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Keragaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan, namun juga

dapat menjadi sumber pertikaian. Salah satu kunci untuk menjadi keragaman

Indonesia sebagai kekuatan adalah dengan membekali para pemuda dengan nilai-

nilai toleransi dan keberagaman.

Jurnal ini disusun untuk membantu para remaja dalam berproses membangun

toleransi. Kami percaya bahwa toleransi perlu dimulai dari pengenalan diri kemudian

beranjak ke lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, jurnal ini disusun dalam 4

bagian, yaitu diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang lebih

luas. Penyusunan jurnal ini melibatkan guru dan siswa dari 4 sekolah di Makassar

dengan tujuan memberikan bahan ajar yang tepat sasaran, baik secara substansi

maupun metode.

Kami berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai-

nilai toleransi dan keberagaman pada anak-anak muda Indonesia.



Perkumpulan Pamflet Generasi (Pamflet) adalah organisasi nirlaba yang didirikan untuk
mendorong dan memperkuat orang muda untuk berpartisipasi dalam proses gerakan sosial
dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang aktivisme dan hak asasi manusia.
Pamflet didirikan dan dijalankan oleh orang muda berusia 18-30 tahun. Kami berfokus pada
gerakan orang muda serta mendorong adanya inisiatif baru untuk perubahan sosial dan
budaya, khususnya terkait dengan isu Hak Asasi Manusia, politik, demokrasi, keberagaman
gender, dan seksualitas. Kami juga melakukan pengelolaan pengetahuan pergerakan orang
muda mengelalui pengembangan pusat informasi, dokumentasi, dan mengadakan
peningkatan kapasitas bagi orang muda.

Alat ajar ini dibuat untuk Program CREATE (Creative Youth for Tolerance) yang
bertujuan untuk meningkatkan perayaan keberagaman dan toleransi di sekolah
dengan menggunakan pendekatan berbasis seni dan budaya. CREATE dirancang
untuk mengatasi tanda-tanda intoleransi yang mengkhawatirkan dan promosi praktik
keagamaan dan kepercayaan eksklusif di sekolah yang juga berkontribusi dalam
mengancam demokrasi Indonesia dan nilai-nilai kebersamaan.

Pendekatan artistik dan budaya ialah titik masuk utama untuk promosi toleransi dan
perayaan keberagaman di kalangan orang muda karena pendekatan artistik dan
kultural sangat efektif dalam membangun jaringan dan menyediakan ruang
untuk pengembangan pengalaman bersama dan makna budaya di antara
kelompok yang beragam, serta fakta bahwa orang muda berada dalam periode
formatif dalam membangun kompetensi, mengembangkan identitas diri, dan mencari
penegasan di masa ketika interaksi virtual dan sosial penuh dengan kebencian dan
disinformasi.

Konsorsium CREATE merupakan inisiasi Yayasan Hivos yang terinspirasi oleh nilai-
nilai humanis bekerja sama dengan Rombak Media, Perkumpulan Pamflet
Generasi, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), dan Youth
Interfaith Forum on Sexuality (YIFOS), dengan dukungan dari The United States
Agency for International Development. Konsorsium CREATE bersama-sama
membuat program yang bertujuan untuk meningkatkan pluralisme dan toleransi di
kalangan siswa. CREATE mengadopsi pendekatan berbasis seni dan budaya yang
inovatif sebagai titik masuk mempromosikan toleransi dan pluralisme di tingkat
sekolah menengah.
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TIC x TAC x TOE
Berikan tanda ceklis pada setiap kolom Tic, Tac ,dan Toe, lalu hitung ada berapa banyak ceklis 
íĒǝšóŨĒËŘǝĥĹĨĹįƿǝ�Ēçƺǝ�ËçƺǝíËİǝ�ĹóǝįóįĒĨĒĥĒǝįËĥİËǝƉËİĉǝæóśæóíËƿǝ�ĹæËǝĥĒŨËǝçóĥǝďËšĒĨİƉËǝƉËƻ

TIC TAC TOE
Merasa berbeda dan 
tidak dianggap oleh 

kelompok/orang tertentu

Membuat nama 
panggilan yang aneh 

untuk temanmu

Menghindari terlibat
dalam suatu konflik
yang terjadi antara

kelompok dan seseorang

Sering menemukan ada 
barang yang hilang atau 

rusak

Sengaja tidak memilih 
satu orang sebagai 

teman satu kelompok

Ikut tertawa saat ada 
seseorang/kelompok 

yang membuat lelucon 
berkaitan dengan fisik

Memiliki nama julukan 
yang tidak disukai

Mendiamkan seseorang 
di dalam kelas/ grup 

obrolan

Mendengar 
rumor/gossip lalu ikut 
menyebarkan berita 

tersebut

Berulang kali mendapat 
pesan tidak 

menyenangkan

Mengirim pesan yang 
belum tentu benar 

mengenai seseorang

Merasa sudah 
membantu teman yang 
mendapat masalah tapi 

tidak ada yang akan 
menolong

Sering mendapat luka/ 
lebam/ merasa sakit di 

anggota tubuh

Mengambil foto 
temanmu tanpa izin lalu 

menyebarkan melalui 
media (chat atau sosial 

media)

Mengetahui ada 
masalah yang menimpa 

temanmu namun 
memutuskan untuk diam 

saja karena merasa 
takut

Merasa tidak 
bersemangat, takut, dan 

malas melakukan 
aktivitas di sekolah

Merusak/mengambil 
barang seseorang secara 

berulang kali

Menganggap bahwa
perlakuan yang diterima

oleh orang lain tidak
terlalu buruk/ parah

Jika kamu memiliki tanda lebih banyak pada kolom:
Tic = Tampaknya kamu adalah salah satu korban bullying, segera ceritakan permasalahanmu

pada orang dewasa yang kamu percaya; keluarga/ orang tua/ guru
Tac = O ow, perilakumu cukup mengganggu orang lain dan membuatmu berada di posisi

pelaku bullying. Perbuatan yang kamu lakukan dapat menyakiti orang lain. mohon lebih
berhati-hati yaa..

Toe = Kamu sebenarnya paham hal yang baik dan tidak baik, tapi ketakutan membuatmu
berada di posisi bystander. Ayo, maju selangkah untuk membantu temanmu yang 
kesulitan. Kamu pun akan mendapat teman sejati!

Ignatia Dyahapsari

Ignatia Dyahapsari
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