
 
 
Yang terhormat para pendidik pesantren di tempat, 
 

Kami di East-West Center dengan bersemangat mengumumkan pembukaan aplikasi program 
Kemitraan dengan Sekolah untuk tahun 2011. Kami percaya bahwa adalah hal yang sangat penting untuk 
meneruskan pembangunan kerjasama antar budaya serta meningkatkan pemahaman antar pendidik di 
Hawaii dan di Indonesia. Adapun tujuan dari program Kemitraan dengan Sekolah tahun 2011 ini adalah 
untuk mempererat hubungan di tingkat akar rumput melalui pengembangan hubungan profesional, antar 
institusi serta hubungan antar pribadi yang kuat. Baik Indonesia, maupun Hawaii adalah tempat 
berkumpulnya masyarakat internasional, dimana anggota masyarakatnya secara teratur menghadapi 
keberagaman agama, etnik dan filosofi yang terjadi dalam negeri dan juga dalam hubungan antar negara. 
Dengan menyadari apa yang membuat masing-masing dari kita unik serta penekanan pada persamaan 
yang kita miliki, program Kemitraan dengan Sekolah di tahun 2011 kelak akan memberdayakan peserta 
untuk mengembangkan keahlian dalam menyebarkan perdamaian, serta memiliki kemampuan untuk 
mengatasi persepsi stereotip yang negatif.  
 

Tergantung dengan ketersediaan dana, EWC akan mengundang sekitar 20 pimpinan pesantren 
untuk mengikuti program 2 minggu di bulan Februari-Maret 2011.  Para pendidik dari Indonesia akan 
mengikuti lokakarya mengenai keberagaman, serta cara-cara berbeda untuk mengembangkan kurikulum 
yang manusiawi yang dapat membangun empati multikultur. Dalam minggu kedua, para pendidik akan 
banyak mengunjungi sekolah-sekolah di Oahu untuk meningkatkan pemahaman akan sistim pendidikan 
di AS, serta juga memahami keragaman budaya dan komunitas di Hawaii.  

 
Para pendidik Indonesia akan bekerja dalam tim dengan guru-guru Amerika dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang melibatkan generasi muda dalam tema-tema mengenai keberagaman pribadi dan 
masyarakat. Karena banyaknya masalah yang kita hadapi di dunia, dibutuhkan kerjasama untuk 
memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, oleh karena itu, generasi muda di Indonesia dan di AS 
sebaiknya memiliki akses terhadap kurikulum yang memperkenalkan perspektif budaya yang 
beranekaragam dan mengedepankan pemahaman akan sejarah masa lalu disamping pengetahuan 
mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Para guru dari Hawaii dan Indonesia akan berdiskusi, 
berefleksi dan membuat komitmen untuk mengajar dari perspektif yang beragam. Para guru akan 
mengembangkan keahlian dan pengetahuan mengajar, serta mendapatkan cara untuk dapat mengadaptasi 
dan mengaplikasikan strategi mengajar ini untuk mengatasi konflik dan tantangan antar budaya di tempat 
para guru berasal. 
 

Kami merasa yakin bahwa para guru dari Indonesia akan meninggalkan Hawaii dengan 
ketrampilan berkomunikasi dengan anak didik yang akan membantu mereka berbagi pemecahan 
permasalahan dunia yang kompleks. Dalam esai untuk aplikasi, Anda diharapkan untuk menjelaskan 
bagaimana Anda dapat mengaplikasikan pengalaman dan perspektif yang Anda dapatkan kedalam kerja 
dalam kelas, sekolah dan komunitas Anda. Kami berharap bahwa kerjasama antar pendidik dapat 
berkesinambungan diluar dari apa yang dapat dijangkau langsung oleh program ini, oleh karena itu, kami 
ingin agar Anda untuk memberi saran-saran mengenai bagaimana bagaimana hubungan-hubungan baru 
antar pribadi yang Anda dapatkan dapat diteruskan sekembalinya Anda ke kelas dan komunitas Anda. 

 
Kami menanti kemungkinan bekerjasama dengan Anda dan menunggu aplikasi Anda,  
 
Terima kasih dan salam hormat, 
  
Maya Soetoro dan Namji Steinemann 


