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PEACE EDUCATION: PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DARI KELAS KE 

MASYARAKAT 

Pendahuluan 

 Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menarik untuk dikaji dan bahas. Meskipun, pasca-

reformasi HAM memiliki ruang yang luas di Indonesia. Hal ini tidak menjadi tolok ukur 

bahwa tidak lagi terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Meskipun, kita harus mengakui 

bahwa pelanggaran HAM pasca-reformasi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum 

reformasi.  

 Kekerasan yang terjadi karena permasalahan agama, etnik, sosial, politik, dan 

ekonomi masih banyak terjadi di Indonesia. Pada skala yang lebih kecil, masih banyak terjadi 

bullying di sekolah, tawuran antar pelajar, genk motor, dan pelanggaran lain yang melibatkan 

warga muda. Hal ini menjadi ironi, reformasi memberikan keluasan HAM, tetapi pada saat 

yang sama banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.  

 Pada titik ini, perlu adanya fokus terhadap pencegahan dari sekedar penanganan atas 

pelanggaran HAM. Pencegahan HAM merupakan kajian utama sebelum terjadinya 

pelanggaran HAM. Salah satu tindakan pencegahan tersebut melalui pendidikan di lembaga 

formal. Warga muda perlu mendapatkan bekal tentang perbedaan, toleransi, kasih sayang, 

dalam bingkai pendidikan perdamaian untuk mewujudkan negara yang damai. pen di 

lingkungan sekolah diharapkan berpengaruh terhadap masyarakat luas, sehingga akan 

mengurangi pelanggaran HAM di Indonesia.  

Pada makalah ini akan dikaji secara singkat terkait Hak Asasi Manusia (HAM), 

pelanggaran HAM, dan bagaimana peace education menjadi pencegah pelanggaran HAM 

dari ruang kelas menuju masyarakat luas.   
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Konsep HAM 

Peace Education di Sekolah 

Sekolah merupakan bentuk dari kebijakan yang menekankan pentingnya pendidikan 

dalam mempromosikan perdamaian (Quaynor, 2015: 16). Ruang lingkup yang lebih kecil 

dari sekolah dalam hal mempromosikan perdamaian adalah ruang kelas. Hadari Nawawi 

(1981: 46) mengartikan kelas sebagai masyarakat kecil yang mencerminkan keadaan 

masyarakat luas di luar sekolah. Sedangkan, Doyle (Willis D. Capeland, 1987: 219-220) 

melihat kelas sebagai unit yang multidimensi dan memiliki karakteristik karena terdapat 

banyak orang dengan tujuan berbeda. Di dalam kelas, peserta didik berkumpul dari latar 

belakang sosial, ekonomi, agama, dan bahkan budaya yang berbeda. Perbedaan terkadang 

menimbulkan konflik antar peserta didik, mulai dari senda gurau hingga mengarah pada 

bullying.  

Permasalahan tersebut tidak saja berasal dari dalam sekolah, namun juga berasal dari 

luar sekolah. Konflik di lingkungan tempat tinggal peserta didik ataupun konflik antar peserta 

didik yang berdampak pada bullying akan berdampak pada proses belajar mengajar, bahkan 

yang lebih fatal adalah ketika berdampak pada psikologis peserta didik (Bruce Burton, 2012: 

47). Kondisi yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman dan aman ketika berada di 

lingkungan sekolah. Tentu hal ini berlawanan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang 

memberikan hak kepada warga negara-nya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang 

aman.  

Tindakan pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan pendidikan 

perdamaian. Manusia secara alamiah berkembang melalui proses pendidikan. Taat Wulandari 

(2010: 72-73) menjelaskan bahwa warga muda mendapatkan pendidikan melalui dua tahap 

yaitu tahap belajar dari lingkungan sekitarnya dan tahap pendidikan formal di sekolah. 
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Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan keadaan damai bebas permasalahan. 

Fountain (Diane Bretherton, Jane Weston, & Vic Zbar, 2005: 356-357) mendefiniskan peace 

education: 

The process of promoting the knowledge, skills, attitudes and values needed to bring 

about behavior changes that will enable children, youth, and adults to prevent conflict 

and violence, both overt and structural; to resolve conflict peacefully; and to create 

the conditions conducive to peace whether at an intrapersonal, interpersonal, inter-

group, national or international level. 

 

Peace education adalah proses untuk mengenalkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

nilai yang dibutuhkan untuk merubah perilaku baik anak-anak, anak muda, orang dewasa 

sebagai tindakan prefentif terhadap konflik, resolusi konflik damai, dan menciptakan kondisi 

yang kondusif bagi intrapersonal, interpersonal, anggota kelompok, nasional, maupun dalam 

level internasional.  

 Menurut International Peace Research Association (Sukendar, 2011: 279) 

pendidikan perdamaian adalah memberdayakan manusia agar memiliki pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan yang digunakan untuk (1) Membangun, memelihara dan memperbaiki 

hubungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia (to build, maintain, and restore 

relationships at all levels of human interaction); (2) Mengembangkan pendekatan-

pendekatan positif terhadap cara untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat 

internasional; (3) Menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi 

yang mengayomi semua individu; (4) Menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan 

keadilan dan hak asasi manusia; (5) Membangun sebuah lingkungan yang lestari dan 

menjaganya dari eksploitasi dan peperangan.  

Menurut Zamroni (2016: 16) pendidikan perdamaian dilihat dari perspektif teoretis 

disebut sebagai pendidikan holistik transformatif yang memiliki makna senantiasa akan 

mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat holistik dari kognitif, sosial, moral, 

estetika, dan fisik. Ia melanjutkan bahwa tujuan dari pendidikan perdamaian yaitu: (1) 
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memberikan kesempatan bagi peserta untuk berkembang secara utuh, (2) mengintegrasikan 

materi perdamaian dalam mata pelajaran yang relevan, (3) menekankan pengembangan 

secara optimal dalam diri individu dan kelompok, (4) menekankan proses pembelajaran yang 

dinamis dengan perilku partisipatif dari semua peserta didik, (5) menekankan proses 

pembelajaran pengembangan pengetahuan dan sikap kultur perdamaian yang akan 

terjabarkan dalam perilaku damai.  

Sedangkan, pada praktik pendidikan perdamaian Zamroni (2016: 18) menjelaskan 

bahwa yang diajarkan di sekolah antara lain mencakup: interdependence, interrnationalship, 

participatory, dan non-linearity. Pembelajaran perdamaian menekankan lahirnya peserta 

didik yang memiliki kepribadian mandiri, memiliki penghayatan hidup damai, senatiasa 

menekankan pada kebajikan dan reflektif, jujur, kreatif, transformatif, dan bertanggung 

jawab.  

Selain itu, Danile Bar-Tal & Yigal Rosen (2009: 560) menjelaskan “setting new 

educational objectives, preparing new curricula, writing school textbooks, developing 

instructional material, training teachers, creating a school climate that is conducive to peace 

education, and so on”. Jadi, untuk melakukan pendidikan perdamaian dapat dilakukan 

dengan menyeting pendidikan baru, persiapan kurikulum, penulisan buku teks di sekolah, 

pengembangan materi pembelajaran, pelatihan guru, menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif dalam pendidikan perdamaian.  

Hal ini senada dengan pandangan John Somer Ville (David R. Conrad, 1989: 5) Jika 

pendidikan, sebagai lembaga sosial besar-besaran itu memiliki cukup  kepekaan moral, 

keberanian yang cukup, dan kecerdasan yang cukup, akan segera mulai reorganisasi seluruh 

kurikulumnya sekitar tema kebutuhan dan nilai perdamaian. Di kelas ini, pendidikan 

perdamaian terintegrasi dengan akademik subjek-materi lainnya, terutama bahasa dan 
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pengetahuan sosial (Kathy Bickmore, 2005). Materi-materi yang diajarkan pada pendidikan 

perdamaian Zamroni (2016: 20) mengusulkan:  

1. Konsep holistik perdamaian 

2. Konflik dan kekerasan 

3. Beberapa alternatif damai 

4. Pelucutan senjata 

5. Tanpa kekerasan 

6. Resolusi transformasi dan preventif konflik 

7. Hak-hak asasi, solidaritas, keadilan, demokratisasi, dan pembangunan 

berkelanjutan.  

 

Sehingga, jika digambarkan dalam sebuah bagan terkait pendidikan perdamaian dalam 

rangka pencegahan pelanggaran HAM dari kelas ke masyarakat yaitu: 

Gambar 1. Konsep Pendidikan Perdamaian sebagai Pencegahan Pelanggaran HAM 

dari Sekolah ke Masyarakat 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan perdamaian dekat sekali dengan HAM. Jika, 

kita membahas tentang pendidikan perdamaian pada saat yang sama kita membicarakan 

pendidikan HAM. Hal ini karena pendidikan perdamaian dan HAM memiliki kerangka yang 

sama yaitu menciptakan kondisi damai dan menempatkan manusia pada kodratnya. 
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Pendidikan perdamaian sebagai pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah tidak 

akan terwujud jika tidak ada elemen pendukungnya yaitu: kepala sekolah, guru, dan seluruh 

warga sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas.  

Pada tahap ini, kurikulum tentang pendidikan perdamaian, guru berperan aktif 

menjadi agent pendidikan dalam lingkup sekolah melakukan pendekatan pada siswa, 

memberikan metode pengajaran yang aktif dan partispatif, serta menanamkan sikap toleransi 

pada siswa. Seorang guru yang demokratis menggunakan pendekatan sosial transformatif 

dengan mengajarkan kesetaraan dan pengetahuan kritis. Guru mengadopsi partisipatif dan 

pendekatan pemecahan masalah dengan berpusat pada siswa. Interaksi transformasi sosial 

antara guru dan murid di dalam kelas didasarkan pada pendekatan demokrasi. Di mana siswa 

membawa pengalaman sehari-hari mereka untuk didiskusikan dan melakukan penelitian pada 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Saat ini banyak model atau metode pembelajaran yang mendukung dan dapat 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh guru untuk membuat siswa terlibat aktif. 

Model-model pembelajaran PKn, IPS, Sejarah yang dianggap sebagai matapelajaran hafalan, 

saat ini bergeser menjadi matapelajaran  yang kontekstual, penuh makna, dan merupakan 

pendidikan perdamaian. 

Bentuk pembelajaran yang dimaksud seperti role playing (bermain peran), show case, 

portofolio, diskusi, debat, model konflik, ataupun bentuk lain yang melibatkan partisipasi 

aktif siswa. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai materi akan berhenti pada ranah 

pemahaman dan hafalan saja, jika tidak didukung oleh guru sebagai transformator. Guru juga 

dapat menggunakan model project based learning, problem solving, ataupun dengan 

pengembangan media yang mengarahkan siswa tentang menghargai perbedaan dan mampu 

memberikan solusi konstruktif atas permasalahan pelanggaran HAM. Budaya sekolah turut 

pula menjadi komponen utama pendidikan perdamaian. Penciptaan lingkungan yang 
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menghargai hak asasi manusia akan memudahkan pendidikan perdamaian yang aplikatif. 

Pendidikan perdamaian yang diajarkan di sekolah diharapkan akan menghadirkan perilaku 

damai dengan menghargai hak asasi orang lain, sehingga akan membentuk kultur damai yang 

menjunjung tinggi hak asasi dan martabat manusia. 

Pandangan tersebut didukung oleh Suharno, et al (2013: 41) yang menjelaskan  model 

peace building teaching and learning dapat dilaksanakan dalam dua lingkup, integratif dalam 

pembelajaran formal serta pendekatan belajar bersama dalam pembelajaran informal. 

Keduanya dapat dikembangkan dengan target utama target utama menjadikan masyarakat 

sosial berbasis sekolah yang cinta damai dan anti kekerasan.  

Penutup 

 Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan sejak manusia 

dilahirkan, meskipun adapula yang menyebutnya saat manusia masih dalam kandungan. 

Lepas dari persoalaan kapan mulainya ada hak asasi manusia, pada dasarnya bahwa semua 

orang bersepakat untuk melindungi akan adanya hak tersebut. Pelanggaran-pelanggaran hak 

asasi manusia di sekitar peserta didik menjadikan perhatian khusus akan adanya pendidikan 

HAM di sekolah. Salah satu alternatif yang diberikan adalah dengan pendidikan perdamaian.  

 Pendidikan perdamaian ini diajarkan di sekolah dengan diintegrasikan dengan materi 

pelajaran yang diajarkan. Pada perkembangannya dibutuhkan elemen pendukung untuk 

menyukseskan pendidikan perdamaian tersebut diantaranya yaitu kepala sekolag, guru, 

masyarakat, dan pemerintah. Selain terintegrasi dalam mata pelajaran, hal lain yang dapat 

dilakukan adalah dengan metode pembelajaran/model pembelajaran tertentu yang 

mendukung. Budaya sekolah turut pula menjadi komponen utama pendidikan perdamaian. 

Pendidikan perdamaian yang diajarkan di sekolah diharapkan akan menghadirkan perilaku 

damai dengan menghargai hak asasi orang lain, sehingga akan membentuk kultur damai yang 

menjunjung tinggi hak asasi dan martabat manusia.   



Siti Khanifah 

15730251029 

PPS PPKn UNY 2015 

 

 

 pg. 8 Paper UAS Genap 2015/2016 Mata Kuliah Pendidikan Demokrasi dan HAM 

Daftar Pustaka 

Bruce Burton. (2012). Peer teaching as a strategy for conflict management and student re-

engagement in schools [Versi elektronik]. Australia Education Research, Vol. 39, 45-

58 

Daniel Bar-Tal & Yigal Rosen. (2009). Peace education in societies involved in intractable 

conflicts: direct and indirect models [Versi elektronik]. Review of Educational 

Research, Vo. 79, No. 2, 557-575. 

David R. Conrad. (1989). The teacher as peace maker [Versi elektronik]. Teacher Education 

Quarterly, Vol. 16, No. 3, 5-14. 

Diane Bretherton, Jane Weston & Vic Zbar. (2005). School-based peace building in Sierra 

Leone [Versi elektronik]. Theory Into Practice Peace Education, Vol. 44, No. 4, 355-

362. 

Hadari Nawawi. (1981). Organisasi sekolah dan pengelolaan kelas sebagai lembaga 

pendidikan. Jakarta: PT Gunung Agung. 

Kathy Bickmore. (2005). Teacher development for conflict participation: Facilitating learning 

for difficult citizenship education [versi elektronik]. International Journal of 

Citizenship and Teacher Education, Vol. 1, No. 2, , 2-16.  

Laura J. Quaynor. (2015). I do not have the means to speak: educating youth for citizenship 

[Versi elektronik]. Journal of Peace Education, Vo. 12, No. 1, 15-36.  

Suharno, Samsuri, & Grendi Hendrastomo. (2013). Model peace-building teaching and 

learning: Sebuah intervensi pencegahan kekerasan melalui pendidikan formal. 

eprints.uny.ac.id 

Sukendar. (2011). Pendidikan damai (peace education) bagi anak-anak korban konflik [Versi 

elektronik]. Walisongo, Vol. 19, No. 2, 271-286. 

Taat Wulandari (2010). Menciptakan perdamaian melalui pendidikan perdamaian di sekolah 

[Versi elektronik]. Mozaik, Vol. 5, No. 1, 68-83.  

Willis D. Capeland. (1987). Classroom management and student teachers' cognitive abilities: 

A relationship [Versi elektronik]. American Educational Research Journal, Vol. 24, 

No. 2, 219-236. 

Zamroni. (Mei 2016). Pendidikan perdamaian untuk kemuliaan martabat manusia. Makalah 

disajikan pada Upacara Dies Natalis UNY ke-52, di Universitas Negeri Yogyakarta.  

 


