
Mulai dari membuat tato hingga mengenakan 
cadar, keputusan seseorang yang 
sebetulnya sangat personal, bisa menjadi 

sumber stigma. Begitulah, sekarang ini orang mudah 
sekali berprasangka dan menilai pribadi atau suatu 
kelompok hanya berdasarkan stereotip yang belum, 
bahkan tidak teruji kebenarannya. Tanpa sadar hal 
ini menggiring orang untuk berpikir dan bertindak 
diskriminatif terhadap sesama. Perbedaan menjadi 
sebuah ancaman, keberagaman tidak lagi menjadi 
kekayaan yang harusnya dirayakan. 
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KECENDERUNGAN ORANG UNTUK 
MEMBERIKAN STEREOTIP DAN 
MENYIMPAN PRASANGKA 
SEBENARNYA BERASAL DARI KEENGGANAN 
UNTUK KENAL LEBIH DALAM.

MEMBACA STEREOTIP
“Melihat cara orang menatap, membuat saya 

merasa seperti wanita yang tidak normal. 

Saya ingin mengubah pandangan masyarakat 

mengenai wanita bercadar yang sering 

distereotip sebagai istri teroris, ekstremis, ninja, 

atau wanita yang menakutkan,” ungkap 

Diana Nurliana (32), desainer busana yang sejak 

tahun 2014 mengenakan niqab atau cadar. 

“Saat masih SMP, banyak teman yang 

menolak saya sebagai ketua kelas. Mereka 

berprasangka bahwa saya akan  menjadi 

ketua kelas yang otoriter, sulit diajak 

diskusi, dan bikin suasana kelas jadi angker. 

Semua hanya karena saya orang Batak yang 

diidentikkan dengan watak keras,” kisah 

Via Lerina (36). Staf Departemen  Hukum di 

salah satu Kementerian ini juga kesal sukunya 

sering diidentikkan dengan profesi copet. 

“Bagi saya, tato adalah seni dengan 

kedalaman makna yang melekat pada 

diri saya seumur hidup. Sayangnya, bagi 

orang lain, mereka yang bertato sering 

diidentikkan dengan pelaku kriminal. Bahkan, 

orang pernah secara langsung mengecap 

saya sebagai wanita nakal,” keluh Masayu 
Ramdiani (40), public relations, yang memiliki 

tujuh koleksi tato di tubuhnya.

Keluh kesah dan curhatan di atas bukan  

tidak  mungkin menjadi bagian dari kisah 

hidup kita dalam bentuk yang berbeda. 

Sehingga, Anda pun berkata, “Yes, I feel 

you!” Kita memang hidup di dunia yang 

masih dipenuhi stereotip dan prasangka 

yang memicu kebencian, diskriminasi, tindak 

kekerasan, dan persekusi. 

“Stereotip adalah ‘gambaran tipikal’ 

mengenai orang dengan latar belakang 

tertentu. Ada persepsi mengenai karakteristik 

orang lain, yang sekaligus merupakan bentuk 

penilaian atau evaluasi terhadap orang lain,” 

jelas dosen psikologi Universitas Indonesia, 

Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum.

Dalam ilmu psikologi kognitif, stereotip 

menjadi jalan pintas pemikiran yang 

dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk 

menyederhanakan hal-hal yang kompleks 

dan membantu mereka dalam pengambilan 

keputusan atau kesimpulan secara cepat. 

Ketiga wanita di atas adalah korban stereotip 

atas latar belakang ras maupun pilihan dalam 

hidupnya. Bagaimana Via sebagai orang Batak 

langsung dicap otoriter. Juga bagaimana Diana 

gara-gara mendapatkan stereotip ekstremis 

karena bercadar membuatnya gagal ikut serta 

ke perhelatan fashion dunia tahun 2016 di 

salah satu negara adidaya.  Bahkan, hal yang 

terkesan ‘simpel’ seperti tato pun memiliki 

stigma tersendiri, seperti yang dialami Masayu. 

“Masalahnya, stereotip ini kerap kali tidak 

akurat karena sifatnya yang menggeneralisir, 

atau mengabaikan keberagaman individu 

dalam sebuah kelompok,” ungkap Kristi. 

Stereotip yang dilanjutkan turun-temurun 

bisa jadi sangat subjektif, tidak up-to-date,

sehingga memberikan informasi yang bias 

atau tidak benar. 

Keberagaman
Mari Merayakan

Keberagaman
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Keluarga, lingkungan masyarakat, lingkup 

pergaulan, budaya, interpretasi agama, dan 

bagaimana orang mempersepsi gender, 

menjadi faktor pendorong terbentuknya 

berbagai stereotip. Di ruang gender misalnya, 

sejak usia kanak-kanak, keluarga telah 

melakukan pengategorian yang membedakan 

anak laki-laki dan perempuan. Mulai dari 

pilihan dan warna pakaian  yang cocok untuk 

anak laki-laki (biru) dan anak perempuan (pink),

tentang pembagian peran di rumah tangga, 

pria pencari nafkah di luar dan perlu dilayani,   

wanita berperan di urusan domestik dan 

melayani  pria, dan banyak lagi. 

Dengan stereotip yang ada, suatu kelompok 

akan merasa lebih superior dari kelompok 

lainnya. Orang mulai menilai dan menghakimi 

orang lain berdasarkan stereotip yang ada. 

Sehingga, ketika seorang wanita yang bekerja 

memiliki  aktivitas dan penghasilan yang lebih 

tinggi dari suaminya, orang akan berasumsi 

bahwa wanita itu tidak lagi menghargai 

suaminya dan dicap sebagai wanita yang 

menyalahi kodrat. Padahal, di era kesetaraan 

gender seperti sekarang, stereotip itu harusnya 

sudah tidak berlaku. 

“Di tengah budaya patriarkat Indonesia, 

pria dianggap paling utama, dan wanita 

dianggap sebagai warga kelas dua. Seluruh 

ciri yang baik dan unggul dilekatkan pada 

pria. Sebaliknya, ciri kelas dua dilekatkan pada 

wanita. Pembedaan ini yang membuat wanita 

dirugikan dalam banyak hal,” ungkap Ketua 

Komnas Perempuan, Azriana.

Negara bahkan ikut meneguhkan diskriminasi 

dengan melekatkan peran pria sebagai kepala 

keluarga, dan wanita sebagai ibu rumah tangga. 

Alhasil, hak wanita sebagai pekerja menjadi 

berkurang, apakah itu standard gaji yang 

lebih rendah dari pria, maupun hilangnya hak 

untuk mendapat tunjangan keluarga karena ia 

dianggap bukan sebagai kepala keluarga.

Pelanggengan praktik diskriminasi ini juga 

dilakukan negara melalui produk kebijakannya. 

Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 

421 peraturan dan kebijakan pemerintah yang 

diskriminatif terhadap gender yang tersebar 

dari tingkat nasional hingga pedesaan. Sebanyak 

333 di antaranya langsung menyerang wanita, 

mulai dari pengaturan cara berbusana, 

pembatasan mobilitas, dan banyak lagi.

Di Bengkulu, pemerintah daerah sedang 

membahas Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) mengenai Ketahanan Keluarga dan 

Perlindungan Anak yang mengatur bagaimana 

wanita berpakaian untuk mengurangi tindak 

kekerasan seksual. Raperda ini akan disahkan 

tahun 2018. Di Jawa Timur, pemerintah 

provinsi merencanakan pembatasan jumlah 

wanita dalam rekrutmen CPNS 2018. 

Alasannya, saat hamil, wanita mengalami 

penurunan kinerja dan performa karena harus 

cuti selama tiga bulan dan ruang geraknya 

serba terbatas. 

“Padahal, Indonesia sudah 33 tahun 

meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

(CEDAW). Dua prinsip yang ditegaskan dalam 

konvensi ini adalah prinsip kesetaraan substantif 

dan kewajiban negara,” ungkap Azriana. 

Menurutnya, saat ini pemerintah masih 

sebatas melindungi fisik wanita, tapi belum 

melindungi hak. Padahal, kesetaraan substantif 

menghendaki upaya serius untuk mengurangi 

praktik budaya yang membatasi wanita untuk 

bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan 

menikmati haknya. 

Jadi, bukan pembatasan jam malam, atau 

pengaturan cara berpakaian, tapi bagaimana 

pemerintah menggiatkan perangkat 

perlindungan yang menjaga keamanan, 

keselamatan, dan kenyamanan wanita 

untuk menikmati haknya dan berkontribusi 

secara maksimal. 

POLITIK IDENTITAS
Yang berbeda jangan disama-samakan. 

Biarkan berbeda, karena itu kekayaan kita. 

Sebaliknya, yang sama jangan dibeda-

bedakan. Sudah sama-sama orang Indonesia, 

kenapa harus fokus pada perbedaan? 

Ucapan Presiden Indonesia ke-4, 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini 

menjadi pengingat tentang perlunya 

merayakan keberagaman dalam kehidupan 

berbangsa yang satu, yaitu Indonesia. 

Sayangnya, keberagaman ini justru 

gampang ditunggangi kepentingan politik 

untuk memecah belah kerukunan hidup 

berbangsa.

Cendekiawan Syafiq Hasyim mengamati 

adanya pergeseran faktor utama pemicu 

terjadinya perpecahan dan diskriminasi di 

tanah air. Dari yang dahulu lebih berakar 

pada kebudayaan, maka dalam 10 hingga 5 

tahun terakhir lebih terpusat pada politik 

identitas nilai-nilai agama. 

Melalui nilai-nilai agama, orang mudah 

memasuki semua ruang kehidupan orang 

lain dan menimbulkan perpecahan. Bahkan, 

keputusan memakai atau melepas hijab 

pun bisa menjadi ‘urusan bersama’. Tentu 

kita masih ingat bagaimana netizen secara 

massal menghakimi artis Rina Nose yang 

memutuskan melepas hijabnya. 

“Padahal, bila mengacu pada sejarah 

tradisi Islam, pada mulanya aturan berpakaian 

ini sangat identik dengan upaya perlindungan 

perempuan. Bahwa orang dianjurkan untuk 

memiliki pakaian yang ma’ruf, pakaian yang 

baik. Pakaian yang baik ini adalah yang sesuai 

dengan tradisi setempat yang pantas dan 

“reaksi 
frontal yang 
diakibatkan oleh 
nilai-nilai agama 
itu memiliki 
cengkeraman 
yang cukup kuat 
di masyarakat 
Indonesia yang 
agamis”
–KRISTI POERWANDARI
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memenuhi etika. Kalau sudah memenuhi itu, 

maka sudah masuk dalam kategori syar’i,” jelas 

pria yang mendalami ilmu Aqidah dan Filsafat di 

UIN Syarif Hidatullah, Jakarta, ini. 

Menurut Syafiq, ada konstruksi sosiologi 

dan historis yang ikut berpengaruh pada 

konsep berpakaian wanita muslim, termasuk 

penggunaan hijab. “Apalagi saat ini, tren fashion

ikut memberikan alternatif model hijab yang 

beragam, sehingga ada tekanan komodifikasi 

dari tren pasar,” lanjut pria yang akrab dengan 

tradisi Islam dan kitab kuning (teks-teks klasik) 

selama menamatkan pendidikan dasar dan 

menengahnya di pesantren Matholi ‘ul Huda, 

Jepara, Jawa Tengah, ini.  

Dulu, mengenakan kain kebaya dan kerudung 

sudah dianggap syar’i. Seperti yang juga 

dikenakan oleh istri-istri ulama zaman dahulu, 

seperti istri K.H. Achmad Dahlan, aktivis 

Aisyiah, dan muslimat lainnya pada tahun ‘30-

an hingga ‘40-an. 

Namun, saat ini  terjadi perkembangan 

pandangan bahwa memakai kerudung saja 

dianggap belum cukup. Bagaimanapun, Syafiq 

menekankan bahwa yang bisa menentukan 

apakah seorang wanita merasa terlindungi 

atau tidak adalah wanita itu sendiri. 

“Ketika seorang wanita mengenakan 

hijab berdasarkan pilihan bebasnya, tidak 

ditekan pihak mana pun, maka inilah yang 

sesungguhnya dikehendaki oleh Islam. Sesuai 

dengan tujuan dari syariah, yaitu memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, 

dan hak-hak dasar manusia itu juga dimiliki 

oleh perempuan. Salah satu manifestasinya 

adalah melalui perlindungan tubuh 

perempuan,” ujar Syafiq. 

Ditinjau dari sisi psikologis, menurut Kristi, 

sikap dan reaksi frontal yang diakibatkan oleh 

nilai-nilai agama itu memiliki cengkeraman yang 

cukup kuat di masyarakat Indonesia yang agamis. 

“Beberapa kali saya membaca status 

Facebook orang-orang tertentu yang 

melaknat kelompok LGBT dan mengatakan 

bahwa kelompok ini memang harus dibasmi. 

Kalau dibiarkan, mereka akan diazab di neraka. 

Bukan mereka saja, tetapi seluruh umat 

manusia yang membiarkan perilaku mereka 

juga akan masuk neraka,” ungkap Kristi. 

Alasan agama ini pula yang kemudian 

menjadi pembenaran terhadap aksi kebencian 

dan diskriminasi terhadap kaum LGBT. 

Universitas Andalas Padang, misalnya, sempat 

menetapkan persyaratan Surat Pernyataan 

Bebas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender 

sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru. 

Berbagai protes akhirnya membuat pihak 

universitas menghapus ketentuan itu. 

(Tempo.Co, 30/04/2017) 

Sekretaris Jenderal Amnesty International, 

Salil Shetty, dalam kuliah umum HAM Yap Thiam 

Hien, Pluralism and the Struggle for Justice and 

Equality, di Jakarta pertengahan tahun lalu, 

mengatakan, saat menghadapi diskriminasi 

atau kekerasan terhadap LGBT, maka orang dan 

negara harus belajar melihatnya dari perspektif 

HAM, bukan dari nilai agama. 

“Sebagai manusia dan warga negara, LGBT 

berhak mendapatkan hak, perlakuan, fasilitas, 

dan kesempatan yang sama seperti warga 

negara lainnya. Begitu juga sebaliknya, kita 

tidak bisa memaksakan doktrin agama untuk 

setuju dengan kebenaran LGBT,” ujar Shetty.

PERLUNYA SALING 
MENGENAL 
Terbukanya arus informasi melalui teknologi 

canggih saat ini membuat pertukaran gagasan 

menjadi sangat cair. Apa yang menjadi tren di 

belahan dunia lain, dalam hitungan hari bisa 

menjadi tren di Indonesia. Menurut Alissa Wahid,

Direktur Jaringan Gusdurian, kenyataan ini bagi 

sebagian orang menjadi sebuah ancaman.

“Mereka yang terancam karena tidak siap 

dengan perubahan, kesetaraan, dan perbedaan 

melancarkan reaksi balik untuk ‘menjaga 

kemurnian’,” ungkap Alissa. 

Di antaranya, melalui umbaran kebencian 

yang menyerang kelompok lain yang tidak 

sepaham dengannya, saling menghakimi, 

perlakuan diskriminasi, dan persekusi. “Sebab, 

lebih mudah membenci daripada berdamai. 

Karena saat membenci, kita sedang merasa 

superior. Kita menganggap orang lain lebih 

rendah dari kita. Sementara untuk berdamai, 

orang perlu berjiwa besar, karena kita perlu 

saling memberi. Ini yang berat,” ujar Alissa. 

Namun, perdamaian tanpa keadilan hanyalah 

ilusi. Kata-kata ini juga yang kerap diucapkan 

oleh Gus Dur, ayah Alissa. Artinya, di dalam 

perdamaian, tidak bisa salah satu pihak 

mengatakan saya yang menang, karena saya 

mayoritas. Harus ada keadilan. 

“Pemahaman di tingkat ini tidak bisa datang 

dengan sendirinya. Harus dikuatkan dan 

diajarkan, terutama di lingkungan keluarga,” 

ujar Alissa, menegaskan (baca: Alissa Wahid: 

Membesarkan Generasi Toleran, Orang Tua 

harus Pegang Tongkat Komando!).

Dari ayahnya, Alissa belajar bahwa 

kecondongan orang untuk memberikan 

stereotip tertentu dan menyimpan prasangka 

sebenarnya berasal dari keengganan orang 

untuk mengenal lebih dalam. Mereka rata-rata 

hanya melihat dan menilai dari permukaannya 

kemudian membangun prasangka. 

Pernah ia datang mengeluh kepada ayahnya, 

tentang teman-temannya yang tiba-tiba 

membuat geng sendiri dan menjauhinya 

karena sebuah prasangka. “Jawaban beliau 

pendek saja, “Ya, itu kan karena mereka belum 

Lebih Baik 
dari Orba?
Konflik horizontal yang belakangan 
kian tajam dan panas tidak bisa 
dipungkiri membuat beberapa kalangan 
membandingkan dengan masa Orde 
Baru yang terkesan adem. Benarkah 
demikian?

Syafiq Hasyim tidak melihatnya 
demikian. Di era Soeharto, negara 
melakukan kontrol yang kuat terhadap 
lapangan demokrasi. Mereka yang 
tidak satu ideologi akan diberantas. 
Sehingga, gerakan-gerakan kaum 
intoleran dan paham ekstremis 
berlangsung di bawah tanah. 

Sementara itu, di era reformasi, 
semua orang punya kesempatan 
yang sama di ruang publik. Termasuk 
dalam menerjemahkan pengertian 
demokrasi. Demokrasi tidak hanya 
memberi peluang kepada mereka yang 
berpikir toleran dan progresif, tapi juga 
memberikan ruang kepada mereka yang 
berpikir konservatif dan intoleran. 

Dosen jurusan Hubungan 
International di FISIP UIN Syarif 
Hidatullah Jakarta ini melihat bahwa 
saat ini negara belum menemukan 
mekanisme konsolidasi demokrasi yang 
bisa mengakomodasi dan memberikan 
ruang kepada semuanya. Sehingga, 
yang kita lihat sekarang ini adalah 
bagaimana mayoritas ingin menguasai 
dan bagaimana minoritas tertekan. 

“Jadi, persoalannya bukan demokrasi 
lebih baik di era Orba, tapi bagaimana 
proses demokratisasi di era reformasi 
bisa berlangsung di ruang publik secara 
sehat.” jelas Syafiq, yang juga Direktur 
International Center for Islam and 
Pluralism (ICIP).
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MASAYU RAMDIANI (40), 
PUBLIC RELATIONS

Dibilang 
Nakal
Tato membuat saya merasakan 

sesuatu yang lebih dekat. Sesuatu 

yang membuat saya tidak melupakan 

peristiwa penting dalam hidup saya. 

Seperti tato bertuliskan ‘Decision,

Determine, Destiny’ di tangan, yang 

menceritakan perjalanan cinta saya 

yang harus berliku terlebih dahulu, tapi 

berujung dengan kebahagiaan. 

Sayangnya, begitu melihat tato, 

asosiasi orang langsung lari ke hal 

negatif. Saya pernah dicap wanita 

nakal dan menghadapi tentangan dari 

keluarga. Apalagi, saya dari keluarga 

muslim, di mana rajahan di tubuh akan 

mengganggu ritual ibadah. 

Kini keluarga sudah bisa menerima 

dan paham  bahwa keputusan bertato 

tidak menggoyahkan keyakinan saya 

dan bahkan membuat saya berusaha 

menjadi manusia yang lebih baik. 

DIANA NURLIANA (32), 
DESAINER BUSANA

Dituduh 
Merusak 
Agama
Sejak menjadi desainer busana pada 

tahun 2014, saya memutuskan 

memakai niqab (cadar), karena ingin 

terus memperbaiki diri dan menambah 

ketaatan kepada Allah. Sebagai seorang 

muslim, saya meyakini bahwa  tiap 

manusia punya kewajiban untuk beramal 

dan berdakwah. Karena saya bukan 

ustazah yang bisa berdakwah di mimbar-

mimbar, maka dunia profesional saya 

inilah yang bisa saya jadikan ladang untuk 

beramal dan berdakwah. 

Kebanyakan teman-teman, sih, tetap 

mendukung pilihan berbusana saya, 

sementara   orang yang tidak kenal malah 

melontarkan komentar-komentar pedas. 

Seperti yang saya terima melalui media 

sosial. “Ngapain ber-niqap, tapi masih 

mau jalan-jalan di panggung fashion 

show? Kamu malah merusak agama.” 

Saya sempat down. Namun, saya yakin 

pilihan saya tidak salah. Walaupun orang 

menganggap saya buruk, saya ingin 

tetap memberikan energi positif kepada 

mereka. Saya ingin menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa wanita bercadar 

tetap bisa berkarya untuk bangsa.  

VIA LERINA (36). 
STAF DEPARTEMEN HUKUM DI 
KEMENTERIAN KELAUTAN & 
PERIKANAN RI

Disisihkan 
Pergaulan
Banyak sekali persepsi yang 

mendiskreditkan kami sebagai orang 

Batak. Bahwa orang Batak itu galak, 

kasar, suaranya keras dan cenderung 

enggak mau mengalah saat bicara. 

Akibatnya mereka sering menghindari 

pembicaraan dengan orang Batak. 

Yang paling mengganggu adalah 

stereotip bahwa wanita Batak menjadi 

jelek dan overweight kalau sudah 

menikah dan punya anak. Begitu juga 

pelabelan tentang suku kami yang 

identik dengan copet. Sebal!

Terlahir sebagai wanita Batak tidak 

membuat saya berkecil hati. Dengan 

gelar sarjana di bidang hukum yang 

saya miliki, saya bisa berkarier di 

instansi pemerintah selama 12 tahun 

dan melayani masyarakat. Saya 

juga bangga pada orang Batak yang 

memegang teguh prinsip-prinsip 

dasar dalam kehidupan. Bahkan, 

orang Batak sangat terkenal akan 

kegigihannya dalam mencari nafkah 

dan memberikan pendidikan tertinggi 

untuk anak-anaknya.

Saya Pernah 
     Jadi Korban!

ANA (32), ANA (32), ANA
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Bagaimanapun, tidak mudah mengubah 

pola pikir masyarakat, khususnya ketika 

propaganda mengenai keburukan dan 

kebencian pada kelompok lain itu demikian 

masif. Dalam hal ini, menurut Syafiq, tak ada 

jalan lain kecuali harus terus memperkuat 

pengajaran diri, termasuk dengan membaca 

berbagai literasi terkait. Di kehidupan 

berbangsa yang majemuk ini, ia juga 

mengajak orang untuk kembali pada hukum 

publik, yaitu undang-undang. 

“Segala aturan yang terkait publik harus 

dikembalikan ke hukum publik. Lalu, 

kembali pada esensi ajaran agama, yang 

tujuannya adalah perlindungan terhadap 

kemanusiaan,” ujar Syafiq. 

Meski tidak mudah, jalan untuk 

membangun kesadaran diri dan kolektif 

ini sangat mungkin dilakukan. Salah 

satunya dengan mulai mengampanyekan 

‘keberagaman’ bukan ‘perbedaan’. Belajar 

untuk memiliki cara pandang dari berbagai 

sisi untuk mengenali bahwa  tiap individu 

memiliki keunikan  sendiri. 

“Dunia, termasuk manusia, fitrahnya 

beragam. Jadi, betapa indah kalau kita dapat 

menerima dan menghargai keberagaman. 

Hanya yang mampu menerima dan 

menghargai keberagaman yang dapat hidup 

nyaman dan mampu bekerja sama dengan 

orang-orang lain,” ungkap Kristi. ■ NAOMI
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kenal kamu. Enggak apa-apa, yang penting 

kamu tetap jalan dengan prinsipmu. Bapak 

saja sering dituduh Yahudi, juga Bapak biarkan 

saja. Mereka belum kenal,” ucap Alissa.

Ini sama halnya seperti saat melihat 

orang bercadar yang diidentikkan dengan 

ekstremis, orang Batak yang diidentikkan 

dengan perilaku kasar dan watak keras, serta 

wanita bertato yang dicap nakal atau memiliki 

perilaku kriminal. 

“Padahal, ayat dalam Alquran mendorong 

orang untuk saling mengenal. Dari saling 

mengenal dengan lebih dalam inilah pintu 

komunikasi terbuka, dan orang mulai 

memahami esensi sesungguhnya seseorang 

atau sebuah kelompok,” lanjut Alissa.

Perlu kenal
biar tidak 
salah paham
Tip Alissa Wahid bagi Anda yang pernah 

menjadi korban stereotip:

1Pikirkan apakah orang yang 

melontarkan prasangka tersebut 

adalah orang yang penting untuk 

hidup kita. Kalau nggak penting, jangan 

dipikirin. Fokus pada apa yang kita yakini.

2Prasangka terjadi karena orang 

tidak paham tidak kenal dengan 

diri kita. Membangun hubungan 

baik dengan mereka akan membangun 

kedekatan, toleransi, dan pemahaman, 

sehingga akhirnya bisa melenyapkan/

mengatasi prasangka.

3Fokus pada yang penting. Sebab, 

pada akhirnya kehidupan yang 

kita jalani akan menjadi saksi 

dan jawaban terhadap benar-tidaknya 

prasangka orang.

4Kita perlu tahu lingkup atmosfer 

kita, ada lingkungan yang bisa 

kita pengaruhi, ada yang tidak. 

Fokus pada apa yang bisa ubah untuk 

sebuah kebaikan. 

"Membenci lebih mudah daripada 
berdamai. Karena saat membenci, 

orang merasa superior, Sementara saat 
berdamai, orang perlu berjiwa besar"
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