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lntoleransi , Buah
Pengabaia

I
SEBAGAI bangsa Yang multikul-
tural, Indonesia selalu dihadapkan
masalah konf l ik  yang muncul
silih berganti. Intoleransi meman g
kerap menjadi penyebab muncul-
nya konflik Indonesia ini. Hal itu
disebabkan oleh adanya keaneka-
tagaman suku, agama, ras, dan
etnis yang kerap terjadi benturan
satu sama lain. Benfuran-benturan
itu memang merupakan suatu ke-
niscayaan bagi manusia sebagai
makhluk sosial yang tak lePas
dari adinya interaksi satu sama
lain. Namun begitu, jikabenturan
itu tidak diimbangi dengan sikaP
toleransi dan cinta damai dalam
setiap individu dalam masYarakat
maka dapat menjadi konfl ik.
Konflik yang tidak ditangani se-
cara cepat dan tepat, bukan tidak
mu-agti" menj adi penghambat
stabilitas nabional atau bahkan
menjadi penyebab investor asing
untuk berpikir ulang menanamkan
sahamnya di Indonesia.

Tentu, kejadian serupa beserta
dampak-dampak negatif Yang
menyertainya tidak diharaPkan
untuk kembali terulang. Semoga
pihak-pihak terkait dapat segera
berbenah dan belajar dari hal-hal
yang telah terjadi itu. Jangan
sampai seperti keledai, Yang
jatuh di lubang yang sama!

Lembaga Pendidikan seba-
gai salah satu pihak Yang tak
lepas dari masyarakat Perlu
menanggapi isu intoleransi di
atas dengan serius, salah sa-
tunya sekolah. Sudah tak dapat
dipungkiri lagi, sekolah sebagai
benteng moralitas bangsa Perlu
menanamkan nilai-nilai karakter,

diantaranya toleransi dan cinta
damai. Pengintegrasian nilai-
nilai karakter itu merupakan
amanat yang tertuang dalam
dokumen "Kerangka Acuan
NasionalPendid ikan Karak-
ter oleh Kemendiknas 2010".
Dokumen tersebut  ber is ikan
pedoman pengintegrasian 18
ni la i  karakter  dalam s is tem
persekolahan. Jika sekolah men-
erapkan kedelapanbelas nilai
karakter itu dalam pembelajaran
dan budaya sekolah, siswa akan
dapat menghargai perbedaan dan
terjadi peace dalam masYarakat.
Penghargaan terhadap perbedaan
inilah yang mahal di tengah-
tengah masyarakat multukultural
di Indonesia.

Namun begitu, walau sudah
berjalan 6 tahun di dalam sistem
persekolahan, nampaknya acuan
pendidikan karakter yang telah
dibuat oleh pemerintah itu belum
berjalan maksimal. Dalam Pem-
belajaran misalnya, praktik Yang
ada cenderung overcognitif, me-
mentingkan aspek kognisi (daYa
pikir) daripada aspek afeksi,
konasi, dan pengembangan nilai-
nilai karakter.Selain itu, peneli-
tian yang dilakukan penulisjuga
menunj ukkan bahwa kandungan
muatan nilai karakter cinta da-
mai dalam buku ajar di sekolah
dasar belurn terpenuhi. Dengan
begitu, tak heran jika masalah
kedamaian dan konflik berbau
into leransi  se la lu mengusik
bangsa ini.

Buah memang jatuh tak jauh

dar i  pohonnya.  Begi tu Pula
dengan kejadian intoleransi Yang
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ada. Sekolah sebagai lembaga
pendidikan perlu bertanggung-
jawab terhadap outcome Yang
dihasilkannya, walaupun tidak
sepenuhnya menjadi tanggung
jawab lembaga in i .  Namun,
penghirauan tcrhadaP Penerapan
aspek afeksi berupa nilai. norma,
dan moral di sekolah menjadi
alasan yang kuat kemerosotan
moral  bangsa.  Ter lebih lagi
pendidikan pers'ekolahan sePer-
tinya masih kurang meneraPkan
konsep pendidikan multikultural,
di tengah-tengah masyarakat
indonesia yang madani ini. Mis-
alnya, adanya sekolah favorit,
sehingga orang-orang dari kalan-
gan kurang mampu tidak daPat
masuk ke sekolah itu. WalauPun
sekolah favorit tersebut sudah
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