatuan  tetapi juga gagah dalam menjaga kebhinekaan di tanah 
surga bernama Indonesia.
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Prasangka Buruk Cuma Karena Beda Agama? 1

Naza - SMA Negeri 3 Semarang

 “Celananya cingkrang, jangan jangan teroris?”
“Mau berteman sama dia, tapi dia kan kristen, takut ah.”
“Mba nya pake cadar, hati-hati alirannya sesat”
“Awas tuh kong hu cu komunis”
“Katanya dia islam, akhlaknya kok kayak gitu?”
Sering denger?

Aku adalah salah satu pengurus organisasi keagamaan di sekolahku, 
Rohis. Tidak hanya Rohis sekolah, aku juga diberi amanah untuk 
menjadi pengurus di Rohis SMA tingkat Kota. Image apa yang kalian 

bayangkan saat pertama kali mendengar Rohis? Kebanyakan teman-temanku 
berkata,
 “Wah, anak alim nih. Pasti kesayangan guru.” Tidak selalu. Ada banyak murid 
kesayangan guru yang bukan anak rohis, atau mungkin dari teman-teman non-
islam juga banyak, bukan?
 “Gamau temenan sama dia deh, ga asik.” Kenali aku dari aku apa adanya. Bukan 
dari ‘katanya’. Jika sudah mengenalku, kamu akan menyesali ucapanmu. 
 “Haha, dia pasti jarang jalan-jalan. Kan hobinya kajian mulu.” Tidak juga, aku 
punya keluarga yang hobi travelling. Aku juga punya banyak teman.
 “Rohis? yang tas punggungnya selalu besar ga modis isinya buku semua itu ya?” 
Entah bagaimana ‘tas besar’ bisa dianggap sebagai tas anak rohis, tapi aku tidak 
memilikinya.
 “Dia pasti orangnya close minded, ga bisa toleransi.” Aku menghargai dan 
bersikap terbuka terhadap perbedaan. Agamaku mengajarkan untuk bertoleransi, 
lantas mengapa memaksakan kehendak kepada orang lain? Bukankah kita selalu 
diajarkan di dunia pendidikan atau sekolah untuk saling menghargai dan saling 
berprasangka baik khususnya meski berbeda agama? Namun ada saja kasus-
1 *karya ini juga telah diterbitkan oleh Media islami.co https://islami.co/ceritaku-se-
bagai-anak-rohis-melawan-prasangka-beda-agama/
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kasus yang menjadikan agama menjadi bahan 
perpecahan.
 Obrolan di atas adalah beberapa contoh 
yang sering aku dengar dari teman-teman 
di lingkungan sekolah. Dan benar, setelah 
mereka mengenalku, mereka menyesali 
prasangka buruknya tentangku. Menurutku, 
keragaman masyarakat Indonesia yang 
terdiri dari suku, bahasa, adat istiadat dan lain-lain merupakan anugerah yang 
Tuhan berikan kepada bangsa ini.  Meski dengan latar belakang yang berbeda-
beda, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia. Termasuk hak 
memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianut.
 Namun, perdamaian dan kemanusiaan yang telah terbentuk itu sering kali 
dirusak oleh orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. 
Seperti, menebar prasangka, mempermasalahkan perbedaan, menyalahkan orang 
yang tidak sama dengannya, bahkan menyulut api permusuhan. Agama dijadikan 
sebagai alat untuk menindas, menyakiti, mempersikusi, bahkan membunuh. 
Intoleransi seringkali muncul berawal dari prasangka terhadap perbedaan sehingga 
menimbulkan kecurigaan kepada kelompok yang berbeda, bahkan di dalam satu 
agama sekalipun. 

Yang aku tahu tidak ada satupun agama yang mengajarkan para 
pemeluknya untuk mencurigai, bermusuhan,  menindas, apalagi saling membunuh. 
Untuk itu, proses belajar mengenal keberagaman agama yang telah diajarkan di 
sekolah ataupun di dalam keluarga bisa menumbuhkan sikap saling menghargai. 
Terutama nilai-nilai suci ajaran agama tidak hanya dipahami dari satu sudut 
pandang saja. Tetapi, masing-masing pemeluk agama menyelami lebih dalam 
kandungan dari ajaran itu sendiri dan menyesuaikan dengan konteks hari ini.

Ketika sudah baca ini, kira-kira apa yang kalian fikirkan? marah? 
geram? Atau biasa saja? Disini aku akan berbagi beberapa cara agar tidak saling 
berprasangka dan memandang buruk agama lain? Terapkan 6 langkah di bawah 
ini!

Yang aku tahu tidak 
ada satupun agama 

yang mengajarkan para 
pemeluknya untuk 

mencurigai, bermusuhan,  
menindas, apalagi saling 

membunuh.
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a. Yakini dalam hati bahwa kita semua terlahir setara dan sama. 
b. Cobalah untuk berteman dengan orang yang berbeda, baik beda ras, 

suku maupun agama. Pertemanan semacam ini akan menimbulkan rasa 
toleransi yang tinggi di antara perbedaan.

c. Jika tiba-tiba ada orang yang bersikap rasis kepada kamu, lawanlah dengan 
berani. Tindakanmu itu akan memberitahukan kepada mereka kalau kamu 
menolak rasisme.

d. Kalau kamu sedang beradu argumen dengan orang yang berbeda ras atau 
agama denganmu, cobalah untuk menggunakan kata-kata yang halus dan 
bijak. Berpikirlah secara kritis sebelum meresponnya.

e. Sering-seringlah membaca buku sehingga kamu tidak mudah mentafsirkan 
segala bentuk pendapat orang secara subjektif  dan pengetahuanmu akan 
terus bertumbuh. Pengetahuan yang luas tidak membuat kamu mudah 
untuk membenarkan atau menyalahkan pendapat orang. 

f. Cobalah untuk terbuka dengan mempelajari dan memahami agama 
orang lain. Belajar dan pahami tentang agama lain bukan berarti pindah 
agama ya. Tetapi, kamu mau bertanya dan belajar  dengan siapa saja tanpa 
mempermasalahkan keyakinan yang mereka percayai. 

Gimana? Tidak rumit kan? Mari kita biasakan untuk menanamkan nilai-
nilai toleransi mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak ada kata terlambat. Bukankah 
menjadikan Indonesia dan bumi ini penuh kedamaian adalah mimpi kita bersama? 

Salam damai!
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Ngobrol Santai tentang Iman :
Apa Salah Klepon ?

Fitri - SMAN 7 Semarang 
Icha - SMAN 95 Jakarta

Halo sobat semua... Siapa di sini yang belum pernah makan klepon atau 
gak tau sama sekali tentang klepon. Hayooo… ngaku? Klepon ini 
salah satu jajanan tradisional yang di dalamnya diisi gula merah. Jadi 

kalau pas digigit nih, beuuhhh udah gak usah diragukan lagi kenikmatannya deh 
pokoknya. Eits… eits… tunggu, tapi kok judulnya ngobrol tentang iman? Emang 
klepon punya salah apa? Sejak kapan makanan punya agama?

Jadi, bulan lalu ada yang menggemparkan warganet seluruh indonesia 
dimana ada berita bahwa klepon BUKANLAH makanan orang islam. Nah loh??? 
Nah, yuk kita telusuri lagi apa sih sebenernya klepon itu dari sudut pandang kuliner 
dan juga agama dari opini kami sebagai salah satu anggota rohis di sekolah!

Nah, kalau kalian masih suka jajanan tradisional, pasti kalian akan 
menemukan klepon di salah satu deretan panjang meja pasar atau kotak kardus 
saat acara hajatan. Bentuknya bulat, berukuran kecil. Warna umumnya hijau, 
dengan taburan kelapa parut yang gurih menambah cita rasa. Di dalamnya ada 
gula merahnya. Bisa dibayangkan yaa rasanya? 

Uniknya, makanan satu ini tiba-tiba viral di media sosial karena dianggap 
bukan makanan yang islami. Lucu yaaa sobat… Bagaimana bisa makanan enak 
itu difitnah tidak islami. Usut punya usut, akun yang menyebutkan bahwa klepon 
tidak islami adalah akun yang ingin promosi jualannya. Yahh, jualan kurma yang 
katanya jajanan islami. Hihi

Usut punya usut, awal mula klepon viral itu adalah berawal dari sebuah 
postingan media sosial yang berupa gambar kelpon dan bertuliskan 

“Yuk tinggalkan Jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami, 
aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami...” dan ada bertuliskan (Abu Ikhwan Aziz) 
dan berlatar gambar kue klepon. Banyaknya warganet yang langsung membaca 
hal tersebut sontak saja langsung membantah adanya statement tersebut, termasuk  
di laman facebook, instagram, dan bahkan menjadi trending topik di twitter 
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selama beberapa hari. Tetapi salah satu akun 
@turnbackhoax menyikapinya bahwa hal 
tersebut ini punya maksud untuk memancing 
perpecahan antar kelompok agama dan 
berpotensi untuk merusak persatuan umat 
muslim di Indonesia. 

“Memang benar kue ini tidak islami 
karena kelapa putih itu melambangkan salju, salju tradisi natal. Memang ini cara terselubung 
misionaris. Memurtadkan orang lewat klepon,” tulis @TretanMuslim di Twitter

Berbicara tentang iman dan jajanan klepon apakah masuk akal jika 
makanan yang terbuat dari tepung ketan, dan berisikan gula merah cair dan 
bertabur kelapa parut merupakan suatu bukan jajanan islam? Bahkan beberapa 
warganet yang tidak mengetahui apa apa tiba-tiba langsung men-judge bahwa yang 
makan kue klepon ini langsung berpindah iman atau keyakinannya. Bisakah hal 
seperti ini bisa dipikir secara rasional? 
Klepon yang terbuat dari tepung ketan dan juga gula merah serta bertabur kepala 
parut ini menurut kami tidak pernah memiliki agama, apalagi iman :-D. Tidak ada 
ceritanya makanan yang beragama, karena hanya makhluk yang berakal saja yang 
memiliki iman, apapun pilihan agamanya. Kami juga memahami bahwa dalam 
sudut pandang islam, klepon ini pasti tidak mengandung bahan-bahan yang 
menjadikan jajanan ini haram untuk dimakan oleh orang yang beragama islam. 
  Bahkan di Agama lslam sendiri tidak ada larangan memakan kue klepon, 
yang ada hanya larangan untuk tidak memakan yang haram. Lalu, setiap orang 
memiliki keyakinannya masing-masing seperti di Indonesia ada enam keyakinan 
berbeda-beda. Sudah seharusnya saling menghargai dan menghormati antar 
sesama. Tidak hanya itu hal ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa 
menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia itulah yang paling utama. 
Karena kita semua adalah makhluk sosial, yang pastinya akan membutuhkan 
bantuan orang lain. 

Dan tidak lain yang penting adalah bersikap bijak dan berhati-hati 
dalam menggunakan media sosial. Kita harus lebih selektif  dalam melihat suatu 
pemberitaan. Jika kita salah dalam menggunakan social media, bagaikan akan 
membangunkan ribuan singa yang siap menerkam. Kita harus paham mana yang 

 Tidak ada ceritanya 
makanan yang beragama, 

karena hanya makhluk 
yang berakal saja yang 
memiliki iman, apapun 

pilihan agamanya.
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benar-benar fakta dan juga merupakan hoaks atau candaan belaka. Maka dari itu 
mulai dari sekarang mari kita bisa saling menjaga persatuan dalam keberagaman 
yang ada serta berhati hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Karena 
kita INDONESIA! 😁

Daftar Pustaka
Warganet Heboh Kue Klepon Disebut Tidak Islami, Apa Saja Bahan Pembuatnya?. 

(2020). Retrieved 2 December 2020, from https://www.liputan6.com/lifestyle/
read/4311248/warganet-heboh-kue-klepon-disebut-tidak-islami-apa-saja-
bahan-pembuatnya

Twitter. (2020). Retrieved 2 December 2020, from https://twitter.com/tretanmuslim/
status/1285502337461522435
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Bullying, Masih Zaman Lur?
Zaim - SMAN 10 Semarang

Dhea Pay - SMAN 1 Sugihwaras Bojonegoro

Perundungan atau bullying itu nyata. Bullying adalah penggunaan kekerasan, 
ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang 
lain. Di zaman yang serba modern ini bullying masih banyak ditemukan 

tak lain dan tak bukan di media sosial. Tak heran, tingkat bullying di Indonesia 
masih sangat tinggi. Contohnya seperti banyaknya pengguna media sosial yang 
menulis komentar dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Bullying seperti itu 
dinamakan bullying verbal yang sering dilontarkan pengguna sosial media yang suka 
berkomentar negatif   terhadap postingan orang lain. Baru-baru ditemukan bullying 
di twitter dan instagram tentang seorang perempuan yang mengomentari tubuh 
oknum lain dengan kalimat yang tidak sepantasnya diulas di media sosial.

Menurut data dari KPAI, dalam kurun waktu 9 tahun mulai dari 2011 
sampai 2019, ada 37.381 aduan yang masuk ke Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI). Dari jumlah tersebut, pelaporan kasus bullying 
di dunia pendidikan maupun di media sosial mencapai 2.473 laporan. 

Data hasil riset Programme for International Students Assessment 
(PISA) 2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami 

perundungan (bullying) di Indonesia sebanyak 41,1%. Selain itu, Indo-
nesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang 

paling banyak murid mengalami perundungan. 
https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-war-

nai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai

 Setelah ini, kami akan bercerita tentang seorang anak bernama Putri, 
gadis berumur 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD yang memiliki 
segudang prestasi. Semasa sekolah, dia sering diperlakukan tidak adil oleh temannya 
yang bernama Mawar. Secara kebetulan orang tua Mawar adalah seorang guru di 
SD tersebut. Akan tetapi Mawar menyalahgunakan kekuasaannya dengan mem-
bully teman-temannya. Mawar sangat tidak suka kepada Putri dikarenakan Putri 
adalah siswa unggul di dalam kelasnya. Singkat cerita, Putri membeli makanan 
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ringan yang sangat disukai oleh Mawar, 
akan tetapi roti tersebut hanya tinggal satu 
di kantin sekolah.

“Loh, itu kan roti kesukaanku! 
Kok kamu ambil?” ucap Mawar ketus 
kepada Putri. Kemudian putri berusaha 
untuk menjelaskan kepada Mawar. 

“Roti ini sudah kubeli, Mawar.” Tetapi Mawar tidak terima degan 
penjelasan Putri. Kemudian dengan marah, Mawar berkata,

“Ya harusnya itu roti untukku. Kamu tidak berhak membeli roti 
ini! Mana rotinya?” Mawar meminta paksa makanan yang ada di tangan Putri. 
Sedangkan Putri sudah melakukan pembelaan, tetapi malah Putri disuruh Push 
Up oleh Mawar. Karena menurut Mawar, Putri melakukan kesalahan yang fatal.
 Dari cerita Putri, kita banyak belajar bahwa tak seharusnya kita 
menyalahgunakan kekuasaan hanya demi menindas kaum kecil. Lalu, mengapa 
bullying masih terjadi di zaman modern ini? Menurutku ada banyak faktor kenapa 
bullying masih sering terjadi. Di antaranya, bullying terjadi  karena pelaku memiliki 
masalah pribadi di rumah atau memiliki masalah keluarga, sehingga hal ini bisa 
memicu emosionalnya untuk melakukan bullying. Selain itu, bullying juga sangat 
bisa terjadi karena pelaku iri atau memiliki dendam terhadap korban. Bullying juga 
bisa terjadi karena pelaku merasa memiliki kelebihan misalnya memiliki kelebihan 
fisik yang lebih kuat dari korban.

Karena angka bullying masih tinggi di Indonesia kita sebagai warga 
Indonesia yang bijaksana, sudah seharusnya  bergerak untuk #stopbullying. 
Karena tindakan bullying bisa mengakibatkan efek negatif  jangka panjang untuk 
korbannya. Untuk itu, ada beberapa hal yang menurutku bisa dilakukan oleh para 
pelajar. 

Ikutilah organisasi-organisasi. Jangan ragu dan malu untuk 
bergabung pada organisasi yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga 
dengan begitu, kita akan terhindar sebagai pelaku bullying. Itu artinya kita sudah 
berkontribusi untuk menekan angka bullying di Indonesia. Dengan hal tersebut, 
kita bisa bersama-sama mempengaruhi orang-orang di sekitar kita supaya tidak 
melakukan tindakan bullying. 

Indonesia sudah merdeka, 

tetapi belum semua orang 

merdeka dari tindakan 

bullying yang bisa 

menimpa siapa saja. 
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Speak up tentang bullying di media sosial. Kita sebagai generasi 
muda yang sangat akrab dengan media sosial, pasti sedikit banyak sangat 
berpengaruh jika kita mau speak up tentang bullying supaya banyak orang yang 
semakin sadar bahwa bullying memang salah dan sangat tidak diperbolehkan.

Membangun kesadaran diri. Dari kedua hal yang bisa 
mengurangi kasus bullying di Indonesia, kesadaran diri menjadi hal yang paling 
mendasar. Karena tanpa kesadaran diri, kita tidak akan bisa melakukan kedua hal 
yang sudah disebutkan tadi.

Indonesia sudah merdeka, tetapi belum semua orang 

merdeka dari tindakan bullying yang bisa menimpa siapa saja. 

Sebagai generasi muda yang bijaksana dan kritis, sudah seharusnya kita melek akan 
bullying yang masih banyak terjadi di sekitar kita ini. Bullying tidak akan berhenti 
ketika kita tidak memberi konstribusi yang baik kepada lingkungan sekitar kita. 
Mari bersama-sama #stopbullying dan mari kita tanamkan nilai-nilai perdamaian. 
Emange bullying isih zaman lur?
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Gagal?
Icha - SMAN 95 Jakarta

Di sebuah rumah sederhana di dalam pedesaan terdapat seorang anak 
yang memiliki impian sangat tinggi. Akan tetapi keterbatasan yang 
dimilikinya membuat muncul pertanyaan “emang petani punya apa? 

emang anak petani bisa masuk sekolah favorit?” dan ya, orang tuanya hanya 
seorang petani, mempunyai dua anak bernama Febrianti dan Febrianto. Dari 
masih duduk di bangku SMP mereka berdua mempunyai mimpi untuk masuk 
sekolah SMA favorit di kotanya. Mereka sedang berusaha sekuat tenaganya.

Lalu tiba saatnya pengumuman SMA favorit tersebut dan ternyata… 
Nama Febrianto ada di dalam daftar penerimaan siswa ke SMA favorit tersebut 
sedangkan Febrianti? ia tidak lolos ke sekolah SMA favorit tersebut. Sedih? 
Kecewa? Marah? Tentu saja. Apalagi gagal dengan usaha yang sudah sepenuhnya 
ia lakukan secara maksimal.

Setelah itu mereka pulang dan orang tuanya pun bertanya,
“Bagaimana hasilnya?” Lalu mereka menjawab,
“Febrianto lolos dan Febrianti tidak lolos.”
Walaupun orang tuanya tidak marah dan tetap menenangkan Febrianti, 

tetap saja ada rasa kecewa di dalam dirinya. Keesokan harinya, sang ibu menyuruh 
Febrianti untuk masuk ke pondok pesantren namun Febrianti tetap kekeh mau 
bersekolah di SMA umum dan mending masuk swasta daripada pondok. Sang ibu 
pun menjawab,

“Kamu pikir kita punya banyak uang untuk masuk di sekolah swasta yang biaya 
masuknya mahal?” mendengar pernyataan 
tersebut, Febrianti pun sadar akan keadaan 
keluarganya, dan dia pun menerima untuk 
masuk pondok dengan berat hati.

Setiap hari di pondok Febrianti 
berusaha agar kelak ia bisa diterima di 
perguruan tinggi yang ia inginkan dengan 
belajar setiap hari dan tentu berdoa kepada 
sang pencipta. Lalu ada masa ia berhasil 

Kegagalan adalah 
langkah awal kita agar 

maju kedepan, dan 
kita tahu setiap orang 

punya waktunya masing-
masing untuk mencapai 

kesuksesan.
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menjadi murid terbaik dan diangkat menjadi ustadzah dan masuk perguruan 
tinggi yang diinginkan.

Nah, gimana nih teman-teman, ada gak hikmah yang bisa kalian ambil 
dari kisah tersebut?

“Bagiku gagal bukan akhir dari segalanya.” Kegagalan adalah langkah awal 
kita agar maju kedepan, dan kita tahu setiap orang punya waktunya masing-masing 
untuk mencapai kesuksesan.
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Berbagi Resah dengan Ayah 
Nada - SMKN 1 Kamal Madura 

Aku Alexa Prila, anak tunggal yang ambis dan manja, bersahabat sekali 
dengan Ayah, karena awalnya aku tinggal di kota dengan lingkungan 
yang kebanyakan dari mereka itu ambis, jadi sifat itu menempel padaku. 

Seringkali pekerjaan Ayah dipindahtugaskan, lalu aku dan Bunda pasti ikut 
menemani dan menetap dengan waktu yang telah ditentukan. 

Perpindahan tempat tinggal tak mengubah sifat ambisku, karena bedanya 
daerah dan bedanya pemikiran orang sering terjadi kontra terhadap sifat ambisku 
dan karena hal itu pula aku.  Penasaran kan hal apa yang akan kuceritakan pada 
Ayah? Yuk, kuajak kalian menyelami kisahku. 

Dari kacamata pandanganku, kalau sedang menonton TV atau film yang 
berkaitan dengan sekolah dan ada adegan anak yang berprestasi pasti disanjung, 
dibanggakan, yang berprestasi yang dapat apresiasi. Namun aku menyadari itu 
hanya sebuah adegan yang ada di televisi dan dalam benak pikiranku saja, karena 
pada nyatanya amat sangat berbeda. Bedanya aku di sini menjadi juara kelas tidak 
disanjung atau dibanggakan, bukan karena persaingan dan ingin memenangkan 
suatu hal. Melainkan karena olokan, cacian dan hinaan mereka yang membuatku 
menjadi juara kelas. Memang tidak secara langsung, tapi begitu terlihat jelas dari 
sikap dan perilaku mereka saat bersamaku.

Mungkin karena aku murid pindahan jadi wajar bagiku dikucilkan dan 
aku baru tahu, bahwa jelas sekali perbedaan pemikiran yang dimiliki oleh siswa-
siswi di sini. Seperti kalimat “yang berbeda yang dikucilkan”, “yang tak baik yang 
dibuang”. Baik menurut mereka itu (yang memberi contekan ketika ujian) dan itu 
bertolak belakang dengan pemikiranku. Sejak kecil aku tidak pernah diajari untuk 
melakukan hal itu.

Menurutku dan yang kurasakan, aku bukan anak pintar dan terpelajar, 
bukan anak yang pantas mendapatkan penghargaan seperti juara kelas dan 
embel-embel lain. Tapi karena bully-an itu sendiri aku yang awalnya acuh dengan 
omongan mereka menjadi berbanding terbalik menjadi mau tidak mau aku harus 
membuktikan kalau AKU BISA DAN AKU MAMPU. Jadi aku berpikir tidak 
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perlu banyak suara yang penting berkarya, 
kubungkam omongan mereka dengan 
kenyataan bukan membalasnya dengan 
pernyataan. 

Sejak kecil aku sudah mendapatkan 
lebel “sok pintar, anak rajin, anak kesayangan 

guru, dan lainnya”. Lantas mengapa tidak aku buktikan saja? Biar sekalian menjadi 
bukti aku rajin, aku pintar, aku bisa, lebih tepatnya mengusahakan agar label-label 
itu menjadi kenyataan.

Beranjak remaja tak lantas hilang begitu saja label - label yang diberikan, 
beberapa label masih melekat dalam diri dan karena itu menjadikanku pribadi 
yang bodo amat dengan omongan orang. Justru malah membuatku lebih yakin 
dan percaya diri. Tidak lepas masa pandemi covid-19 sekarang ini, berawal dari 
kekesalanku pada seorang guru yang tidak merespon pertanyaan singkat dariku 
dan ditambah banyaknya chat masuk dari teman-teman yang bertanya mengenai 
tugas. Jadi terbawalah emosi dan kekesalan itu kepada teman-teman yang 
sebenarnya tidak salah. 

“Ayah, aku kesal sekali dengan guru ini, kenapa sih dia ngga mau ngasih 
jawaban? Ya kalau ngga sekedar respon gitu?” Keluhku pada Ayah, sambil 
menautkan alis, tanda geram.

“Yaa, positive thinking saja, siapa tau gurumu sibuk” tutur Ayahku.
“Ayah sihh belum tau, guruku ini merespon dan menilai teman-teman, 

kenapa aku sendiri yang nggak?” Setengah jengkel dan masih penasaran dengan 
jawaban Ayah.

“Mungkin kamu ada salah sama dia, tanyakan saja baik-baik”. Jelas 
singkatnya.

“Sudaaah Ayahku tersayang, aku sudah bertanya, tapi tetap saja tidak ada 
respon”. Kesalku.

“Mashaa Allah, apasih ini? Lagi-lagi HP-ku ramai sekali, kaya pasar aja”. 
Sambungku, saat kulihat ternyata chat dari teman-teman mengenai tugas, karena 
aku kesal pada saat itu jadilah aku berasumsi “aku belum mengerjakannya”.

Kekesalanku berlanjut dan tersampaikan kepada... siapa lagi kalau bukan 
Ayah. Namun kali ini aku melanjutkan cerita dengan pembahasan yang berbeda.

Di dunia ini tidak ada 
anak bodoh, semua anak 
pintar dengan kepintaran 
dan kemampuan masing-

masing
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“Ayah! Aku kesal, kenapa mereka pada tanya tugas ke aku sih? Iya kalau 
mereka bertanya ‘Bagaimana cara A menjadi B?’, lah itu nggak, malah langsung 
tanya jawaban.” Celotehku pada Ayah lalu mengusap dada berusaha bersabar. 

Ayah hanya tersenyum simpul, sambil menimpali dengan beberapa kata 
“Di dunia ini tidak ada anak bodoh, semua anak pintar dengan kepintaran dan 
kemampuan masing-masing” 

“Aahh iyah-iyahh, Ayah memang benar tidak ada anak bodoh, hanya 
saja dia yang tidak menguasai materi ini, tapi kenapa mereka tidak bertanya sama 
orang yang lebih pinter dari aku ya Yah? Kayak guru mata pelajarannya, kan lebih 
pintar?” Pertanyaan beruntun dariku. 

Lagi-lagi Ayah hanya menimpaliku dengan senyum simpul dari wajah 
teduhnya dengan sebuah penjelasan “Nak, saat ini guru yang benar-benar menjadi 
guru, bukan sekadar profesi, itu susah. Tidak semua guru benar-benar bisa 
mendidik, kebanyakan mereka hanya mengajar”. 

“Dan menuntut, hehehe”. Potongku sambil menunjukkan jari telunjuk 
dan jari tengah tanda peace.

Ayah menanggapi dengan tawaan lalu melanjutkan penjelasannya,
“... Kalau menurut Ayah sendiri tidak, mungkin iya di zaman sekarang 

ini, coba aja deh kamu berbagi ilmu sama mereka. Inget kan sharing is caring? Nah 
kalau buat gurumu itu sudah ikuti saja apa yang dia inginka. Selagi tidak melanggar 
aturan sekolah dan agama, semangat deh nak, jangan pernah takut selagi kamu 
benar.”

“Iya deh Yah, nanti aku sharing dan aku patuhi guruku”. jawab singkatku. 
Hingga waktu yang membawaku ke waktu sekarang pun, aku masih 

merasa asing dengan guru itu. Tidak ada rasa yang benar-benar tulus untuknya 
saat aku menjadi muridnya. Dia orang yang bijaksana dalam perbincangan, 
handal bermain kata, jago bersilat lidah, tapi bertolak belakang dengan perilaku-
perilakunya. Dan aku menemukan satu kalimat “Pendidikan adalah senjata yang 
paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk mengubah dunia” (Nelson Mandela). 
Sudah jelas pula di film Dilan, dia berkata “Guru itu digugu dan ditiru”, maka 
alangkah baiknya sama-sama terjalin hubungan yang selaras antara pernyataan 
dan kenyataan.
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Pengalamanku adalah Guru Terbaik dalam Hidupku
Rozi - SMK Negeri 1 Suboh Situbondo

Halo sahabat digital... Namaku Rozi. Pelajar dan pemuda dari Situbondo. 
Dulu, aku sangat cengeng sekali karena sering mendapatkan perlakuan 
yang tidak mengenakkan dan seringkali di-bully oleh teman teman di 

sekolah. Bahkan, sudah banyak yang memilih untuk keluar dari sekolah karena 
menjadi korban bully, tapi tidak denganku. Pengalaman buruk itu tidak membuatku 
minder.

Selepas lulus sekolah dasar, orang tua menyaranku untuk melanjutkan di 
Pondok Pesantren. Di sanalah aku mulai mengenal banyak orang baik dan bahkan 
memiliki banyak teman dan sahabat dekat. Aku juga belajar banyak tentang 
toleransi dan hidup bersama teman-teman yang sangat beragam, dari pulau, 
bahasa, suku yang berbeda-beda.

Tidak berhenti di situ, aku juga mulai memiliki tanggung jawab untuk 
menjadi pengurus, yang mana aku mulai belajar tentang kepemimpinan di sana. 
Menjadi santri tidak lantas membuatku memiliki keterbatasan untuk mengakses 
informasi, karena buatku pesantren menjadi ruang pertamaku untuk menjadi 
anak muda yang memiliki tanggung jawab, berbagi waktu belajar hal-hal umum, 
ilmu-ilmu agama, dan mampu menempatkan diri dalam kehidupan di lingkungan 
pesantren yang penuh dengan keberagaman. 

Memasuki masa pandemi, saat aku duduk di bangku SMK, ada banyak 
hal berbeda yang kurasakan. Jurusan teknik komputer yang aku ambil ternyata 
sangat sulit untuk dijalani. Meskipun memiliki teman, tetapi aku tidak memiliki 
cukup banyak teman untuk diajak belajar bersama. Apalagi, tinggal di desa 
menjadi tantangan sendiri buatku karena meskipun ada akses internet, sinyal tidak 
begitu bagus untuk bisa mengikuti proses belajar daring. 

Jika sebelumnya aku sering hidup dan berteman dengan anak-anak yang 
homogen, tidak kusangka selama masa pandemi ini aku mendapatkan kesempatan 
untuk mengikuti peaceful digital storytelling, salah satu platform yang menawarkan 
program beasiswa untuk pelatihan kampanye cerita baik tentang perdamaian dan 
keberagaman di media sosial. Aku bertemu teman-teman seusiaku dari sekolah 
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lain dari 4 provinsi dan kota-kota lainnya. 
Mereka juga berasal dari suku, agama, dan 
bahasa yang berbeda denganku. 

Saat itu, editing video atau membuat 
poster adalah salah satu soft skill yang kupunya 
selama ini, dan aku merasa bersyukur dan 
beruntung karena ada platform yang bisa 
kujadikan tempat belajar dan mengasahnya 
selama pandemi ini. Aku juga mulai berani untuk membuat konten positif  di 
media sosial pribadiku untuk berbagi cerita baik dan positif  di sana. Dari waktu 
ke waktu, aku semakin sadar bahwa pengalaman dan perjumpaan dengan orang 
yang berbeda tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang terpenting adalah kita 
harus berani memulai dan tidak takut untuk berteman dan berkolaborasi dengan 
orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Dari waktu ke waktu, 
aku semakin sadar 

bahwa pengalaman dan 
perjumpaan dengan 

orang yang berbeda tidak 
terbatas oleh ruang dan 

waktu.



89Cerita Baik Perdamaian dan Keberagaman

Jangan Menunggu, Tapi Menjemput!
Hesti - SMAN 1 Sugihwaras Bojonegoro 

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Bagaimana tidak, seluruh pola hidup kita berubah 180 
derajat. Misalnya yang dulunya persatuan sangat identik dengan 

berkumpul, justru kini adalah sebaliknya, demi persatuan dan kesatuan kita harus 
saling berjauhan. Dimana kita harus saling menjaga jarak untuk saling melindungi. 
Memang sangat tidak nyaman jika kita harus saling menjaga jarak.

Karena aktivitas sehari-hari manusia sewajarnya berinteraksi dengan 
banyak orang. Seperti saya yang setiap hari berinteraksi dengan teman, guru, 
tetangga dan masih banyak lagi. Bertemu dengan banyak orang merupakan 
hal yang menyenangkan. Saling berjabat tangan dan bertegur sapa hampir tak 
terhindarkan. Dan dengan tiba-tiba kita diharuskan melakukan pembatasan sosial. 
Meskipun tidak mudah apa lagi ini menyangkut kebiasaan. Tapi sosial distancing 
memanglah jalan terbaik untuk semua orang. Kondisi ini tentunya tak lepas dari 
menyebar covid 19. 

Banyak yang mengeluhkan bahwasanya tahun ini adalah tahun yang 
menyebalkan dan membosankan. Eitsss, justru dari kebosanan ini lahirlah banyak 
kreativitas pemuda yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bagiku sendiri, ini adalah 
tahun yang mengesankan dan banyak pelajaran. Banyak sekali hikmah yang bisa 
kita ambil dari tahun ini, mulai dari kemandirian dalam belajar, kekeluargaan dan 
lain sebaginya. Di masa pandemi seperti ini saya tidak ingin dininabobokan oleh 
keadaan. Banyaknya waktu di rumah membuat saya ingin melakukan hal yang 
menyenangkan dan membawa manfaat tentunya. 

Yupp, akhirnya aku memilih untuk bergabung dengan Peaceful Digital 
Storytelling, sebuah platform digital yang memberikan kebebasan untuk anak muda 
dalam mengeksplor kreativitas mereka. Di sini kita juga diajarkan praktek dan nilai 
toleransi dan keberagaman tidak hanya pada lingkungan pendidikan saja tetapi 
juga konteks luas di Indonesia.  For your information, program ini dibuat oleh Kak 
Mauliya Risalaturrohmah, muslimah muda yang berasal dari Blitar. Benar-benar 
luar biasa ya bisa menciptakan kegiatan yang seru dan bermanfaat seperti ini.
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Program Peaceful Digital Storytelling sendiri dilaksanakan selama lima 
bulan berturut-turut dengan empat kali pertemuan dalam satu bulan (Diskusi 
Cerdas Online dan Review  Content) yang dimulai pada bulan Agustus dan berakhir 
pada bulan Desember 2020. Jadi, kita sebagai anggota Peaceful Digital Storytelling 
ini harus berani dan bisa membuat konten sesuai dengan tema yang ditentukan. 
Paling sering sih dikerjakan dengan kelompok yang terdiri dari dua orang. 

Saya bertemu dengan para pelajar dari sekolah lain di luar jawa timur 
dan dari latar belakang agama, suku, dan bahasa yang berbeda-beda. Termasuk 
para narasumbernya. Untuk membuat konten sendiri, tentunya tidak semudah 
membalikkan telapak tangan ya, hehe… Tetapi dari sini kita dilatih untuk berpikir 
kreatif  lho. Belom lagi saat review konten dan dibahas kesalahan-kesalahan serta 
pembenaran dan evaluasi yang bisa kita kembangkan dari karya-karya kita, makin 
berpikir kritis pokoknya. Yess, we are Indonesian Young Peacemakers (IYP) 2020. IYP 
batch I. Saya akan berdoa semua program ini akan selalu ada setiap tahunnya. 
Semakin banyak pelajar yang bisa terlibat dan sadar akan isu-isu perdamaian dan 
keberagaman, maka akan semakin banyak generasi muda yang siap untuk menjadi 
changemakers untuk bangsa ini. 

Dari program ini, banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan. Mulai dari 
bagaimana cara menjadi seorang young leader, bagaimana cara berpikir kritis dalam 
menyikapi masifnya berita hoaks, bagaimana cara membuat konten positif, dan 
masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelumnya, ilmu yang saya pelajari di 
sini belum pernah saya dapatkan di manapun. Dari sini saya berpikir bahwa ilmu 
itu harus kita jemput, bukan ilmu yang menjemput kita. Karena dari apa yang kita 
inginkan akan menentukan apa yang kita pelajari. Jadi jangan ragu untuk belajar 
hal-hal baru.

Setelah program ini selesai, ada beberapa goals yang ingin saya capai, 
salah satunya yaitu memperbaiki diri agar lebih toleran terhadap segala perbedaan 
yang ada di sekitar dan konsisten untuk berbagi hal-hal positif  di sosial media. 
Bagaimanapun situasinya, kita harus tetap aktif  meskipun ada keterbatasan, jangan 
pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Proses belajar dan mendapatkan ilmu 
tidak hanya kita peroleh di bangku sekolah di dalam bangunan gedung tinggi dan 
bertingkat saja, hari ini kita bisa belajar di mana saja. Unlimited spaces and times. 
Salam damai, dari aku, siswi sekolah damai Jawa Timur.
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Bagiku dan Bagimu
Adis - SMA Negeri 31 Jakarta

Aku percaya akan suatu hal dan meyakininya sebagai suatu kebenaran. 
Temanku percaya akan hal yang berbeda dari apa yang aku yakini dan 
juga meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Awalnya aku tak terlalu 

percaya bahwa hal ini bisa membawa perbedaan yang begitu berarti. Ada masanya 
saat aku mengira semua orang mempercayai suatu hal itu kurang lebih sama 
denganku. Aku cukup terperangah ketika mendapat fakta bahwa perbedaan itu 
begitu banyak. Iya, ternyata teman-teman yang ada di sekitarku meyakini hal-hal 
yang sama tetapi dengan perspektif  yang berbeda denganku. Mamaku berkata ini 
yang disebut “culture shock”. 

Perbedaan tak ayal menjadi pembatas antara aku dan temanku. 
Walau demikian kami malah senang dengan adanya perbedaan. Kami jadi bisa 
memperluas wawasan karena perbedaan yang ada di antara kami. Selalu ada 
hal seru dari perbedaan. Perbedaan ini tidak perlu berupa suatu hal yang besar. 
Perbedaan bisa saja hanya masalah kebiasaan kami dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari. Maka dari itu aku senang sekali berdiskusi bersama teman-teman, it 
makes me wonder what next? What new interesting topic we would discuss? 

Hari ini aku dan kedua temanku sedang duduk melingkar di kamarku dalam 
rangka mengerjakan tugas sekolah berkelompok dengan tema hari Ayah. Beberapa 
gawai dan berbagai alat tulis bertebaran di antara lingkaran yang kami buat. Kami 
sedang berusaha menentukan kata-kata apa yang cocok untuk headline poster kami, 
sebelum nantinya kami memutuskan design seperti apa yang cocok untuk poster kami. 
 “Jadi headline poster kita apa?” Aku bertanya sembari memegang pensil 
bersiap menuliskan aspirasi dari temanku pada secarik kertas. 
 “Gimana kalau ‘Ayahku Teman Curhatku’?” Jawab temanku yang 
pertama.
 “Eh, Bagaimana? ‘Ayahku Teman Curhatku’? Kamu yakin? Ayah itu 
tidak pernah jadi teman curhat. Ayah adalah orang yang kaku tapi  tetap sayang 
sama kita.” Kata temanku yang kedua.
 And yup, another topic to discuss. This is going to be intriguing, I like it! Ketika 
kita menanyakan satu hal, jawaban yang datang akan bisa berbeda-beda. Hanya 
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dengan menanyakan tentang makna satu sosok, bisa 
memiliki makna yang berbeda bagi beberapa orang. 
Sosok ayah, bagaimana menurutmu? 

Bagiku, ayahku adalah orang yang santai 
namun tegas dalam beberapa hal. Aku bisa bercerita 
dan berdiskusi berbagai hal bersamanya, tapi tidak 
untuk urusan yang terlalu personal. Aku cukup dekat 
dengan ayahku as in aku bisa bercanda bersamanya, tetapi tetap memiliki batasan 
di mana aku tetap hormat kepadanya.
 Temanku yang pertama, merasa sosok ayahnya sebagai teman dekat yang 
ia punya di rumah. Ia bisa cerita apa saja tanpa ada rasa segan saat menceritakan 
hal tersebut. Ayahnya sangat santai. Aturan di rumah pun amat longgar. Ia tidak 
akan marah tentang apapun selama tidak terlalu mengganggu.
 Temanku yang kedua sering bercerita bahwa ayahnya sangatlah kaku. 
ayahnya memberi batas yang jelas di mana mereka harus bersikap sebagai seorang 
ayah dan anak. Beliau selalu tegas akan batasan tersebut. 
 Jika pulang sekolah aku bisa langsung bertemu dengan ayahku, namun 
banyak dari temanku yang tidak demikian. Ada yang baru bertemu malam hari, 
ada yang bertemu esok pagi saat bersiap sebelum sekolah. Di saat aku dapat 
bertemu ayahku setiap hari, ada yang hanya bisa bertemu kala akhir pekan datang 
bahkan ada yang hanya beberapa bulan sekali.
 Sosok ayah yang aku rasakan dan yang temanku rasakan tentu saja 
berbeda. Aku kerap kali bertanya, apa mungkin ada batasan dari makna yang 
sangat berbeda ini?  Sosok ayah seperti apa yang sebenarnya baik? Apa yang 
sebenarnya membuat seorang ayah menjadi ‘ayah’? Lantas bagaimana sebenarnya 
makna ayah itu? 
 Perspektifku akan seorang ayah berubah seiring berjalannya waktu. 
Aku semakin menganggap ayah sebagai sosok peran penting dalam hidupku. 
Pada awalnya sosok ayah aku anggap hanya sebagai orang tua yang membuatku 
menjadi ada di dunia ini dan ia melakukan kewajibannya sebagai orang tua. 
Aku tidak merasa berhak menyanggah opini orang lain, karena aku sendiri bisa 
mengalami perubahan perspektif  akan suatu hal. Opini mereka tetap valid bagiku. 
Aku menghargai pendapat mereka karena aku tahu pengalaman dan perjalanan 

Aku menjadikan 
diskusi sebagai 

alat agar aku 
bisa melihat dari 

berbagai sisi. 
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hidup tiap orang pasti berbeda. Dari apa yang kita alami dan ketahui, dari situ 
biasanya akan membentuk apa yang kita percayai. Aku menjadikan diskusi sebagai 
alat agar aku bisa melihat dari berbagai sisi. 
 Walaupun ayah merupakan satu sosok peran dalam keluarga yang sama 
bagi setiap keluarga, kita bisa merasakan perannya dalam bentuk yang beragam. 
Dari peran yang dijalankan oleh ayah kita, bisa punya dampak yang berbeda bagi 
tiap orang. Maka dari itu bisa berlainan pula makna yang akan kita berikan bagi 
sosok ayah ini. Prasangka bahwa sosok ayah bagi temanku akan sama dengan sosok 
ayah yang aku rasakan, masih aku lakukan secara tidak sadar. Aku menganggap 
apa yang aku rasa sebagai kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal 
ketika aku lihat dari sisi lain, ternyata aku bisa melihat kebenaran lain juga. Aku 
bisa saja menganggap sosok ayah adalah seperti apa yang aku rasakan selama ini. 
Namun tidak menutup kemungkinan ada anggapan akan sosok ayah lainnya, yang 
sejujurnya tidak salah sama sekali.
 Bagaimana sosok ayah yang paling baik? Setelah banyak mendengar, 
melihat dan berdiskusi dengan teman-teman, menurutku semua ayah memiliki 
caranya tersendiri dalam menjalani perannya sebagai ayah. Masing-masing ayah 
akan menjalankan perannya sesuai yang dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi kurasa 
tidak ada batasan pasti ayah mana yang paling baik.
 Setelah pembahasan yang alot, yeah this is fascinating discussion. Kami tetap 
harus menentukan kata-kata apa yang akan kami torehkan pada poster. Kami 
terdiam sejenak, saling berpandangan sampai akhirnya salah satu dari kami 
bersuara.

“Jadi bagaimana kalau kita tulis ‘Terima kasih ayah’? kurasa itu cukup 
netral. Apapun peran dan makna dari sosok ayah, kita semua bisa berterima kasih 
kepada ayah.”
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Beranjak Dewasa
Lailil - MAN 6 Jombang
Adis - SMKN 31 Jakarta 

Sepanjang hidup aku selalu dikelilingi orang-orang yang menjunjung tinggi 
tata krama, etika, dan sopan santun dalam semua aspek kehidupan. Itu 
dulu, sebelum akhirnya aku berada di lingkungan yang berbeda dari yang 

biasanya aku berada. Ya, semakin beranjak dewasa maka aku, bukan hanya aku, tapi 
kita, pasti akan keluar dari zona nyaman. Betapa terkejutnya aku saat memasuki 
lingkungan baru di mana banyak sekali orang-orang yang mengemukakan 
pendapatnya tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Bukan hanya itu, banyaknya 
perbedaan di lingkungan baru membuatku tercengang, mulai dari perbedaan ras, 
perbedaan agama, perbedaan budaya, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya.
 Mereka berlindung di bawah dalih “Terserah gue dong, itu kan hak gue 
untuk berpendapat. Negara kita saja negara demokrasi.” Jujur aku sangatlah kesal 
ketika itu, tetapi aku merasa tidak dapat berbuat banyak karena aku dianggap 
orang minoritas di lingkungan baru itu, sehingga mereka tak peduli akan apa 
yang aku bicarakan. Aku hanya ingin setidaknya mereka meminimalisir opini yang 
mereka katakan secara gamblang agar tidak berdampak negatif. Tanpa mereka 
sadari banyak sekali argumen mereka yang akhirnya membuat orang lain sakit hati 
atau malah menebar kebencian dan rumor yang tidak benar. 
                Saat di lingkungan baru dimana lingkungan masyarakat yang banyak 
sekali perbedaannya membuatku harus berhati-hati dalam bertindak dan berucap. 
Sebagai contoh, saat aku mengungkapkan pendapat tentang suatu masalah yang 
ada sangkut pautnya dengan agama. Maka orang yang beragama sama denganku 
akan mendukungku. Namun saat kita berada di lingkungan yang masyarakatnya 
berbagai agama maka mereka juga akan mengungkapkan pendapatnya sesuai 
pandangan agamanya. Oleh sebab itu, aku sangat berhati hati saat bertindak 
dan berucap, karena mungkin apa yang kita ucapkan bisa saja melukai 
hati orang lain. 
 Sedari dulu aku selalu diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak dalam 
memenuhi tata krama dan sopan santun. Awalnya aku mengira hal itu hanya 
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sekadar untuk mengikuti tradisi yang ada. 
Semakin dewasa, semakin aku mengerti bahwa 
adanya etika itu sangatlah berdampak besar. 
Bukan hanya karena itu yang harus aku lakukan 
tapi juga demi kenyamanan dan ketenteraman 
dalam hidup bermasyarakat. Dalam berpikir 
sebelum bertindak memang tidaklah mudah, 

untung sekali diriku ini telah dibekali sejak kecil. 
Semua ini butuh dipelajari, dipahami, dan diterapkan secara terus-

menerus atau dalam kata lain perlu pembiasaan. Aku dibekali dengan referensi 
yang diberikan orangtuaku akan suatu ilmu. Lalu aku coba mencari tahu lebih 
dalam, yang biasanya berakhir dengan aku bertanya dan berdiskusi dengan 
orangtuaku. Aku diajarkan untuk dapat berpikir kritis dengan mengesampingkan 
emosi yang aku rasakan. Aku pun menjadi suka proses deduksi, menyimpulkan 
sesuatu dari hasil pengamatanku. Jujur hal ini masih susah aku lakukan, bahkan 
sampai sekarang aku masih sering ditegur akan cara berpikirku yang tidak benar 
dan masalah etika tersebut.
 Pengalaman memasuki lingkungan baru ini membuka pikiranku, bahwa 
apa yang aku dapat belum tentu orang lain dapatkan, apa yang aku ketahui belum 
tentu orang lain ketahui. Karena dari lingkungan yang berbeda ini berbeda juga 
informasi yang mereka dapat sehingga akhirnya mereka memiliki kepercayaan 
dan pandangan yang berbeda pula saat mengambil keputusan. Tidak ada yang 
salah sebenarnya dengan mendapat informasi yang berbeda, sayangnya kerap kali 
dengan informasi yang telah dimiliki menjadi tidak ingin terbuka akan hal baru.

Pesan keluargaku saat aku bercerita tentang pengalamanku ini ialah tetap 
dengarkan secara baik-baik apa yang orang lain katakan ke kamu karena dari hal 
itu kamu bisa melihat situasi dari sisi yang berbeda. Kamu jadi bisa tahu apa yang 
baik dari mengetahui apa yang buruk. Dan yang terpenting tetaplah rendah hati 
jangan pernah merasa kamu sudah tahu semua ataupun kamu yang paling benar.

aku sangat berhati hati 
saat bertindak dan 

berucap, karena mungkin 
apa yang kita ucapkan 
bisa saja melukai hati 

orang lain.
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KOMIK
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CaPus: CAfe perPUStakaan
Alya Andini Chrismana Putri - SMAN 11 Semarang
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Who Am I?
Ikbal Hidayat - SMA Negeri 40
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BIOGRAFI PENULIS

Abah
Halo, namaku Muhammad Abdul Rozaq dari SMAN 11 
Semarang. Teman-teman biasa dipanggil Abah. Mengapa 
dipanggil Abah? Singkat cerita, aku sudah beruban sejak 
SD kelas 4 dikarenakan pakai minyak rambut yang tidak 
cocok dengan rambutku. Alasan lainnya kenpa dipanggil 
Abah karena cita–citaku ingin menjadi guru agama.

Adis
Hai! Aku Rr. Raisa Adistra Sasikirana biasa dipanggil Adis, 
Raisa, Aden, atau Roro :)) Saat ini bersekolah di SMA 
Negeri 31 Jakarta. Seorang gadis kecil yang terperangkap 
dalam raga seorang remaja sebagai penikmat karya tulis 
yang menyukai imajinasi dan hal-hal filosofis. 

Alya
Alya Andini Chrismana Putri. Lahir di Semarang, 17 
April 2003. Kini masih menjadi pelajar di SMA Negeri 11 
Semarang. Seseorang yang mudah beradaptasi di manapun 
ia berada dan selalu ingin berusaha membahagiakan 
orang lain. 

Amai
Terlahir sebagai penerus bangsa, tidak salahnya jika 
aku meneteskan tinta perjuangan lierasi di buku sejarah 
Indonesia. Aku Akmal Ahmad Husaini, Kelas 12 di 
MA Al-Ihsan Bandung. Harapku saat ini bisa ikut andil 
dalam pengembangan literasi para pemuda dengan karya 
ini. Karena aku percaya karakter bangsa bisa dibangun 
dengan melatih jiwa literasi.

Dera
Nama saya Dera Komalasari, puteri nusantara yang kini 
berusia 16 tahun yang lahir di Tasikmalaya, 27 Mei 2004. 
Anak kedua dari tiga bersaudara. Siswi kelas XI di MAN 
2 Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga merupakan satu dari 
segelintir “santri” yang beruntung dapat mengenyam 
pendidikan di pondok pesantren Riyadlul ‘ulum assalafy 
Cipeundeuy, Cipasung.
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Dhea Pay
Perempuan berumur 17 tahun ini bernama Dhea Putri 
Ananda Yulianti. Ia memiliki nama pena Dhea Pay. 
Salah satu siswa kelas 12 di SMAN 1 Sugihwaras ini 
aktif  mengikuti kegiatan kepramukaan dan Rohis. Kalian 
bisa mengenalnya lebih dekat dan bisa melihat beberapa 
konten-kontennya di ig : @dheapay 

Diandra
Diandra Paramita Anggraini, lahir di Jakarta, 9 Desember 
2003, adalah seorang pelajar SMA kelas 12 dari SMAN 
71 Jakarta. Ia memiliki hobi membaca dan menulis. Saat 
ini ia aktif  menyumbangkan kemampuan menulisnya 
sebagai penulis konten untuk salah satu platform daring 
di Indonesia.

Difah
Hai, namaku Fitrotun Nadifah. Aku lahir di kota 
Mojokerto tanggal 23 September 2005. Saat ini aku sekolah 
di MA Negeri 1 Mojokerto. Aku aktif  berorganisasi 
dengan mengikuti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). 
Sejak SMP, aku tertarik dalam hal kepenulisan. Untuk 
mengenalku lebih jauh aku mempunyai instagram @
difaoy1.

Fadhiah
Hallo readers namaku Fadhiah Rahmadini. Aku berasal 
dari SMKN 12 Jakarta. Hobiku adalah menulis puisi 
dan sangat tertarik pada hal-hal yang berbau sajak atau 
sastra. Bagiku, menjadi seorang peacemaker sangatlah 
menyenangkan karena bisa membagikan hal positif  
kepada orang lain serta belajar peduli akan setiap peristiwa 
yang terjadi di sekitar kita. 

Fathi
Pemuda berusia 18 tahun yang lahir di Semarang, pada 25 
November 2002, ini bernama Muhammad Fathi. Ia adalah 
siswa dari MAIT Nur Hidayah Sukoharjo. Ia sekarang 
menjabat sebagai ketua koordinator wilayah Solo Raya 
Fornusa Jawa Tengah. Dia sangat suka sekali dengan ilmu, 
baginya “knowledge is power”.  
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Fatim
Namaku Siti fatima, lahir di bangkalan 29 November 
2001. Aku adalah anak ketiga dari lima bersaudara, buah 
pasangan dari Moh Toyyib dan Marfuah. Saat ini aku 
duduk di kelas XII dari SMKN 1 Kamal Madura. Aku 
harap kemampuanku semakin hari semakin meningkat.

Fitri
Amalia Dwi Fitriani lahir di Sragen, 25 November 2003 
yang sekarang tinggal di kota Semarang. Saya adalah 
siswi di SMA Negeri 7 Semarang dan salah satu alumni 
M-LEAD 2020 (Muslim Leader Exploration and 
Development ). Aku memiliki tujuan hidup “Man Jadda 
Wa Jadda & selalu bersyukur terhadap segala hal”.

Handy
Seorang pelajar dari SMAN 15 Surabaya yang akan terus 
belajar. Lahir di Kediri, 22 September 2003. Impiannya 
sangat sederhana, yaitu ingin selalu bermanfaat kepada 
siapa saja dan membuat perubahan ke hal yang lebih baik 
dalam aspek negara mapupun agama. 

Hesti
Hello! Namaku Retno Hesti Ningrum. Aku lahir di 
Bojonegoro, 17 Maret 2003, yang terlahir di dalam 
keluarga sederhana. Saat ini aku berada di bangku sekolah 
kelas Xll MIPA 3 SMAN 1 Sugihwaras. Hobiku adalah 
bermain voli dan bersepeda. Ingin mengenal lebih dekat 
bisa follow Instagram @hestistar

Icha
Namaku ferlisca sashy reva singkatnya dipanggil Ica. 
Aku sekolah di SMAN 95 Jakarta sudah tahun terakhir di 
SMA. Doain ya teman-teman semoga lulus dengan hasil 
yang memuaskan hehehe, btw aku punya filosofi: santui 
dalam keadaan apapun, maksudnya kalau aku lagi panik 
aku bawa santai.
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Ikbal
Ikbal Hidayat atau kerap disapa Uda/Ikbal merupakan 
seorang pelajar dari SMAN 40 Jakarta yang berdarah 
Minangkabau. Motivasinya untuk terus menyebarkan 
kebaikan dan mengedukasi melalui jalan seni telah 
mengantarkannya menjadi seorang social illustrator dengan 
beragam ciri khas yang dimiliki oleh ilustrasi-ilustrasinya.

Izzan
Namaku Izzan Faruqy Azzahir, biasa dipanggil Izzan, 
umurku 17 tahun, aku kelas 2 MA di Pondok Pesantren 
Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Hobiku 
membaca buku, menulis novel, cerpen, esai dan puisi. 
Cita-citaku ingin menjadi guru besar, pschopreneur, 
sociopreneur dan penulis.

Karim
Nusaibah Fathimah Makarim, yang lebih senang dipanggil 
Ren dan lebih sering dipanggil Karim, adalah  siswi 
SMAN 2 Karanganyar kelahiran 2003 yang sangat suka 
dengan rima.  Baginya, menulis puisi berderet-deret lebih 
mudah daripada menyingkat pesan teks. Dia menyukai 
kelengkapan tulisan, mencintai keselarasan bunyi, dan 
menjadi perfeksionis setiap kali berurusan dengan tulis-
menulis.

Lailil
Nurul Lailil Mujahadah, atau yang kerap disapa Lailil 
merupakan salah satu siswa MAN 6 JOMBANG yang 
kini menjabat sebagai ketua OSIS. Ya, cewek berkacamata 
dengan tinggi 150 cm ini terkenal dengan sikapnya yang 
suka mengkritik orang, sangat detail akan apapun, rapi, 
disiplin, dan ya sikap tegasnya yang tidak bisa diganggu 
gugat.

Lala 
Hai, namaku Graciella N. P. Sanjaya from Mentari 
Intercultural School Grand Surya DKI Jakarta. Teman-
teman bisa memanggilku lala. For me, I believe that 
the issues of  tolerance and peace should be taught and 
transmitted. 
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Nada
Salam damai dariku, Ananda Aprillia Farizka dari SMKN 
1 KAMAL, lahir di Pasuruan, 22 April 2004, anak dari 
Ibu Yem dan Pak Ridhwan (Alm) serta Ayah Farhan, Ibu 
Esti (Alm) dan Bunda Nur. Penyuka semua warna karena 
perbedaannya menjadikan indah, tapi tetap setia dengan 
warna pink.

Natan
Natanael Surya Putra Naingalis, lahir di Solo, tanggal 
4 Januari 2004. Merupakan anak yang dilahirkan dan 
dibesarkan di keluarga Katolik. Memiliki keturunan 
darah Flores yang berasal dari ayahnya dan suku Jawa dari 
ibunya serta anak ketiga dari tiga bersaudara. Berdomisili 
di Solo, Jawa Tengah. Seorang siswa di SMA Regina Pacis 
Surakarta. 

Naza
Safira Husnun Naza, adalah salah satu siswa SMAN 3 
Semarang. Biasa dipanggil Naza, lahir di Semarang pada 
7 Januari 2003. Naza biasa dikenal sebagai desainer grafis 
dalam beberapa organisasi yang ia ikuti. Naza sudah 
menekuni bidang tersebut sejak bangku SMP. Ia mudah 
beradaptasi, open-minded serta senang mempelajari hal 
baru.

Nunni 
Namaku Nor. Lahir pada tanggal 02-02-02 di Makkah, 
Arab Saudi. Sekarang menetap di Surabaya. Lebih akrab 
dikenal sebagai ‘Nunni’. Hobiku menggambar dan 
membuat desain yang ku manfaatkan untuk berbisnis. 
Menguasai sebagian 5 bahasa dan berkepribadian 
ambivert yang condong pada introvert membuatku lebih 
banyak berteman melalui sosial media. 

Rahma
Gadis yang memiliki nama lengkap Siti Rahmawati dan 
biasa disapa dengan Rahma, merupakan gadis kelahiran 
Jakarta 11 Desember 2001 dan saat ini masih menempuh 
pendidikan di SMKN 4 Jakarta. Menulis dan membaca 
merupakan satu kesatuan yang padu yang sering menjadi 
rutinitasnya, kalian bisa menyapanya di instagram @
sirhma_  Salam literasi!



112 Indonesia Young Peacemakers

Radit
Iman Raditya Wira Adyatma, lahir di Surabaya, tanggal 
29 Ferbuari 2004. Saya anak pertama dari tiga bersaudara. 
Saya adalah seorang siswa di SMAN 2 Surabaya. Saya 
merupakan orang yang ekspresif  dan kreatif  yang 
biasanya saya tunjukkan dengan cara saya berpakaian. 
Saya memilki minat di bidang bisnis, fashion, videografi, 
musik, dan organizer.

Riskaay
Halo namaku Riska Ayu Maharani bisa dipanggil Aymay. 
Aku salah satu siswi dari sekolah damai program Wahid 
Fondation. Aku duduk di bangku kelas 2 SMAN 7 
Semarang. 

Rozi
Halo, namaku Fairozi Rohainun Najih dari SMK Negeri 1 
Suboh. Saya berasal dari desa, Lubawang Kec. Banyuglugur 
Kab. Situbondo. Saya dilahirkan dan tinggal bersama 
keluarga kami yang sederhana, dimana itu membuat saya 
harus hidup mandiri sejak kecil. 

Rya
Hi! Namaku Rya Sandra Devi. Terdengar tidak padu tapi 
ya sudahlah. Aku biasa disapa Rya atau Devi. Pati Jawa 
Tengah merupakan kota kelahiranku. Lebih tepatnya 
aku lahir tanggal 12 Januari 2003. Aku sekolah di SMAN 
72 Jakarta. Masa SMA, menurutku masa dimana aku 
berkembang pesat dalam hal bersosialisasi.

Shepia
Aku Shepia Trisna Asih. Kebanyakan temanku 
memanggilku Shepia. Lahir tanggal 2 September 2002. 
Aku seseorang yang bercita-cita menjadi broadcaster dan 
memiliki hobi menulis. Sejak dibangku SMK aku mulai 
sering menulis naskah film pendek, narasi, dan berbagai 
jenis tulisan lainnya.
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Tasya
Sosok perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar, 
Tasya Ainun Salsabillah dari SMK Negeri 2 Semarang. Ia 
memiliki hobi menulis puisi dan sajak. Berharap melalui 
tulisan-tulisan yang dibuat, dapat memberi motivasi dan 
manfaat bagi yang membacanya. Gadis kelahiran Agustus 
2004 ini bernama Tasya Ainun Salsabillah. Salah satu 
quote andalannya, “Selama Allah bersamaku, jangan takut 
untuk berbeda.”

Tiar 
Halo, nama saya Lamtiar Nababan dari SMAN 2 
Surabaya. Saya seorang gadis 15 tahu yang mengidolakan 
Najwa Shihab. Aku jatuh cinta dengan dunia hubungan 
Internasional, hukum, dan politik. Ingin sekali mendorong 
anak muda Indonesia untuk berani bersuara, mau belajar 
hal baru, peduli akan negaranya dan menginginkan 
perubahan yang baik untuk Indonesia. 

Tiara
Perkenalkan namaku Tiara Arieska. Bisa dipanggil Tiara 
atau Rara (panggilan kesayangan mama aku hehe). Aku 
lahir di Bandung, 3 April 2003. Sekarang aku masih di 
Bandung dan masik sekolah juga. Alhamdulillah sekarang 
aku sekolah di SMAN 10 Bandung. Aku juga suka mengisi 
kesibukan dengan membaca dan bantu-bantu mama.

Zaim
Za’iimah Sekar Sayekti, sering dipanggil Zaza, Zaim 
maupun Kecil hanya karna tubuhku yang mungil. Aku 
lahir di Semarang, 16 Juni 2003. Aku adalah anak 
pertama dari tiga bersaudara. Sekarang, aku sekolah di 
SMA Negeri 10 Semarang dan aktif  di organisasi MPK 
maupun Rohis. Aku sangat menyukai pembahasan 
mengenai isu perdamaian dan toleransi.




