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BAB II 

Organisasi Perdamaian Encompass Trust & Pendidikan Multikultural 

 

Perdamaian di dunia selalu menjadi wacana dan bahan kajian ilmuwan 

Hubungan Internasional. Jauh sebelum illmu HI berkembang dan 

terinstitusionalisasi menjadi disiplin Ilmu tersendiri para pegiat akedimisi studi 

perdamaian telah mengkaji dan mempertanyakan aspek-aspek ontologis sebab-

sebab terjadinya konflik. Hal inilah yang mendorong para ilmuwan dari berbagai 

lintas ilmu dari masa ke masa menyumbang pemikiran dan analisisnya terkait 

solusi-solusi untuk mengakhiri konflik. 

Realisme mulai mengemukakan pasca Perang Dunia II, hubungan 

internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada 

akhirnya diselesaikan melalui perang, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan 

nasional dan kelangsungan hidup negara, skeptisisme dasar bahwa terdapat 

kemajuan dalam politik internasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan 

politik domestik.
1
  

Secara umum, kaum realis percaya bahwa hubungan antar negara berada 

dalam sistem anarki internasional. Sistem anarki tersebut adalah suatu sistem 

tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan di atas negara dan negara memegang 

kedaulatan mutlak. Realisme berpandangan bahwa suatu negara harus bersaing 

dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan.
2
 Selain itu realisme juga 

                                                           
1
 Burchill, Scott. (2001). Realism and Neo-realism dalam Scott Burchill et. al., “Theories of 

International Relations”. New York: Palgrave, *pp. 70-102] 
2
 Dunne, Tim & Brian C. Schmidt. (2001). Realism dalam John Baylis and Steve Smith (eds.), “The 

Globalization of World Politics”. Oxford, *pp. 141-161]. 
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lebih memilih jalan konflik atau peperangan dalam menyelesaikan suatu 

persoalan. Hal ini disebabkan karena realisme merupakan suatu pandangan pada 

politik internasional yang berfokus pada sifat competitive dan conflictual. 

  

2.1. Organisasi Internasional Non- Pemerintahan Encompass Trust 

Dewasa ini, interaksi dalam dunia internasional tidak hanya didominasi 

oleh negara, melainkan telah banyak aktor lainnya yang turut berusaha 

meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai kepentingannya 

masing-masing. Baik aktor negara ataupun non negara pada dasarnya seringkali 

tergabung dalam beberapa organisasi internasional yang digunakan sebagai wadah 

pencapaian kepentingan.
3
 Organisasi internasional yang anggota-anggota di 

dalamnya merupakan aktor-aktor non negara dikenal sebagai International Non-

Governmental Organization (INGO). Peran INGO saat ini tidak dapat dipandang 

sebelah mata, hal ini dikarenakan telah banyak peranan-peranan INGO yang 

terbukti mampu memperbaiki kondisi perekonomian, pendidikan, sosial, bahkan 

menjadi resolusi konflik-konflik baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 INGO Encompass Trust telah hadir sebagai penyala di tengah maraknya 

konflik-konflik yang di latar belakangi oleh perbedaan prinsip, ideologi, agama, 

ras, suku dan antar kelompok yang tidak sedikit memakan korban jiwa dan 

menghambat majunya sebuah peradaban dan berdampak pada tatanan sosial. 

Organisasi ini telah menghubungkan generasi muda dari berbagai negara dalam 

program pelatihan pendidikan multikultural sejak 2003-2017.
4
 Kegiatan 

                                                           
3
 Minix, Dean A. & Hawley, Sandra M. (1998) Global Politics, West/Wadsworth, [Chapter 3 & 4]. 

4
 http://www.encompasstrust.org/our-work/ diakses pada tanggal 2/mei/2017 

http://www.encompasstrust.org/our-work/
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Encompass Trust sebagai katalisator nilai-nilai universal yang ditanamkan kepada 

generasi muda dianggap sangatlah penting sebagai dispute settlement dalam 

menyikapi problem-problem yang dipicuh oleh perbedaan latar belakang. 

Aktifitas INGO Encompass Trust telah menjadi wadah bagi generasi muda 

untuk mendalami pemahaman multikultural, ruang bagi generasi muda untuk 

lebih mengenal identitas diri baik itu secara indivdu maupun kelompok-kelompok. 

Encompass Trust percaya bahwa yang memicu terjadinya konflik dikarenakan 

tidak adanya proses pengenalan identitas antar satu sama lain, yang dengan cepat 

mewujudkan rasa canggung, curiga, ketakutan antar satu sama lain. 
5
 

Encompass Trust termasuk salah satu organisasi Internasional non-

pemerintahan yang bergerak di bidang multikultural, dimana organisasi ini telah 

mentransformasikan nilai-nilai perdamaian kepada generasi muda dari berbagai 

negara melalui pelatihan pengembangan diri, sikap toleransi, jiwa egeliterian, 

bermusyawarah-mufakat, pengungkapan diri, empati dan solidaritas.
6
 Ke-enam 

nilai-nilai ini menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh generasi muda 

untuk mencipatakan kehidupan yang damai.  

Konflik yang disebabkan oleh latar belakang dan perdedaan prinsip ini 

dianggap sebagai penghambat perkembangan dunia, sehingga Encompass selaku 

organisasi menawarkan solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik, salah satu 

metode yang digunakan melalui pendidikan multikultural yaitu Kita telah 

dipertontonkan oleh banyaknya media dan informasi terkait kasus kasus yang 

                                                           
5
 http://www.encompasstrust.org/about/ diakses pada tanggal 2/mei/2017 pukul 02:13 WIB 

6
 Buku catatan perjalan alumni journey of understanding tahun hal. 7 

http://www.encompasstrust.org/about/
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menjadi ketakutan masyarakat seperti isu-isu terorisme, perang antar suku, konflik 

Agama dst.  

Berangkat dari realitas inilah, Alex dan Mandy braden merasa terpanggil 

untuk melindungi generasi muda dari maraknya pemikiran radikal yang berujung 

pada tindak kekerasan. Solusi yang direalisasikan oleh keluarga Braden adalah 

membentuk suatu organisasi internasional non-pemerintahan yang bernama 

“Encompass Trust “Daniel Reconciliation”. Hal ini sangat sesuai dengan model 

gerakan global civil society yaitu sebuah gerakan yang dibentuk atas dasar suka 

rela dan tidak memiliki keterkaitan dengan negara dan pemerintah.
7
 

Encompass Trust telah turut andil dalam menyelesaikan permaslahan 

persmalahan yang mengganggu ketentraman masyarakat global. Encompass 

berpendapat bahwa konflik ini sebenarnya bisa diatasi seandainya bangsa-bangsa 

dari seluruh dunia mampu bekerjasama. Agar bangsa-bangsa dari seluruh dunia 

mendapat kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain, mampu bekerja 

sama dalam satu team, saling memahami dan menghargai kebudayaan masing-

masing negara, saling membuka dan memperjelas serta menawarkan hal hal baru 

dan terhindar dari perspektif anarkis yang selama ini menjadi pemicu permusuhan 

dan kesalahpahaman antar manusia. Semua ini perlu diupayakan demi terciptanya 

perdamaian dunia.
8
  

Generasi muda sebagai tonggak pembangunan dan penggerak perubahan 

dari sebuah negara, menjadi aset yang sangat penting bagi masyarakat 

                                                           
7
  Scholte, Jan Aart. 1999. “Global Civil society: Changing The world?” dalam 

CSGR Working Paper No. 31/99. 
8
http://jatim.antaranews.com/berita/146111/empat-mahasiswa-malang-dapat-pengalaman-di-

inggris?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news 
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internasional untuk mengawali upaya gerakan gerakan pluralis seperti untuk 

menciptakan perdamaian dunia. 

“EncompassTrust” mendirikan yayasan “The Daniel Braden Reconciliaton 

Trust” yang memberi kesempatan bagi anak muda dari seluruh dunia untuk 

berinteraksi satu sama lain, mendiskusikan tema perdamaian, memperkenalkan 

Identitas tanah kelahiran dan mampu berbagi satu dengan lainnya. Encompass 

Trust sejalan dengan visi misi United Nation yakni memelihara perdamaian dan 

keamanan dunia, membangun hubungan damai dan kerja sama antara negara-

negara di dunia, bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam 

pemecahan masalah internasional, mendorong dan menghargai hak asasi manusia 

(HAM).
9
 

 

2.2. Sejarah terbentuknya Encompass Trust 

Pada tanggal 12 oktober tahun 2002 terjadi serangan bom di nusa bali II 

Indonesia. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan 

Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat 

Amerika Serikat. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama 

yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang 

juga bertempat di bali juga.
10

 

Kejadian ini tercatat memakan 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka 

atau cedera, mayoritas korban pemboman ini, merupakan wisatawan asing yang 

                                                           
9
 Vol XCIII, No. 311 Sejarah Terbentuknya PBB 

10
 http://www.indo.com/bali121002/ diakses pada tanggal 8/april 2002 pukul 11:00 WIB 

http://www.indo.com/bali121002/
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sedang berkunjung di bali.  Peristiwa ini telah membuat masyarakat dunia turut 

berduka cita atas banyaknya jumlah korban jiwa dari tindak terorisme ini.  

Tabel 2. 1 Jumlah dan Asal Negara Korban Jiwa Pemboman Bali Tahun 

2002.
11

 

 

 

 

 

Tabel diatas diatas mengabarkan banyaknya dari warga negara asing yang 

menjadi korban dan 26 warga Britania Raya meninggal dunia. Keluarga Braden 

sangat berduka atas kejadian ini, sebab meletusnya bom bali ini telah 

menghilangkan jiwa putranya Daniel Braden. Atas meninggalnya Daniel Braden 

membuat pasangan Alex dan Mandy sangat merasa kehilangan hingga pada 

akhirnya Alex dan Mandy ingin membalas perbuatan yang menimpa anaknya 

dengan tidak lagi ada kejadian seperti apa yang terjadi kepada Daniel.  

                                                           
11

http://www.law.unimelb.edu.au/alc/wip/review_not_release.html diakses pada tanggal 8/april 
2002 pukul 11:30 WIB 

No Negara 
Jumlah 

Korban 

1 Australia 88 

2  Indonesia 38 

3 Britania Raya 26 

4 Amerika Serikat 7 

5 Jerman 6 

6 Swedia 5 

7 Belanda 4 

8 Perancis 4 

9 Denmark 3 

10 Selandia Baru 3 

11 Brasil 2 

12 Kanada 2 

13 Jepang 2 

14 Afrika Selatan 2 

15 Korea Selatan 1 

16 Ekuador 1 

17 Yunani 1 

18 Italia 1 

19 Polandia 1 

20 Taiwan 1 

http://www.law.unimelb.edu.au/alc/wip/review_not_release.html%20diakses%20pada%20tanggal%208/april%202002%20pukul%2011:30
http://www.law.unimelb.edu.au/alc/wip/review_not_release.html%20diakses%20pada%20tanggal%208/april%202002%20pukul%2011:30
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Selain itu alasan utama dari terbentuknya Encompass Trust adanya 

pemikiran bahwa bom bali merupakan salah satu kejadian terorisme yang 

berangkat dari adanya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pemahaman 

ideologi yang sempit sehingga melahirkan kelompok kelompok ekstrimis, yang 

menganggap ideologi, kepercayaan suku, ras kelompok masyarakat yang lainnya 

lebih rendah dari pada ideologi mereka seperti yang kita kenal dengan istilah 

chaufinisme, ultranasionalisme yaitu paham suatu nasionalisme secara berlebihan, 

adanya sikap kecintaan yang berlebihan terhadap negara sehingga membenci 

negara lain.
12

  

Alex dan Mandy Braden membentuk sebuah gerakan untuk menghimpun 

generasi muda dari berbagai negara untuk saling mengenal satu sama lain. Wadah 

itu dikenal dengan Encompass Trust. Kegiatan Encompass Trust bermula setahun 

pasca terjadinya bombali 2 pada tahun 2002. 
13

 

Dampak dari kejadian ini melahirkan organisasi internasional non 

pemerintah yakni Encompass Trust. Encompass Trust organisasi yang didirikan 

oleh Keluarga Braden, Alex dan Mandy Braden, keluarga Braden percaya bahwa 

kejadian yang menimpa anaknya di sebabkan bukan karena atas dasar pembelaan 

agama atau unsur politik, melainkan tidak adanya bentuk kesadaran terkait 

pentingnya identitas untuk saling memahami. Keluarga Braden adalah pengusaha 

perkapalan minyak di Inggris.  Daniel Braden meninggal dalam serangan 

                                                           
12

 Comparison with Japanese "ultranationalism": Andre Schmid, Korea Between Empires, 1895-
1919 (New York: Columbia University Press, 2002), hlm. 277. Comparison with Germany and 
Nazism: Shin Gi-wook, Ethnic Nationalism in Korea: Genealogy, Politics, and Legacy (2006), hlm. 
19.  Diakses pada tanggal 13 maret 2017.  
13

 https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002 
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terorisme di bali di umur yang masih terbilang sangat muda, Daniel Braden 

meninggal di Usia 25 tahun.   

Hal tersebutlah yang membawa keluarga braden untuk ikut andil dalam 

gerakan sosial dengan membuat ruang untuk generasi muda yang didesain dalam 

bentuk organisasi yang mampu berkontribusi di dunia dalam hal menciptakan 

peradaban yang damai maka dibentuklah Organisasi Encompass Trust.
14

 

Kesadaran pentingnya memiliki sikap toleransi inilah yang membuat 

keluarga Braden mendirikan Encompass Trust, didirikan atas dasar prinsip bahwa 

ketika orang benar-benar saling memahami satu sama lain maka prasangka dan 

kebencian akan berubah menjadi sebuah ikatan persahabatan yang melampaui dan 

lebih dalam dari perbedaan politik dan agama.
15

  

Prinsip ini telah terbukti berkali-kali sejak Encompass Trust didirikan pada 

tahun 2003 yang berpusat di United Kingdom. Encompass adalah organisasi amal 

bagi para generasi muda dalam menyuarakan perdamaian, organisasi ini didanai 

sepenuhnya oleh Alex dan Mandy Braden juga investor sukarela.  

Encompass Trust memiliki 8 staff yang kompetibel, dan memiliki 

koordinator di beberapa negara seperti Indonesia, Israel, Pakistan, Palestina dan 

Inggris, selain itu jejaring Encompass Trust didukung oleh komunitas-komunitas 

dari alumni program Journey of Understanding dan relawan yang berdedikasi 

pada generasi muda, melalui program, karya nyata dan beberapa catatan pribadi 

para alumni terkait isu-isu dalam konflik yang di latar belakangi oleh perbedaan.  

                                                           
14

 http://www.encompasstrust.org/about/ 
15

 http://yachtworldheroes.com/?p=271 diakses pada 7/april/2017 pukul 08:00 WIB 

http://yachtworldheroes.com/?p=271
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Hal tersebut mendapati dampak positive terhadap individu individu yang telah 

mengikuti program Encompass Trust.
16

  

Pada bulan Mei tahun 2003 Encompass Trust memulai programnya 

dengan melibatkan para pemuda dari berbagai negara dalam pertemuan generasi 

muda yang telah diseleksi oleh panitia program Voyage of Understanding (VOU), 

dimana panitia ini diakomodasi oleh Ambassador Inggris untuk Indonesia Richard 

Gozny yang bekerjasama dengan Heroe Soeprapto salah satu pendiri kelompok 

pencinta alam YEPE (Young Pioners) untuk proses penyeleksian pemuda untuk 

program awal yang diadakan oleh Encompass Trust.
17

  

Alex Braden yang di dampingi oleh beberapa orang kementrian agama RI 

mengunjungi beberapa sekolah sekolah Islam di Indonesia dan membantu 

memilih delapan orang pemuda untuk program" Voyage of Understanding". Hal 

Itu terjadi pada bulan Mei tahun 2003, di kapal tinggi "Pangeran William" 

(berlayar dari Waterford), dan melibatkan peserta lain dari Inggris dan Eire. 

Selanjutnya, Encompass Truts kemudian mengalihkan perhatiannya untuk 

merekrut generasi muda dari Timur Tengah, salah satu wilayah yang paling 

berkonflik di dunia, dan salah satu pesertanya adalah seorang mantan tentara 

Israel ikut dalam "Voyage of Understanding II" dan beberapa Generasi muda dari 

Israel, Arab-Israel, Inggris, Irlandia dan Inggris Asal Pakistan. Pada tahun 2004 

Encompass Trust melakukan Inovasi pada Program Voyage of Understanding 

mengubahnya menjadi Journey of Unders Standing.  

                                                           
16

 Ibid 1 
17

 Wawancara syarfina juhaida alumni program Journey of Understanding  2017. 
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Pada tahun 2008, Encompass Trust telah melakukan reformasi sktruktur 

organisasi untuk kepengurusan yang baru. Beberapa posisi pengurus organisasi 

Encompass Trust mulai diatur  dengan jelas dimana jabatam director di tempati 

oleh Eric Appleby sebagai CEO, dan Andrea Miles 'dan Neville Pressley kepala 

Dewan Direksi, dan sampai saat itu Encompass Trust konsisten pada system tata 

kerja  organisasi dan terlepas dari perusahaan perkapalan milik keluarga braden 

dan menjadi organisasi internasional yang sepenuhnya dikelola secara 

professional.  

Melihat rekam jejak Encompass Trust, Encompass Trust masuk dalam 

kategori Organisasi Internasional non-Pemerintahan sebab Encompass trust yang 

bertempat di Inggris telah bekerjasama lebih dari tiga negara (berapa spesifiknya). 

Defenisi organisasi Internasional ialah Organisasi internasional adalah suatu 

bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki 

tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau 

charter. Dalam definisi lain organisasi internasional didefinisikan sebagai 

persekutuan antarlembaga internasional swasta yg mengabdikan diri dl bidang 

agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kemanusiaan, dsb, baik yg berorientasi 

teknik maupun yg berorientasi ekonomi.
18

  

                                                           
18

 Elisabeth Corell and Michele M. Betsill. 2008. 
“Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats”, dalam Michele M. Betsill and 
Elisabeth Corell (ed.), 
 NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International  
Environmental Negotiations. 
[PDF] London: MIT Press, hal.65-85 
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2.3. Profil Organisasi Encompass Trust 

2.3.1. Encompasss Trust 

Alex Braden dan Mandy Braden dalam memperkenalkan Encompass:
19

 

Keluarga Braden percaya bahwa pembom hanya bisa melakukan 

kekejaman ini karena mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak 

menghargai latar belakang dan budaya orang lain. Alex Braden menganggap 

bahwa jika Encompass Trust mereka bisa membawa generasi muda dari berbagai 

agama dan budaya dan bekerjasama, mereka akan menemukan bahwa kesamaan 

mereka jauh lebih besar daripada perbedaan itu sendiri.
20

 

Tabel 2. 2 Daniel Bradaen 

 

 

"Our son Daniel died in a terrorist 

attack in Bali in 2002. Not because of 

who he was. But because, to the 

bombers, he was just one more 

representative of a set of values that 

they despised and did not understand" 

 

Alex Braden and Mandy. 

  

Kesadaran inilah (Bali Boombing) yang mendorong keluarga braden untuk 

membangun jembatan antar generasi muda. Encompass didirikan atas dasar 

                                                           
19

 http://www.encompasstrust.org/about/ diakses pada tanggal 1/mei/2017 pukul 10:34 WIB 
20

 https://www.westminster.ac.uk/news-and-events/news/2015/encompass-trust-holds-anti-
racism-event-hosted-by-the-university-of-westminster diakses pada tanggal 1/mei/2017 pukul 
11: 20 WIB 

http://www.encompasstrust.org/about/
https://www.westminster.ac.uk/news-and-events/news/2015/encompass-trust-holds-anti-racism-event-hosted-by-the-university-of-westminster%20diakses%20pada%20tanggal%201/mei/2017%20pukul%2011
https://www.westminster.ac.uk/news-and-events/news/2015/encompass-trust-holds-anti-racism-event-hosted-by-the-university-of-westminster%20diakses%20pada%20tanggal%201/mei/2017%20pukul%2011
https://www.westminster.ac.uk/news-and-events/news/2015/encompass-trust-holds-anti-racism-event-hosted-by-the-university-of-westminster%20diakses%20pada%20tanggal%201/mei/2017%20pukul%2011
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prinsip bahwa ketika manusia benar-benar saling memahami satu sama lain maka 

prasangka dan kebencian akan membukakan ikatan persahabatan yang melampaui 

perbedaan politik dan agama. 
21

 

Encompass - Daniel Braden Reconciliation Trust didirikan pada tahun 

2003 oleh keluarga Daniel Braden, yang meninggal dalam serangan teroris di 

sebuah klub malam di Bali. Braden Family Bertekad untuk melahirkan sesuatu 

yang positif dari tragedi yang merenggut jiwa Daniel Braden, Keluarga Braden 

mendirikan organisasi bernama Encompass Trust t untuk mendorong, 

mengembangkan pemahaman budaya, identitas antar generasi muda di seluruh 

dunia. 

Visi Encompass Trust:  

1. Lahirnya pemahaman nilai-nilai perdamaian kepada generasi muda, 

dan memiliki wawasan yang luas terkait kebudayaan yang beragam. 

2. Lahirnya generasi muda yang memiliki rasa percaya diri terhadap 

identittasnya dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya 

menghargai orang lain. 

3. Lahirnya generasi muda yang terampil, kreatif dan inovatif, 

terwujudnya kerjasama antar generasi muda dari seluruh dunia tanpa 

mengesampingkan perbedaan prinsip, identitas, budaya demi 

terwujudnya kehidupan yang damai.  

Misi Encompass Trust: 

                                                           
21

 Wawancara Eric Applelby pada hari kamis 1/juni/2016 
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1. Mendorong dan menfasilitasi pemahaman kebudayaan dan 

menyatukan kelompok generesi muda yang beragam. 

2. Membantu generasi muda dalam meningkatkan kepercayaan diri 

tentang identitas setiap invidu dan membantu generasi muda untuk 

memahami budaya yang di luar dari diri setiap individu.  

3. Mengudakasi generasi muda satu sama lain dan meningkakant potensi 

genesai muda dalam mengerjakan kegiatan sosial di komunitas 

masing-masing. 

 

Gambar 2.  1 Struktur Organisasi Encompass Trust  
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Tabel 2. 3 Profil Pengurus Organisasi Encompass Trust  

Founder Encompass Trust Testimoni 

 

 

Alex Braden 

 

 

 

Alex Braden, Ayah dari Daniel Braden, Pendiri 

Chairman dan CEO Yachting Partners 

International. Alex bekerja diperusaah YPI sejak 

tahun 1972 sampai akhir tahun 2009. Alex telah 

berkomitmen sepenuh hati pada Organisasi 

Encompass Trust sejak bertemu dengan peserta 

program Encompass Trust. "Saya merasa 

semangat sekali setiap kali saya bertemu dengan 

peserta program Encompass Trust dan ketika saya 

bersama dengan Staf dan relawan. Sungguh suatu 

anugrah bisa melihat bahwa ada begitu banyak 

generasi muda yang cerdas dan ingin mengubah 

dunia dan siap melakukannya bahkan lebih dari 

sekadar perkataan.  

 
Mandy Braden 

Mandy, ibu Daniel, berperan penting dalam 

mendirikan Encompass pada tahun 2003 bersama 

Alex, dengan saudara perempuannya Daniel 

Claire, dan juga pacar Daniel, Jun. Dia berkata, 

"Saya benar-benar berkomitmen pada cita-cita 

dan etos Organisasi Encompass Trust. Saya 

terlibat langsung melalui pertemuan dengan 

peserta dalam "Journey of Understanding". Saya 

mendengar apa perbedaan satu minggu bersama-

sama membuat ide, persepsi dan sikap mereka. 

Saya tahu bahwa melanggar prasangka melalui 

interaksi pribadi memiliki kekuatan yang besar 

dan positif, dan merupakan suatu kehormatan 

untuk menghormati kenangan Daniel dengan cara 

ini ". 

Clarie Braden Seorang sutradara dokumenter TV yang 

mengkhususkan diri dalam film dokumenter 

tentang kehidupan orang-orang (tapi juga, dengan 

nada yang lebih ringan, yang mengarahkan "The 

Great British Bake Off"), Claire mampu 

menghadirkan perspektif profesional tertentu 

terhadap karya kepercayaan tersebut. Dia berkata, 

"Sebagai seseorang yang terlibat dalam 

pembuatan dokumenter, saya suka melihat 

bagaimana orang muda berinteraksi. Saya sangat 

mengagumi kapasitas unik amal untuk 

menyatukan orang-orang yang mungkin tidak 

pernah bertemu, dan kemampuannya untuk 

mengubah kehidupan dan pandangan dunia 
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Founder Encompass Trust Testimoni 

mereka sama sekali ". Claire tetap menjadi wali 

amanat. 

Peter Braden Peter adalah paman Daniel. Dia menjadi wali 

amanat pada tahun 2004, dan telah berperan 

dalam merencanakan arahan badan amal dan 

dalam menyusun pengelolaan keuangan dan 

logistik sehari-hari. Dia mengatakan, "Pekerjaan 

berbasis kantor saya (saya bekerja sebagai 

pegawai negeri) memberi saya sedikit wawasan 

tentang budaya dan komunitas internasional yang 

berbeda. Bekerja dengan Encompass telah 

menjadi wahyu bagiku. Saya telah, dan terus 

menjadi, sangat terinspirasi oleh cara jembatan 

dibangun dan kemauan baik dihasilkan oleh kerja 

kepercayaan ". 

Encompass Trust memiliki beberapa point dalam mengerjakan progam 

diantaranya adalah: 

1. Encompass Trust membangun jaringan dan mengaktifkan dialog 

antar agama dan antar komunitas. 

2. Encompass Trusst mengasa kreativitas dan kinerja generasi muda 

muda. 

3. Encompass Trust mendukung generasi muda untuk 

mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial. 

4. Encompass Trust membangun dan meningkatkan kepercayaan diri 

dan harga diri generasi muda. 

5. Encompass Trust membangun relasi antar komunitas yang 

beragam. 

Realisasi kinerja Encompass Trust: 

Encompass trust telah menjalankan program internasional dengan 

generasi muda dari berbagai Israel, Palestina, Amerika Serikat dan Indonesia, dan 
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juga tetap beraktifitas di Inggris untuk membangun pemahaman multikultural 

dikalangan generasi muda yang memiliki berbagai latar belakang dan 

kepercayaan. Tujuannya adalah sebagai alat agar tidak terjadinya konflik yang 

dipicuh oleh perbedaan prinsip, selain itu Encompass Trust berupaya mengubah 

sikap prasangka dan membangun kepercayaan di lingkungan masyarakat, 

menyediakan ruang bagi generasi muda yang memiliki inisiatif untuk melakukan 

perbuhan yang lebih baik dilingkungan generasi muda dari berbagai agama dan 

komunitas.  

Encompass Trust meningkatkan keterampilan, membangun kepercayaan 

diri dan harga diri generasi muda. Program Encompass berlangsung sangat baik di 

Inggris maupun internasional dan saat ini meliputi: 

1. Program perpaduan komunitas internasional dan proyek alumni 

2. Program perbedaan Bahasa, Inggris antara program kohesi antar 

komunitas dan proyek alumni 

3.  Pilot Sekolah Antaragama Inggris 

Encompass Trust telah bekerja dengan lebih dari 2000 orang muda, 

mendukung generasi muda untuk menjadi anggota aktif di komunitasnya 

masing-masing dan Encompass Trust menjadi alarm bagi generasi muda agar 

tidak terlibat dalam aktivitas ekstremis /atau merasa terkucilkan secara sosial. 

Encompass Trust bertindak sebagai katalisator untuk perubahan sikap jangka 

panjang dengan menjalankan program dengan dampak Inggris dan internasional.  

Encompass Trust Encompass Trust telah memiliki pengalaman lebih dari 

14 tahun bekerja sama dengan orang-orang generasi muda dari penjuru dunia, 
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dimana generasi tersebut sebagian mengalami dan terjebak dalam konflik internal, 

lokal dan global yang berkepanjangan.  

a) Bentuk kinerja Encompass: 

1. Encompass Trust mempromosikan nilai-nilai dan pemahaman 

perdamaian melalui dialog kepemudaan   agar kaum muda saling 

memahami satu sama lain dan mampu mengenal identitas satu sama 

lain, dan mampu mengedintifikasi masalah konflik baik dalam diri 

maupun konflik, yang mampu membawa perubahan di dalam dan di 

antara komunitas mereka. 

2. Encompass Trust membuat program yang mengarah pada penyelesai 

konflik antar masyarakat dengan cara mengubah perspektif dalam 

melihat perbedaan. Mempromosikan masa depan yang damai dan 

minimalisir konflik konflik. 

3. Encompass Trust menciptakan jaringan antar generasi muda yang 

berjuang untuk perubahan dan memberi mereka keterampilan dan 

dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi agen agen perubahan 

di masa yang akan datang. 

2.4. Program Internasional Journey of Understanding  

Program Journey of Understanding adalah hasil pengembangan dari 

program Voyage of Understanding, Program Journey of Standing adalah program 

tahunan Encompass Trust yang berskala internasional. Program Journey of 

Understanding menghubungkan generasi muda dari berbagai negara.  

Program ini dibentuk dianggap mampu menjadi salah satu solusi untuk 

memperkenalankan identitas antar generasi pemuda, selain itu menurut Founder 
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Encompass Trust Mandy dan Alex Braden, Dunia ini tidaklah sempurna. 

Encompass Trust Journey of Understanding bertujuan untuk membantu untuk 

muda agar mengenal identitasnya sendiri, dan identitas yang lain, jika proses 

pengenalan identitas itu telah tercapai maka individu-individu tersebut mampu 

mengambil ketputusan dengan baik dalam melakukan perubahan, dan mampu 

memimpin dirinya secara pribadi. 
22

   

Berangkat dari perspektif inilah Encompass Trust termotivasi untuk 

menciptakan sebuah ruang bagi generasi muda dari berbagai negara untuk mampu 

berinteraksi dan bekerjasama, saling berbagi satu sama lain walau memiliki latar 

belakang yang berbeda. Program itu di sebut Journey of Understanding. 

a) Peserta Encompass Trust 

1. Program Journey of Understanding dikhususkan untuk generasi muda 

yang berumur 18-25 tahun.  

2. Peserta Journey of Understanding adalah peserta yang telah mengikuti 

proses seleksi yang diadakan oleh panitia Journey of Understanding. 

3. Peserta Journey of Understanding berjumlah 24 peserta berasal dari 5 

delegasi negara: Indonesia, Amerika, Palestina Israel dan Inggris.
23

 

Peserta program Journey of Understanding memiliki 4 penting dalam 

mengikuti program tersebut diantaranya: 

1. Peserta memiliki pemikiran yang terbuka, dan memiliki sikap empati 

satu dengan yang lainnya 
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 Proposal Journey Of Understading. 
23

 Proposal Journey of Understanding Encompass Trust tahun 2014 
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2. Peserta di harapkan berbagi pengalaman satu sama lain, terkait sejarah, 

budaya baik itu pengalaman invidu maupun kelompok 

3. Peserta siap menghadapi beberapa tantangan dalam program Journey 

of Understanding. (kegiatan Outdoor Activity)  

4. Peserta mengikuti program Journey of Understanding untuk berdialog 

dengan satu sama lain.
24

 

Program Journey of Understanding memiliki 3 sub kegiatan penting untuk 

para peserta diantaranya adalah: 

1. Adventure Activities atau Outdoor activities, Panitia JOU mendesain 

kegiataan outdoor dan membagi 24 peserta menjadi kelompok-

kelompok, untuk bekerjasama sebagai tim, guna terciptanya 

kepercayaan satu sama lain antar peserta yang memiliki latar belakang 

yang berbeda. Kegiatan ini selalu disesuaikan oleh cuaca dan suasana 

lokasi, tapi biasanya peserta akan melakukan panjat tebing, mendaki 

gunung, mencari harta karun menggunakan kan, Eksplorasi alam, dan 

berjalan di jurang-jurang yang menantang. 

2. Workshop: workshop ini memberikan kesempatan bagi para peserta 

untuk mengekplore dan berdiskusi tentang tema-tema yang 

berhubungan dengan Identitas, komunitas, konflik, dan streotip, music 

dan drama. Seluruh peserta diwajibkan mendialogkan hal tersebut 

dengan jujur, baik itu buruk maupun yang positive. Selain itu peserta 
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diharapkan menghormati setiap argumen, mendengarkan dengan baik, 

berbicara dengan jujur walau peserta memiliki pendapat yang berbeda 

3. Using Participation Experience: Selama program berlanjut, peserta 

akan mendapati pelatihan dari peserta lain. Peserta dilatih menjadi 

fasilitator. Peserta menghabiskan waktu selama 2 haru untuk 

mempresentasik multikulturalisme di negara masing masing, peserta 

mengikuti seminar dialog keagamaan dimana para pembicara diwakili 

oleh setiap pemangku agam yang berbeda-beda. 

b) Lokasi Program Journey of Understanding. 

Program Journey of Understanding berlangsung selam 14 hari yang di 

laksanakan di 2 tempat. Indoor Activities di London dan Outdoor 

Activities di Wales. 

Secara garis besar kegiatan Journey of Understanding bisa dikatakan 

sebagai program pelatihan multikultural sebagai alat untuk mencegah 

terjadinya konflik, dengan menambah wawasan generasi muda melalui 

mentransformasi nilai-nilai perdamaian. 

2.5. Pendidikan Multikultural 

Program Journey of Understanding tidak hanya di pandang sebagai 

program Internasional yang menjadi jembatan yang menghubungkan generasi 

muda dari berbagai negara, tetapi konsep dalam program tersebut, bisa dikatakan 

sebagai tempat pelatihan bagi generasi muda yang didalamnya terdapat konsep 

pendidikan multikultural. Dalam kajian hubungan Internasional, Awal tahun 

millennium ketiga Marshall Mcluhab berpandangan bahwa tahun 1962 dari “desa 

global penyebaran nilai nilai universal dilakukan melalui media massa, yang di 
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dukung oleh kamujuan teknologi dan Informasi, perubahan sosial, dan politik 

yang luar biasa akan mempengaruhi pembentuk bangsa dan negara.
25

  

Perubahan yang di maksud oleh Mcluhab ialah interaksi antar bangsa tidak 

lagi dibatasi oleh geografis sebab perkembangan teknologi telah mengantarkan 

lahirnya sebuah Globalisasi dimana seluruh bangsa bangsa dapat berinteraksi 

dengn begitu muda sebab hal ini menggiring pengurangan jarak dan membangun 

hubungan yang lebih kuat antar negara juga mobilitas dengan arus imigrasi baru 

dan keberagaman dapat tercapai.
26

 

Hal inilah yang meringankan Organisasi-organisasi internasional untuk 

menghubungkan negara-negara dan aktor negara untuk sebuah kepentingan 

Bersama. Encompass Trust telah beroperasi sejak tahun 2003 dan tidak memiliki 

hambatan untuk mengikutkan generasi muda dalam pelatihan pendidikan 

multikulturalnya di Inggris. 

Pendidikan multikultural telah didefinisikan dalam banyak pandangan 

latar belakang bidang keilmuan, seperti antropologi, sosialogi, filsafat dan 

psikologi. Sedangkan dalam kajian hubungan internasional turunan dari ilmu 

politik dan sosial ini, Multikulturalisme lebih pada kajian asimilasi budaya antar 

bangsa yang melahirkan globalisasi. Globalisasi pada dasarnya merupakan 

fenomena proses peleburan batas-batas ruang dan waktu antar masyarakat negara 

dan kemunculan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional. Dalam hal 

ini batas-batas territorial antar negara satu dengan negara lain hanyalah sebuah 
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 Buku Pendidikan multikultural hal 4 oleh murniati agustian dan dirangkumkan pada jounal 
portera, 2011 :5 
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ilusi, yang dilatarbelakangi oleh interaksi kerjasama dalam bidang ekonomi, 

teknologi, politik, sosial, dan keamanan.  

Encompass Trust sebagai organisasi internasional telah membangun 

sebuah jarigan pada generasi muda untuk penanaman nilai-nilai perdamaian 

melalui pendidikan multikukultural, dengan bekerjasama dengan generasi muda 

dari penjuru dunia ini adalah bentuk upaya tercapainya tujuan kosmopolitanisme 

untuk membentuk citizens of the world dimana masyarakat satu sama lain mampu 

hidup berdampingan dan tidak menganggap budaya yang lain lebih renda dari 

budaya yang di miliki negara lain.  

Lebih lanjut, membahas mengenai globalisasi dan multikulturalisme, 

mengatakan bahwa globalisasi akan memicu terciptanya masyarakat multikultural 

karena adanya pertukaran ide dan relativisme kultural yang mengatakan bahwa 

tidak ada kultur yang derajatnya lebih tinggi dari kultur lain hanya karena 

perbedaan standar, dalam hal ini multikulturalisme dan relativisme budaya 

sepaham bahwa selain menjalankan toleransi terhadap keberagaman, masyarakat 

juga perlu memperkenalkan dan mempelajari budaya dari orang lain. 
27

 

Lebih lanjut, multikulturalisme dalam memahami perbedaan berperan 

sebagai benign force yang meyakini bahwa kaum minoritas tidak boleh 

dimarjinalkan dan mengalami diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh adanya 

persamaan hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia terlepas dari budaya 

mayoritas atau minoritas ia berada, untuk itu multikulturalisme menekankan 

adaya toleransi terhadap masyarakat yang berbeda bahasa, budaya, adat, dan 
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agama dengan kita. Disisi lain multikulturalisme juga berperan sebagai 

counterproductive force yang meyakini bahwa semua kultur memiliki posisi yang 

sama dan cara untuk menghilangkan rasisme bukanlah dengan cara toleransi 

melainkan dengan tidak memikirkan perbedaan yang ada. 

Penjelasan diatas terkait kajian multikulturalisme dalam perspektif 

hubungan internasional telah di paparkan, dan sub tema pada bab ini ialah 

pendidikan multikulturalisme, pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan 

yang sangat memuliakn manusia karena memandang manusia setara, dapat 

bekerjasama dan saling menghormati walau peserta memiliki perbedaan budaya, 

ras etnis, agama, jenis kelamin dan cara pandang. 
28

    

pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan multi-etnis, 

pendidikan anti-rasism atau pendidikan multiras, metode pendidikan tersebut telah 

digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia dalam mengacu pada upaya 

pendidikan yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai positif.
29

 

pendidikan multikulural sebagai: 

“Multicultural educational is an idea, an educational reform 

movement, and process whose major goal is change the structure of 

educational institutions sp that male and female student, exceptional 

student, and student who are members of diverse racial, language 

and cultural group will have an aqual chane to achieve 

academically in school”.
30

 

  

James A. Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah 

sebuah ide dimana para siswa harus memiliki kesempatan belajar yang sama 

dimana para pendidik tidak memandang gender, kelas sosial, etnis, ras, ataupun 
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budaya. Pendapat James A. Bank pendidikan multikultural sebagai proses 

menyiratkan bahwa hal itu bukan merupakan one-shot atau pendidikan tanpa 

proses berkelanjutan.  

Kesetaraan pendidikan seperti kebebasan dan keadilan adalah sesuatu yang 

ideal dalam kehidupan manusia, tetapi tidak pernah sepenuhnya tercapai. 

Rasisme, seksisme (prasangka berdasarkan jenis kelamin) dan deskriminasi 

terhadap penyandang cacat sulit dihilangkan dan seberapa keras kita untuk 

menghilangkan hal tersebut, sebab menerima hal hal yang berada di luar dari kita 

sangat sulit untuk di terima. Sejatinya hal ini bisa di capai jika proses pendidikan 

multikultural konsisten diterapkan di lingkungan sosial baik sifatnya formal 

maupun non-formal.  

Encompass trust telah mengaplikasikan pendidikan multikulural melalaui 

program program kerja organisasi, dan menjadi katalisator bagi para generasi 

muda dalam tindak lanjut pendidikan tersebut. Walaupun pada dasarnya 

pendidikan yang berupa pelatihan ini masih bersifat non-formal. Encompass Trust 

tidak membangun pendidikan formal sebab encompass trust adalah organisasi 

yang berangkat dari kepedulian antar sesama, bukan institusi pendidikan.  

Selain definisi dari James A. Banks pendidikan multikultural menurut 

Nagai dalam jurnalnya yang berjudul Domnwachukwu mendefinisikan sebagai 

proses atau strategi yang melibatkan lebih dari satu budaya, Bahasa, etnis, dan 

ras.
31

 Definisi ini di panfan sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran sosial 

dan toleransi antar budaya dan relasi dunia. Dewan pendidikan Taiwan 
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mengatakan bahwa gagasan pendidikan multikulturaal merupakan pengakuan 

nilai-nilai individu dan pengembangan potensi individu sehingga invidu mampu 

menghargai budaya etnis mereka sendiri serta menghargai kelompok etnis lainnya 

di seluruh dunia.  

Program Encompass trust telah meleburkan definisi pendidikan 

multikultural seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana peserta Journey of 

Understanding berasal dari negara yang berbeda, dan para peserta mendapati hak 

yang sama dalam proses belajar dan mengajar, selain itu peserta mendapati 

beberapa tantangan pada kegiatan outdoor activities, guna mampu mengenal 

secara dalam satu sama lain.  

Encompass trust sebagai gerakan global civil society dalam 

memperjuangkan nilai-nilai perdamaian juga teori terkait pemuda yang 

menjelaskan mengapa Encompass Trust menanamkan nilai-nilai permadamaian 

kepada generasi muda internasional akan dijelaskan pada bab berikutnya. 

 


