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salam Redaksi
Prestasi luar biasa ditorehkan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa
Timur dengan mendapatkan dua
penghargaan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN RB).
Penghargaan pertama diberikan kepada
Kepala LPMP Jatim Dr. Bambang Agus Susetyo, MM,
MPd sebagai pelopor perubahan pembangunan
zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari
korupsi (WBK) di lingkungan LPMP Jatim 2018.
Penghargaan kedua diberikan kepada LPMP
Jawa Timur atas prestasinya sebagai unit kerja
pelayanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi
(WBK).
Keduanya diberikan langsung Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPANRB) Drs Syafruddin M.Si
Salah satu kunci keberhasilannya adalah
melakukan studi banding ke berbagai tempat
bagaimana menciptakan zona integritas wilayah
bebas dari korupsi itu dan memagangkan pegawai
LPMP Jawa Timur di Kemdikbud untuk belajar
masalah unit pelayanan terpadu (ULT)
Penting dan prioritas bagi internal LPMP Jawa
Timur untuk selalu menambah wawasan dan
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pengetahuan
yang ke
depannya dapat
diterapkan
untuk menjadi
lebih baik.
Diantaranya
melalui studi banding.
Belajar yang dilakukan di lokasi
dan lingkungan berbeda alias studi banding
masih menjadi menu wajib untuk mendongkrak
peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan
sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan
peraturan perundangan, dan lain-lain
Persiapan yang dilakukan sebelum melakukan
studi banding diantaranya melakukan tinjauan dan
evaluasi internal, mengenai mana saja yang akan
dikembangkan dan dinaikan progressnya. Setelah
itu dibuat draft list secara terstuktur sesuai dengan
jadwal yang ditentukan.
Poinnya studi banding dapat menjadi langkah
penguatan menambah wawasan diri tentang tempat
lain, menimba pengalaman baru di ditempat lain,
membandingkan tempat asal dengan tempat lain &
memperluas cakrawala berfikir diri.
Redaksi
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Studi Banding ke Berbagai Tempat

LPMP Jatim Raih Penghargaan Zona
Integritas Wilayah Bebas Korupsi
OLEH: YUWANDINTA HERMAWAN

Prestasi luar biasa ditorehkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP) Jawa Timur. Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI ini
mendapatkan dua penghargaan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemen PAN RB).
Penghargaan pertama diberikan kepada Kepala LPMP Jatim Dr.
Bambang Agus Susetyo, MM, MPd.
Kepala LPMP Jawa Timur diberi penghargaan sebagai pelopor perubahan
pembangunan zona integritas (ZI)
menuju wilayah bebas dari korupsi
(WBK) di lingkungan LPMP Jatim 2018.
Penghargaan kedua diberikan
kepada LPMP Jawa Timur atas prestasi
nya sebagai unit kerja pelayanan
berpredikat wilayah bebas dari korupsi
(WBK).
Dua penghargaan itu diberikan
langsung Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPANRB) Drs Syafruddin
M.Si di Jakarta, 10 Desember 2018 lalu.
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 Kepala LPMP Jatim Bambang menerima piagam dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Drs Syafruddin M.

Yang luar biasa lagi acara peng
anugerahan tersebut dibuka secara
langsung oleh Wakil Presiden Yusuf
Kalla. Kepala LPMP Jawa Timur Bam
bang Agus Susetyo menerima secara
langsung penghargaan itu. “Ini sebuah
prestasi membanggakan untuk kami,”
ujarnya.
Kemen PAN RB memang memberikan penghargaan kepada kementerian
dan lembaga yang dianggap menjadi
pelopor WBK.
Selain kementerian, Kemen PAN RB

juga memberikan penghargaan serupa
kepada unit pelaksana teknis (UPT) di
bawah kementerian. Dan Kemdikbud
mengusulkan 45 UPT di bawahnya. Namun dua yang mendapatkan penghargaan, salah satunya LPMP Jawa Timur.
Bambang mengatakan sejak Kemen
PAN RB mencanangkan zona integritas
wilayah bebas dari korupsi, pihaknya
bertekat untuk menciptakan wilayah
kerjanya juga bebas dari korupsi. Yang
pertama dilakukan adalah melakukan
studi banding ke berbagai tempat ba-
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gaimana menciptakan zona integritas
wilayah bebas dari korupsi itu.
Bahkan, Bambang mengaku
memagangkan pegawai LPMP Jawa
Timur di Kemdikbud untuk belajar
masalah unit pelayanan terpadu (ULT)
Dari sana, Bambang memutuskan
untuk membuat tiga program. Yakni
gerakan peduli lingkungan (GPL),
budaya bersih lingkungan (BBL) dan
insan peduli lingkungan (IPL).
“Apa hubungannya kebersihan
lingkungan dengan korupsi. Karena
kebersihan itu simbol diri. Kalau lingkungan bersih, maka pribadinya akan
bersih,” ujarnya.
Bambang ingin masalah kebersihan ini menjadi sebuah budaya di
LPMP Jawa Timur. “Dan saya
mengapresiasi semua
pegawai yang peduli
akan hal itu,” tukasnya.
Dari sanalah, Bambang pun lantas mene
rapkan bahwa LPMP
Jawa Timur tidak hanya
bersih lingkungannya,
namun juga harus bersih dari hal-hal yang
negatif. Salah satunya
adalah bersih dari
pungutan apapun.
“Alhamdulillah
semua bisa berjalan
seperti yang diharapkan. Penilaian ZI WBK
bukan hanya di internal LPMP Jawa Timur,
tapi juga di eksternal.
LPMP Jawa Timur ini
kan tempatnya melatih
guru-guru. Yang
diwawancara untuk penilaian ini adalah para
guru, kepala sekolah,
pengawas yang sudah
pernah merasakan
pelatihan di sini,” jelasnya.
Ke depan kata Bambang, pihaknya
mengejar satu penghargaan lagi yang
lebih tinggi nilainya. Yakni Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
juga dari Kemen PAN RB.

205 Unit Kerja Raih Predikat
Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih
OLEH: YUWANDINTA HERMAWAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 kepada
instansi pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah. Acara berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi pelayanan publik yang
masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM).
Menpan RB Syafruddin menyatakan tahun ini terdapat 910 unit kerja
dari 195 kementerian dan lembaga, 1 provinsi, dan 10
kabupaten serta kota yang diusulkan untuk dievaluasi oleh
penilai nasional. Jumlah tersebut meningkat 88,4 persen
dari tahun 2017 yang berjumlah 483 unit kerja.
Dari 910 unit kerja yang dievaluasi, 200 unit kerja
ditetapkan sebagai WBK (salah satunya LPMP Jawa Timur)
dan 5 unit kerja ditetapkan sebagai WBM.
“Dari hasil evaluasi kita tahu adanya komitmen yang
kuat dari pimpinan kementerian dan lembaga, pemda
(pemerintah daerah), dan seluruh jajaran birokasi untuk
berubah ke arah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih
memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujar Syafruddin dalam sambutannya.
Ia menambahkan, terdapat pertumbuhan zona
integritas yang signifikan dalam instansi penegak
hukum. Mantan Wakapolri ini menyatakan, terdapat
59 unit kerja di Polri yang masuk dalam zona integritas
serta 13 unit kerja Kejaksaan Agung yang juga masuk
dalam zona integritas.
Syafruddin yakin dengan banyaknya institusi pene
gakan hukum yang masuk dalam zona integritas, akan
semakin menopang pembangunan kesejahteraan di
Indonesia.
“Segenap predikat terbaik yang disampirkan kepada
unit-unit kerja yang terpilih tentu bukan jaminan pasti.
Apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang
bertentangan dengan predikat tersebut, maka predikat
dapat dicabut,” lanjut mantan Wakapolri itu.
Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla kepada para menteri dan pimpinan lembaga yang unit kerjanya
masuk dalam zona integritas.
Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakapolri Komjen (Pol) Ari Dono
Sukmanto.
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Revitalisasi SMK

Kemendikbud Segera Kirim Guru
& Kepala Sekolah ke Jerman
Jerman, Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) segera merealisasikan
kerja sama dengan pihak Hessische
Landesstelle für Technologiefortbildung, Jerman. Kesepakatan kerja
sama itu terungkap sesaat setelah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Muhadjir Effendy bertemu langsung dengan Direktur
lembaga pelatihan untuk para instruktur tersebut, Wolfgang Siegel, Senin
(2/9/2018) di Graß Gerau, Jerman.
Mendikbud mengatakan Hessische Landesstelle dapat menjadi mitra
Kemendikbud dalam menyiapkan
guru dan instruktur untuk SMK. Saat
ini keterampilan dan kompetensi
guru-guru maupun kepala SMK ditun-
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tut untuk lebih terampil dan adaptif
dengan teknologi.
“Salah satu poin program revitali
sasi SMK adalah memperkuat kemampuan manajerial kepala SMK dan kete
rampilan guru-gurunya baik secara
pedagogis maupun subtansi materi
pelajaran keterampilan,” katanya.
Dikatakan Mendikbud, selain empat bidang SMK yang menjadi prioritas pengembangan, yakni pariwisata,
industri kreatif, ketahanan pangan,
dan kemaritiman, Indonesia masih
sangat memerlukan kemampuan
mengelola energi terbarukan yang
sumber dayanya melimpah. “Untuk
itu, kami tertarik dengan pelatihan
guru-guru untuk dapat mengajarkan
kepada siswa merakit dan menginstal

teknologi energi dengan baik,” ungkap Mendikbud usai melihat berbagai
alat simulasi yang digunakan sebagai
media pembelajaran di Hessische
Landesstelle.
Wolfgang mengatakan pihaknya
pernah menerima peserta pelatihan
untuk energi terbarukan dari Indonesia. Pelatihan tersebut pada akhrinya
ditindak lanjuti dengan pelatihan
lapangan di Medan, Sumatera Utara,
beberapa tahun lalu. “Kami melatih
mereka selama dua bulan dengan
berbagai materi, seperti photovoltaics,
perencanaan, dan perakitan alat listrik
tenaga matahari, serta tambahan
pedagogis dan manajemen pendidik
an,” urainya.
Indonesia merupakan salah satu

dari jakarta
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dari 100 negara mitra Hessische
Landesstelle. Dibandingkan dengan
Vietnam yang gencar mengirim
gurunya berlatih di Jerman, memang
belum banyak guru Indonesia yang
mengikuti pelatihan di sana. “Ke
depan semoga bisa segera mengirim
guru-gurunya untuk berlatih di sini,”
harap Wolfgang.
Mendikbud berkomitmen segera
merancang peta jalan untuk kerja
sama dengan Hessische Landesstelle
dalam rangka memperkuat kompe
tensi guru-guru dan kepala SMK. Untuk itu, tahun ini rancangan tersebut
ditargetkan sudah selesai sehingga
tahun depan pengiriman guru ke Jerman segera dapat direalisasikan sesuai
dengan jadwal akademik.
“Kita tertarik untuk mengirim guru
untuk mempelajari renewable energy,
sistem teknologi informasi, mekatro
nika, dan manajemen pendidikan,” kata
Mendikbud tentang program yang
ditawarkan Hessische Landesstelle.
Hal senada disampaikan Konsul
Jenderal (Konjen) Toferry. Menurutnya, untuk merealisasikan kerja sama
nantinya diperlukan peta jalan yang
berisi gambaran langkah-langkah
manifestasi kesepakan antara pihak
Kemendibud dengan Hessische
Landesstelle. “Dengan demikian,
nantinya dari pihak Konjen akan dapat
memonitor sampai di mana kerjasama
itu berjalan,” kata Toffery.
Masih terkait dengan revitalisasi SMK, tahun lalu Mendikbud juga
berkunjung ke Jerman. Di Stuttgart,

waktu itu Mendikbud berkunjung ke
pusat pelatihan vokasional yang dimiliki oleh perusahaan swasta, Festo.
Berbeda dengan Hessische Landesstelle, Festo merupakan lembaga
pelatihan vokasional yang didirikan
oleh sebuah perusahaan untuk memenuhi tenaga kerjanya. “Modelmodel kerjasama dengan dunia
industri seperti inilah yang diharapkan
dapat diterapkan di Indonesia,” kata
Mendikbud.
Kunjungan dilanjutkan ke Copenhagen Denmark. Di negara Skandinavia ini Mendibud dijadwalkan secara
berturut-turut melakukan pertemuan
bilateral dengan Menteri Pendidikan
Merete Riisager dan Menteri Kebuda
yaan Mette Bock. Kedua belah pihak

direncanakan akan menandatangani
naskah kerja sama.
Mendikbud berada di Jerman sela
ma dua hari dalam sebuah rangkaian
kunjungan kerja. Sebelumnya, rombongan Mendikbud juga mengun
jungi Rumah Budaya Indonesia di
Gelnhausen, Frankfurt. Kunjungan
kerja ini juga diikuti oleh Sekreta
ris Jenderal, Didik Suhardi; Staf Ahli
James Modouw; Staf Khusus Nasrullah; dan Kepala Biro Perencanaan dan
Kerja Sama Luar Negeri Suharti. Turut
mendampingi Mendikbud, Konjen Indonesia di Frankfurt, Toferry Primanda
Soetikno dan Atase Pendidikan dan
Kebudayaan di Berlin, Ahmad Saufi.
www.kemdikbud.go.id
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Indonesia Raih Juara Umum
Ajang Kompetisi
World Skills Asia 2018
Jakarta, Kemendikbud --- Siswa
lulusan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) berhasil meraih juara umum ajang
kompetisi Internasional “World Skills
Asia (WSA)” tahun 2018, diikuti 19 negara, dengan memborong 6 medali emas
dan 3 medali perak. Capaian ini sangat
membanggakan, melebih target yang
ingin dicapai, dengan perolehan medali
3 emas dari 17 ajang yang dilombakan.
Hal tersebut disampaikan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, didampingi
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Hamid Muhammad, dan Direktur Pembinaan SMK, M. Bakrun, saat menyambut
para peraih medali ajang tersebut, di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Sabtu malam,
(01/12/2018). “Ini sangat membanggakan, para siswa kita berhasil memborong
6 medali emas dan 3 medali perak dan
menjadi juara satu dari 19 negara perserta. Itu melebih target kita mendapatkan
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3 emas,” tutur Mendikbud.
Prestasi para siswa tersebut, kata
Mendikbud, sudah disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo. “Tadi
pagi saya sudah lapor Bapak Presiden
dan Beliau ucapkan selamat dan ikut
bangga. Pesan Beliau supaya capaian
ini bisa dijadikan standar untuk seluruh
lulusan SMK. Para siswa kita memiliki
kemampuan yang sama dengan para
juara-juara kita,” terang Mendikbud.
Enam siswa yang berhasil menda
patkan medali emas, yakni Luki Centuri
untuk bidang lomba Web Design; Firli
Rizki untuk bidang lomba Electrical
Installation; Rizki Muhammad untuk
bidang lomba IT Network System Administration; Hengky Sanjaya untuk bidang
lomba IT Software Solution for Business;
Isnaeni Wulandari untuk bidang lomba
Fashion Technology, dan; A.Nur Fatkhul
Cholbi untuk bidang lomba Refrigeration and Air Conditioning.
Sedangkan medali perak diraih oleh

Salyan Alqosomi untuk bidang lomba
Welding; Mustaqim untuk bidang
lomba Automobile Technology, dan; M.

dari jakarta
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Khairul Abdulloh untuk bidang lomba
Electronics.
Anggota delegasi Indonesia tersebut adalah lulusan SMKN 3 Boyolangu,
SMKN 2 Kendal, SMKN 4 Surakarta,
SMKN Bandung, SMKN 2 Banyumas,
SMKN 2 Kota Serang, SMKN 2 Sukohardjo, SMK PGRI 3 Malang, dan SMK
Immanuel.
Dalam perbincangan di sela-sela
penyambutan oleh Mendikbud, Luki
Centuri peraih medali emas untuk
bidang Web Design, menyampaikan
rasa bahagianya bisa mendapatkan
juara pertama. “Saya merasa bahagia
sekali bisa mewakili Indonesia di ajang
Internasional, dan mendapatkan medali
emas. Untuk mengikuti lomba ini saya
sudah mempersiapkan diri sejak tahun
2017. Mengikuti kompetisi ini sangat
menyenangkan bisa bertemu anakanak muda dari berbagai negara, dan
lawan berat saya dari Korea Selatan,
karena kerja mereka sangat cepat dan
teliti,” ungkap Luki saat menceritakan
pengalamannya.
Ungkapan yang sama juga disampaikan Hengky Sanjaya peraih medali
emas bidang IT Software Solution for
Business. “Tentunya saya sangat senang
bisa mendapatkan medali emas. Dari
ajang ini saya mendapatkan banyak

pengalaman, dan bertemu pemudapemuda hebat. Saya berharap mengikuti ajang Internasional ini dapat terus
dilakukan,” ungkap Hengky.
Untuk para siswa peraih medali
emas tersebut, Kemendikbud memberikan penghargaan berupa pelakat dan
uang pembinaan sebesar Rp 27 juta. Sedangkan untuk medali perak diberikan
pelakat dan uang pembinaan sebesar
Rp 22 juta. Selain itu, kepada seluruh
peraih medali, juga akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan

baik di dalam negeri ataupun di luar
negeri sesuai dengan bidang keahlian
masing-masing.
WSA adalah ajang kompetisi yang
diselenggarakan 2 tahun sekali dengan
tujuan untuk meningkatkan daya saing
Asia dan meningkatkan persaudaraan
di antara negara-negara Asia. Kompetisi WSA tahun ini dilaksanakan pada
tanggal 24-29 November 2018, di Abu
Dhabi, Uni Emirat Arab, di diikuti 19
negara, yaitu, Taiwan, Uni Emirat Arab,
Korea Selatan, Indonesia, Oman, Arab
Saudi, Malaysia, Kuwait, Mesir, Russia,
Belarus, Barbados, Jerman, India, Belgia,
Amerika Serikat, Finlandia, dan Brazil.
Persiapan untuk mengikuti ajang
WSA tahun ini dilaksanakan oleh
Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud bekerjasama dengan P4TK BOE
Malang dan mitra sponsor dari Pusat
Pelatihan Garmen Bandung, UNIKOM,
PT. Aditama Karsa, PT. INTI, Balai Besar
Pengembangan Latihan Kerja, OTO
Flash Jakarta, PT. Astra Daihatsu Motor,
dan Universitas Bina Nusantara. Pelatih
an yang dilakukan institusi partner
mengacu pada standart kompetensi
internasional. Untuk kompetisi kejuruan selanjutnya, Indonesia akan mempersiapkan diri mengikuti kompetisi
Internasional di Rusia tahun 2019.
www.kemdikbud.go.id
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SekolahSekolah Unik
dan Tidak
Biasa di Dunia
Pernahkah mendengar sekolah-sekolah
unik dan tak biasa di sekitar kita? Seperti
sekolah alam, sekolah kepribadian, dan se
kolah-sekolah lainnya yang berbeda dengan
sekolah pada umumnya. Sekolah-sekolah
ini seringkali diciptakan sebagai solusi
terhadap kondisi di suatu tempat tertentu.
Misalnya, kurangnya tingkat kesadaran untuk bersekolah, sehingga diciptakan sekolah
alam yang kegiatannya lebih seru dan tidak
membosankan.
Harapannya, banyak yang mau bersekolah. Atau juga karena banyaknya orang yang
kurang beruntung dan tidak memiliki biaya
untuk bersekolah di sekolah biasa, sehingga
bersekolah di sekolah alam menjadi solusi
tepat, karena biasanya, sekolah alam tidak
memiliki bangunan tetap, dan mereka tidak
perlu membayar sewa bangunan.
Masalah-masalah seperti itu tidak hanya
dialami Indonesia, tapi di seluruh dunia.
Mereka juga memiliki banyak sekolah tidak
biasa yang unik. Mau tahu apa saja? Baca
ulasan selengkapnya di bawah ini

untuk umum dari segala usia. Awalnya,
sekolah ini dibangun untuk menahan luap
an air pasang di daerah danau.
Sekolah apung ini memiliki dua ruang
an, ruangan belajar dan ruangan bermain,
dan mampu menampung hingga 100
murid bahkan pada kondisi cuaca terburuk
sekalipun.
Sekolah Kubus 			
di Copenhagen, Denmark
Sekolah ini berbentuk kubus raksasa
yang terbuat dari kaca dan tidak memiliki
ruangan-ruangan terpisah. Jadi, ruangan
terbuka yang sangat besar itu hanya dipisahkan oleh “tong” raksasa yang dilengkapi
tempat duduk nyaman untuk beristirahat
dan mendorong siswa untuk berpikir kreatif.

Sekolah Apung Makoko 		
di Lagos, Nigeria

Ruangan kubus ini mampu menampung lebih dari 1.100 siswa. Proses belajar
mengajar diadakan disebuah ruang kaca
yang luas, yang biasa mereka sebut gimnasium.

Sekolah apung ini dibangun di kawasan
pinggir laut di Afrika. Sekolah ini dibuka

10
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Sekolah Pendekatan Individu
di Australia
Seperti namanya, sekolah ini memiliki
stategi belajar yang sangat berbeda dari

sekolah pada umumnya. Di sekolah ini,
setiap siswa memiliki rencana belajar yang
berbeda-beda dan bisa dengan mudah
disesuaikan sesuai kebutuhan oleh guru
atau orang tua.

Siswa-siswi di sini juga bisa mengajukan
usulan sendiri untuk meningkatkan proses
belajarnya dan membuat proses belajarnya
lebih nyaman. Dalam proses belajar mengajar, sekolah ini membagi kelas menjadi grup
kecil, sehingga guru dapat memerhatikan
siswanya lebih khusus.
Sekolah Kehidupan Nyata
di Pulau Rhode, Amerika Serikat
Sejak awal, siswa-siswi di sekolah ini
dapat memilih untuk mempelajari hal yang
dia sukai. Mereka langsung mempelajari
dan mempraktikan bidang yang dipilihnya,
ditemani oleh mentor yang merupakan
pekerja di bidang tersebut.

Unique school

Sumber Inspirasi Pendidikan

Jadi, siswa-siswi disini hanya mempelajari materi yang dia butuhkan untuk berkecimpung di bidang yang dia pilih tersebut.
Strategi belajar seperti ini telah dipakai oleh
55 sekolah di Amerika Serikat.
Sekolah Perkantoran 		
di Ohio, Amerika
Sekolah ini tidak memiliki ruang kelas,
tetapi sebuah ruangan terbuka dengan
kubikel-kubikel kecil seperti kubus untuk se
tiap siswa. Setiap siswa memiliki komputer
di mejanya sendiri yang dapat membantunya untuk belajar.

Di sekolah ini, Sahabat belajar sendiri
melalui komputer tersebut, dan jika kebi
ngungan atau memiliki pertanyaan, mereka
dipersilakan untuk bertanya kepada gurunya. Sekolah ini diperuntukan untuk siswa
kelas 3 sampai kelas 12.
Sekolah yang mengajarkan
hal-hal berbahaya 		
di San Fransisco, California

Sekolah ini menyusun kurikulumnya
yang terdiri dari hal-hal berbahaya. Biasa
nya, orang tua akan melarang anaknya
untuk melakukan hal tersebut. Siswa-siswi
di sini diperbolehkan bermain api, membongkar alat-alat rumah tangga, bermain
kotor-kotoran, atau sekedar menggambar.
Sekolah ini dimaksudkan agar
anak-anak menjadi pencetus proses
pembelajarannya sendiri.

Sekolah Bebas Gender 		
di Stockholm, Swedia
Seperti namanya, sekolah ini tidak
membedakan anak laki-laki dan perempuan. Di sekolah ini, semuanya memiliki
peran yang sama. Para guru menghindari
panggilan khusus untuk anak laki-laki atau
perempuan seperti “She” atau “He”. Semua
anak dipanggil namanya atau dengan kata
ganti dia.

Sekolah ini bermaksud untuk melawan
anggapan-anggapan yang membedakan
anak laki-laki dan perempuan. Seperti anggapan bahwa anak perempuan tidak lebih
hebat dari anak laki-laki, atau sebaliknya,
bahwa anak laki-laki tidak lebih kreatif dari
anak perempuan. Disini semua sama hebat
dan sama kreatif.
Sekolah Steve Jobs 		
di Amsterdam, Belanda

Sekolah ini menggunakan sistem belajar mandiri. Setiap anak memiliki program
belajarnya sendiri. Tapi, setiap 6 minggu
sekali, program itu akan diatur ulang oleh
anak itu sendiri, orang tua, dan gurunya.
Sehingga, proses belajar tetap terkontrol

oleh guru. Sekolah ini dibuka untuk anak
kelas 4 sampai kelas 12.
Sekolah yang mendorong
rasa empati dan kreatifitas
di New York, Amerika
Pendiri sekolah ini percaya bahwa sekolah harus seperti taman bermain. Sistem
pendidikan yang berlaku di sekolah ini
diharapkan bisa mendorong siswanya agar
meluangkan waktu untuk belajar.

Siswa kelas 2 sampai kelas 8 mendiskusikan cara untuk meningkatkan proses
daur ulang, membuat miniatur tiga dimensi
kota New York, dan melakukan hal seru lainnya untuk mengembangkan keingintahuan
siswanya.
Sekolah Gunung dan Gua 		
di Stockholm, Swedia
Bukan sekolah yang berada di dalam
gua sungguhan, tetapi sekolah ini didesain
menjadi sebuah gunung-gunung dan gua
sehingga anak-anak yang bersekolah di sini
tidak akan merasa bosan.

Di sekolah ini, tidak ada ruang kelas.
Jadi, sekolah ini merupakan ruang terbuka
yang luas dengan miniatur alam.
Proses belajarnya pun memadukan
unsur seni, musik, dan tarian.
mizanpublishing.com
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Program
Magang Kerja
Luar Negeri
Tahun 2019
Guna mewujudkan pola pendidikan berkelanjutan di dalam
organisasi sebagai bagian peningkatan kompetensi pegawai
dan kinerja organisasi, maka Biro Sumber Daya Manusia
(Biro SDM) bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar
Negeri (Biro PKLN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memandang perlu untuk mengembangkan sebuah program
pemagangan bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Agar pelaksanaan program magang ini memiliki nilai
tambah baik dalam aspek teknis/pekerjaan maupun dalam
aspek penguatan wawasan dan pengalaman internasional,
maka program magang kerja ini akan dilaksanakan di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang memiliki
Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di
luar negeri. Adapun jumlah kantor KBRI yang akan menjadi tempat/lokasi kegiatan magang ini adalah sebanyak
16 kantor KBRI di 16 Negara baik di Amerika, Eropa, Asia,
Afrika, maupun Australia.
Berikut disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan seleksi Program Magang Kerja Luar
Negeri Tahun 2019.
Persyaratan peserta
a. 	Syarat administratif:
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Laki-laki/Perempuan berusia maksimal 40 tahun;
3. Memiliki masa kerja minimal 5 tahun;
4. Memiliki jabatan sebagai tenaga administrasi dan/
atau fungsional dengan kelas jabatan minimal 6;
5. Berpendidikan minimal S1/D4 semua jurusan;
6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat kete
rangan dokter dari Rumah Sakit milik pemerintah;
7. Mengisi formulir aplikasi peserta;
8. Membuat esai mengenai motivasi diri dan action plan
selama magang (minimal 500 kata);
9. 	Direkomendasikan oleh Unit Utama untuk menjadi
calon peserta.
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b. 	Syarat teknis:
1. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Biro Sumber
Daya Manusia;
2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris (lebih diutamakan) yang dibuktikan dengan dengan sertifikat
yang masih berlaku, yaitu TOEFL dengan skor minimal 500 atau IELTS dengan skor minimal 5,5;
3. Bersedia bermukim di luar negeri/di negara tujuan
selama 6 bulan (tanpa terputus);
4. Bersedia tidak membawa keluarga ke tempat penugasan/negara tujuan;
5. Bersedia mengikuti orientasi kegiatan sebelum
penempatan di negara tujuan;
6. Bersedia mengembalikan uang yang sudah diterima
ke kas negara apabila di tengah jalan berhenti/
mengundurkan diri sebagai peserta magang;
7. Tidak sedang menjalani ikatan dinas pasca tugas
belajar;
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

CAPACITY BUILDING
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Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
1. Formulir aplikasi peserta yang telah diisi;
2. Esai mengenai motivasi diri dan action plan selama
magang;
3. 	Surat rekomendasi dari atasan langsung;
4. Pasfoto berwarna (latar putih) ukuran 3 x 4 dan 4 x 6
(@2 lembar);
5. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga;
6. 	Salinan sah Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS
dan PNS;
7. 	Salinan sah Keputusan kelas jabatan;
8. 	Salinan sah Keputusan pangkat terakhir;
9. Fotokopi ijazah terakhir;
10.	Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit milik peme
rintah (setelah dinyatakan lulus seleksi);
11. 	Surat pernyataan kesediaan bermukim di luar negeri/di
negara tujuan selama 6 bulan (tanpa terputus);
12. 	Surat pernyataan kesediaan tidak membawa keluarga
ke tempat penugasan/negara tujuan;
13. 	Surat pernyataan kesediaan mengikuti orientasi kegiat
an sebelum penempatan di negara tujuan;
14. 	Surat pernyataan kesediaan mengembalikan uang yang
sudah diterima ke kas negara apabila di tengah jalan
berhenti/mengundurkan diri sebagai peserta magang;
15. 	Surat pernyataan tidak sedang menjalani ikatan dinas
pasca tugas belajar;
16. 	Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman
disiplin pegawai;
17. 	Surat izin dari orang tua (jika belum berkeluarga) atau
surat izin dari suami/istri (jika sudah berkeluarga).
Dokumen tersebut dikirim dalam bentuk soft copy via
email ke pkompetensi@gmail.com.
Jadwal seleksi & tempat pelaksanaan magang
Rencana jadwal seleksi dan pelaksanaan magang ini
adalah sebagai berikut:
No

Kegiatan

Waktu

1

Pemberitahuan/pengumuman
kegiatan

2 Januari 2019

2

Pendaftaran, penerimaan berkas
lamaran dari calon peserta, dan
seleksi administrasi

4 - 10 Januari 2019

3

Wawancara

14 - 17 Januari 2019

4

Pengumuman/penetapan calon
peserta yang lulus seleksi;

18 Januari 2019

5

Pemrosesan dokumen
keberangkatan ke
luar negeri;

21 Januari – 21
Februari 2019

6

Orientasi kegiatan

22 Februari 2019

7

Penempatan di negara tujuan;

25 Februari – 23
Agustus 2019

Tempat pelaksanaan magang ini adalah kantor KBRI

yang memiliki Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara-negara sebagai berikut:
 Amerika Serikat (Washington)  Perancis (Paris)
 Belanda (Den Haag)
 Inggris (London)
 Jerman (Berlin)
 Australia (Canberra)
 Mesir (Kairo)
 Tiongkok (Beijing)
 Arab Saudi (Riyadh)
 Jepang (Tokyo)
 India (New Delhi)
 Filipina (Manila)
 Thailand (Bangkok)
 Malaysia (Kuala Lumpur)
 Timor Leste (Dilli)
 Singapura (Singapura)
Penempatan peserta magang di KBRI berdasarkan pada
hasil seleksi. Keputusan panitia seleksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersifat mutlak. Jadwal seleksi dan
pelaksanaan magang ini bersifat tentatif, apabila terdapat
perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270 Telepon (021) 571114

www.kemdikbud.go.id
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Melirik Sejenak Kegunaan Studi Banding
ke Luar Negeri bagi Guru dan Siswa
Tim Bantu Guru Melihat Dunia (BGMD) dari
Komisi Pendidikan Perhimpunan Pelajar
Indonesia (PPI) Dunia mengadakan survei seputar
perlukah studi banding ke luar negeri untuk guru.
OLEH: BAGUS PRIAMBODO

Survei yang bertujuan untuk mengeta
hui pendapat terhadap studi banding ke
luar negeri ini dilakukan dari tanggal 25
hingga 26 Desember 2017. Ada 220 re
sponden dengan mayoritas perempuan
(52,3 persen) yang tersebar di berbagai
wilayah Indonesia dan di luar negeri.
President PPI Tiongkok Fadlan
Muzakki mengatakan, hasil survei
menunjukkan bahwa 90 persen re
sponden mengatakan perlu dilakukan
studi banding ke luar negeri. Alasan
nya, guru perlu membuka wawasan
yang luas bagaimana jiwa seorang guru
seharusnya. Standar seorang guru yang
masih nasional bisa dinaikkan ke stan
dar internasional. Alasan kedua perlu
studi banding sebagai bahan perban
dingan untuk mengetahui kelebihan
dan kekurangan dalam
proses mengajar.
Di Indonesia, saat
itu masih sangat ba
nyak guru honorer.
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Biasanya mereka baru saja selesai studi
S1 FKIP dan kemudian menjadi guru
yang dimana metode mengajarnya pasti
mirip dengan guru-guru sebelumnya.
Dengan melakukan studi banding
keluar negeri metode belajar-mengajar
yang selama ini dipakai di Indonesia
dapat terupgrade dan tentunya akan
menghasilkan peningkatan kualitas
pendidikan.
Selain itu, dengan studi banding
akan merasakan first hand experience
alias pengalaman langsung yang juga
tidak kalah penting. Ini akan membuka
potensi networking antara guru, melam
paui batasan ruang dan waktu, juga
negara.
Studi
banding juga
menambah
jejaring serta

engagement para pengajar dengan
dunia pendidikan internasional se
hingga diharapkan akan lahir metodemetode mengajar atau mendidik yang
kian efektif dan efisien bagi setiap insan
pembelajar di tanah air.
Alasan terakhir, terang Fadlan,
karena Indonesia belum punya cukup
ahli yang memiliki pengetahuan yang
mumpuni untuk mengambil keputusan
dan menjalankan tugas negara. Kalau
pun selama ini studi banding dirasa
kurang efektif, yang salah bukan studi
bandingnya.
Melainkan kemampuan belajar
orang-orangnya,
tempat studi
bandingnya,
ketidaksesuai
an topik
studi dengan
keadaan di
lapangan,
dan hal-hal
non-teknis
lainnya.

prioritas
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Studi banding bukannya hanya
prioritas bagi guru, siswa pun membu
tuhkan hal tersebut
Lihat saja para siswa SMA Selamat
Pagi Indonesia, yang dua tahun silam
(2016) bertandang ke Eropa untuk men
didik para pelajarnya mampu menjadi
pelajar yang berjiwa entrepreneur.
Julianto Eka Putra CEO Sekolah
Selamat Pagi Indonesia mengatakan,
puluhan siswa nya saat itu berkunjung
ke beberapa negara di antaranya Itali,
Swiss, Perancis, Belanda dan Belgia.
Mereka belajar melihat ba
gaimana cara melayani orang,
ide kreatif apa yang berkem

bang di Eropa dan tren apa yang sedang
berkembang di Eropa.
Menurut Julianto, dengan mengun
jungi Eropa, para siswa bisa melihat
sekaligus langsung belajar tentang apa
saja yang ada di sana.
Selama di Eropa, mereka diantaranya
menonton bola di San Siro, Milan. Kun
jungan ini untuk menunjukkan bagaima
na sepak bola di Eropa
bisa dikemas dengan
baik sehingga men
jadi industri yang
begitu mahal. Di
samping itu, mereka
juga berkunjung ke
satu desa kecil di
Perancis yang
dikemas

luar biasa meskipun ter
masuk desa tradisional.
“Pengalaman inspiratif
lain dari anak negeri dengan
beragam profesi saat berada di “lintas
batas” sebagai pengayaan gerakan
literasi (khususnya literasi budaya)
& penguatan pendidikan karakter
dapat disimak di halaman selanjutnya”.
Semoga bermanfaat.

"Budaya adalah istilah yang menggambarkan seluruh cara hidup yang
dimiliki oleh sekelompok orang. Kekayaan budaya mencakup keragaman
dalam segala hal yang berkaitan dengan bagaimana orang hidup: musik, seni,
rekreasi, agama atau kepercayaan, bahasa, pakaian, tradisi, Legenda dan cerita rakyat, cara
berorganisasi, cara berinteraksi dengan lingkungan, dan sikap terhadap orang lain atau
sekelompok orang.
Penting untuk memahami kekayaan budaya pada skala yang berbeda, dari identitas individu
hingga kelompok dan masyarakat — lokal, regional, nasional, dan global.
Bentang budaya terus berubah karena migrasi, globalisasi, dan modernisasi. Semua faktor
ini berdampak pada kekuatan kerjasama dan konflik di antara masyarakat
 https://www.nationalgeographic.org/media/cultural-richness/
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Dream School Impian
yang Sesungguhnya
Hasil studi banding Munif Chatib
Konsultan Pendidikan & Penulis Best-Seller Empat Buku Pendidikan:
Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia, Sekolah Anak-Anak Juara
dan Orangtuanya Manusia

Akhir Maret 2015, Munif beserta rombongan terbang
menuju Finlandia, sebuah negeri dengan pendidikan
paling maju di dunia saat itu. Salah satu kunjungannya
adalah Dream School di Helsinki, sebuah sekolah jenjang
SD hingga SMA. Oleh Mr Allan, Direktur Dream School,
dirinya dan tim disambut dan disiapkan slide presentasi
tentang pendidikan di Dream School dan di Finlandia
pada umumnya.
Di Dream School atau di Finlandia, pada umumnya
anak usia 6 tahun hanya bermain, bermain dan bermain
saja, sedikit sekali beban calistung (baca tulis hitung)
sebagai pengenalan
awal. Anak-anak prasekolah di terapkan flexible
control, itu semacam prasekolah tapi tidak terlalu
serius yang tujuannya agar anak-anak tidak
bosan dan tidak kehilangan minat
untuk belajar.
Pendidikan dasar di Finlandia
itu untuk anak usia 7 hingga 16
tahun yang hampir tidak ada
beban PR (pekerjaan rumah).
Menurut guru di Finlandia,
memberi PR kepada siswa
tidak menjamin mereka akan
belajar di rumah. Malah hal ini
akan menjadi beban. Konon
mereka sudah meneliti bahwa
siswa yang mendapat beban PR
lebih banyak itu memiliki kecende
rungan gelisah dan stres yang ber
akibat penurunan konsentrasi belajar di
sekolah dan akhirnya penurunan prestasi akademik. Kalaupun ada PR, itu bisa dikerjakan tidak lebih
dari 2,8 jam per minggu, ini lebih rendah beban PR nya
dibanding Korea Selatan 2,9 jam perminggu, sedangkan
Tiongkok menempati urutan tertinggi dalam memberikan PR kepada siswanya, yaitu 13,8 jam perminggu. (data
dari: OECD; Organisation For Economic Cooperation and
Development).
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Kunci kesuksesan Finlandia adalah pendidikan.
Negara memberikan penghargaan besar terhadap guru.
Karena Guru memegang peranan penting dalam pendidikan. Pendidikan sebagai alasan kemajuan karena
Finlandia tidak memiliki sumber daya alam yang dibanggakan untuk kekayaan negara, solusinya mereka membangun sumber daya manusia.
Pendidikan di Finlandia punya 3 komponen penting,
yaitu siswa, guru dan orangtua. Ketiga komponen ini
saling percaya dan saling menghormati. Orangtua tidak
pernah ikut campur dalam urusan pembelajaran anaknya
di sekolah, karena mereka mempercayakan sepenuhnya
pada guru dan menghormati apa yang diajarkan guru.
Guru memiliki wewenang materi ajar yang akan
diberikan kepada muridnya. Orangtua dan
guru sering bertemu untuk membica
rakan apa yang terbaik untuk anak
atau siswa, bukan membicarakan
apa yang terbaik untuk bisnis sekolahnya dan bukan
membicarakan apa yang terbaik
untuk orangtuanya.
Rahasianya mengapa siswasiswa di sana SENANG BELAJAR, karena materi yang disampaikan itu interaktif agar siswa
aktif (tidak diam saja), inisiatif
dan kreatif, kemudian formasi
ruang kelas dirubah sedemikian rupa
agar menarik dan tidak membosankan.
Kegiatan belajar di Finlandia mengutamakan interaksi (timbal balik) antara guru dan
siswa, tidak ada materi yang disampaikan satu arah dari
guru ke siswa. Kemudian juga menerapkan kolaborasi
(kerjasama) antara siswa dan siswa, tidak ada persaingan
atau kompetisi.
Pendidikan di Finlandia tidak harus belajar dari buku
dan tidak harus belajar di ruang kelas. Mereka belajar
tidak untuk sekedar mendapat informasi, tapi untuk

Sumber Inspirasi Pendidikan

mendapat pengetahuan. Siswa-siswa belajar untuk
mendapat kesenangan, bukan belajar untuk lulus ujian.
Mereka beranggapan, belajar untuk lulus ujian itu tidak
ada seninya.
Profesi orang pintar
Di Finlandia, profesi guru bukan profesi “buangan”,
ketika seseorang menginginkan profesi menjadi guru
artinya itu pilihan profesi yang terbaik dan terhormat.
Peminat menjadi guru di Finlandia sangat banyak. Dari
sekian peminat, hanya 5 - 10 persen saja yang lolos dan
diterima di kampus untuk menjadi guru.
Persaingan untuk menjadi guru sangat ketat di
perguruan tinggi, melebihi persaingan masuk menjadi
dokter atau teknik. Lulusan SMA atau SMK yang ingin kuliah untuk menjadi guru adalah yang terbaik dan pilihan.
Patut diketahui, bahwa agar bisa kuliah menjadi guru
tidak harus linier dari SMA, tapi siswa SMK juga diberi
kesempatan untuk ikut seleksi penerimaan mahasiswa
keguruan.
Sebagai informasi, pendidikan dasar hingga pendi
dikan tinggi di Finlandia tidak ada beban biaya atau
GRATIS.
Semua anggaran pendidikan di tanggung oleh pe-
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merintah. Bahkan mahasiswa asing yang belajar di sana
juga tidak ada beban biaya kuliah. Hanya saja untuk biaya
hidup ditanggung sendiri.
Ketika seorang mahasiswa keguruan sudah menempuh pendidikan strata 1 (S1), mereka tidak diijinkan langsung menjadi guru. Mereka harus melanjutkan ke jenjang
pendidikan master (S2). Setelah lulus S2, mereka baru
boleh melamar menjadi guru namun harus mengikuti
serangkaian tes di sekolah yang di maksud. Peraturan di
Finlandia, untuk menjadi guru SD, minimal harus lulus
S2 pendidikan keguruan, untuk SMP, SMA minimal harus
lulus S3.
Untuk gaji awal bagi guru baru di Finlandia sebesar
32 ribu dollar Amerika per tahun (data OECD) atau sekitar
420 juta rupiah, tapi jangan takjub dulu. Di sana mereka
harus dipotong beban pajak 40%. Jadi mereka menerima
gaji sekitar 20 juta rupiah perbulan. Tinggi ya, tapi biaya
hidupnyapun tinggi. Munif pernah merasakan makan
dan minum di Helsinki sekali makan 200 ribu rupiah.
Dirinya berharap, pengamatannya tentang pendidik
an di salah satu Tanah Skandinavia ini bermanfaat dan
mampu menginspirasi dunia pendidikan di Indonesia
yang mutu dan kualitasnya perlu terus dikawal agar tidak
terus bermimpi.
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Hapus Sistem Rangking,
Hargai Setiap Kelebihan Anak
Hasil studi banding Shodiqin Fanani
Guru SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya
Sebuah bola menjadi rebutan beberapa siswa bercelana
panjang, sesekali salah satu anak laki-laki itu terjatuh karena
mengejar bola. Melihat temannya terjatuh, beberapa anak lakilaki langsung berlomba untuk meraih bola yang tidak berhasil
dikawal oleh sang kawan. Suara teriakan disusul teriakan pun
mewarnai halaman Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 4
Pucang Surabaya. Itulah salah satu suasana jam istirahat di
sekolah yang terletak di Jalan Pucang Anom Surabaya ini.
Keceriaan tidak hanya terpancar di wajah siswa laki-laki,
wajah para siswi pun tampak berseri. Tidak jarang suara tawa
para siswi terdengar dari ruang-ruang kelas yang semua
siswanya sedang menikmati jam istirahat.
“Kami berusaha untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi siswa. Kami ingin menghapus kesan kalau
sekolah itu penjara ataupun tempat yang menyeramkan dan
menegangkan,” tutur Shodiqin
Dirinya menerangkan dengan menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan, maka secara tidak langsung
akan membuat anak semangat untuk berangkat ke sekolah.
Berbekal perasaan senang dan betah berada di sekolah, maka
anak pun akan semakin mudah untuk menerima pelajaran
yang akan diberikan oleh para guru.
“Kami berupaya untuk menjadikan guru itu tidak hanya
sebagai pengajar, tetapi juga bisa menjadi orang tua, kakak
bahkan teman bagi anak-anak. Diharapkan dengan itu, anakanak tidak merasa berat atau takut saat proses belajar mengajar,” paparnya.
Masih menurut Shodiqin, tidak hanya menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak. Pihaknya juga sudah
menghapus sistem rangking. Bahkan, sudah sejak lama penilai
an pun tidak menggunakan sistem kognitif yaitu memberikan
nilai mulai dari nilai enam hingga sepuluh. Namun, telah
menggunakan sistem penilaian afeksi yaitu memberikan huruf
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A untuk penilaian sangat baik, huruf B untuk penilaian baik dan
huruf C untuk penilaian kurang.
“Kami sengaja mengadopsi penghapusan sistem rangking
dari sistem pendidikan di Australia, karena kami sependapat
bahwa anak itu tidak perlu dibandingkan dengan orang lain.
Tetapi dibandingkan dengan anak itu sendiri pada masa la
lunya. Misalnya, membandingkan perkembangan siswa pada
semester pertama dengan perkembangan pada semester
kedua,” jelasnya.
Dengan membandingkan perkembangan anak, ungkap
nya, akan diketahui dimana letak kekurangan sang anak.
Sehingga pada semester ke depan, perkembangan yang
kurang tersebut bisa mendapatkan perhatian yang lebih. Hal
ini dilakukan karena setiap anak tidak sama, mereka memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana, setiap
kelebihan anak merupakan potensi yang bisa terus digali dan
dikembangkan.
Tidak hanya menghapus sistem rangking, SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya juga sejak lama selalu menghargai
setiap kelebihan atau prestasi masing-masing siswa. Penilaian
prestasi siswa bukan hanya berdasarkan prestasi di bidang
akademiknya, namun bidang-bidang lainnya pun mendapatkan perhatian yang sama. Misalnya, bidang kesenian, bidang
keagamaan maupun bidang musik.
Shodiqin mengakui bahwa perubahan-perubahan yang coba
dia terapkan di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya merupakan hasil adopsi dari sistem pembelajaran yang sudah diterapkan
di Linfield East Public School, Sydney Australia. Selama berada
di sekolah negeri di Australia tersebut, Shodiqin sangat terkesan
dengan sistem pendidikan di Negeri Kangguru tersebut.
“Disana, target pendidikannya sangat sederhana yaitu
‘menciptakan anak dengan karakter yang bagus dan membentuk kepribadian anak’. Disana tidak ada anak yang tidak naik
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kelas, disana juga tidak ada rangking,” ungkapnya.
Mengapa tidak ada anak yang tinggal kelas? Shodiqin
menjelaskan karena di Australia target pendidikan mulai dari
taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA)
adalah menanamkan karakter kepada anak bukan mengejar
nilai-nilai yang tertulis diatas kertas. Mulai dari TK hingga SMA,
terus ditekankan untuk melatih kejujuran, menghormati orang
lain, mandiri, meningkatkan rasa keingintahuan siswa serta
karakter-karakter lainnya.
“Di Australia yang dinilai bukan hasil belajar para siswa
tetapi cara belajar siswalah yang dinilai,” ujarnya.
Misalnya, Shodiqin mencontohkan dalam mata pelajar
an bahasa. Yang dinilai bukanlah bagaimana anak itu bisa
menghafalkan bagaimana tata bahasa Inggris dengan benar.
Tetapi bagaimana sikap siswa selama proses belajar mengajar.
Apakah dia memperhatikan guru saat menerangkan, apakah
dia mendengarkan temannya saat bertanya atau sedang
mengungkapkan pendapatnya atau bagaimana sikap anak selama berada dikelas apakah dia anak yang aktif bertanya atau
pasif. Di Australia, siswa selalu diberi waktu, diberi kesempatan
bahkan diciptakan sistem pembelajaran yang membuat siswa
itu aktif untuk bertanya.
Meskipun diciptakan suasana untuk aktif bertanya, sambung Shodiqin, mereka tidak berebut dan membuat gaduh
kelas. Siswa di Australia saat bertanya pun juga tertib, mereka
hanya diam dan mengacungkan tangan. Mereka tidak akan
berbicara atau mengeluarkan kata-kata sebelum mereka
ditunjuk.
“Sebab, di Australia itu pelanggaran terberat adalah
ngomong atau berbicara saat guru atau temannya berbicara.
Mereka akan mendapatkan hukuman, salah satunya adalah
bersih-bersih,” terangnya.
Sistem pendidikan terintegrasi dengan peraturan
di masyarakat
Sistem pendidikan di Australia lebih menekankan pada
pembangunan karakter siswanya seiring dengan kebiasaan
serta hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga, para siswa
benar-benar akan terbiasa dengan pendidikan karakter yang
diberikan di sekolah.
“Sistem yang berlaku di sekolah juga sama seperti sistem
di jalan raya, kantor maupun di lingkungan masyarakat pada
umumnya,” aku Shodiqin.
Shodiqin menjelaskan di sekolah para siswa diajarkan untuk jujur, disiplin, menghargai orang lain, tertib dan pendidikan
karakter lainnya. Secara keseluruhan ketertiban, kebersihan,
kedisiplinan, menghargai orang lain sudah berlaku dimanamana, tidak hanya dilingkungan sekolah namun diseluruh
wilayah di Australia.
“Australia memang negara sekuler, namun azas kema
nusiaan sangat dihormati dan ditegakkan,” tegasnya.
Shodiqin menceritakan selama berada satu bulan di
Australia, dia mendapatkan banyak pengalaman yang sangat
mengesankan. Orang Australia sangat murah tangan dan
selalu siap membantu, pada suatu hari saat dirinya akan bepergian dan menuju ke stasiun kereta api, dirinya tersesat dan
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tidak tahu kemana arah menuju ke stasiun. Dia melihat
seorang pria tua sedang menyapu halaman rumahnya
dan menanyakan kemana arah stasiun.
“Saat saya tanya, pria itu langsung menghentikan pekerjaannya. Dia meminta saya untuk mengikutinya, selama berjalan menuju ke stasiun, pria itu menanyakan kemana tujuan
saya, apakah saya sudah memiliki tiket dan mengetahui jam
berapa kereta akan berangkat,” kenangnya.
Tidak hanya bantuan pria tua itu saja, sambung Shodiqin,
dia juga menerima bantuan dari warga Australia saat dirinya
berada di kantor imigrasi. Karena kemampuan bahasa Inggris
nya kurang bagus, Shodiqin mengaku mengalami kesulitan
saat harus mengisi beberapa lembar dokumen di kantor Imigrasi. Melihat dirinya kebingungan, datang seorang pria yang
bisa berbahasa Indonesia membantu dirinya mengisi dokumen
imigrasi tersebut.
“Saya juga tidak bisa lupa, saat saya berada di bandara dan
mencoba mengambil troli. Saya berusaha untuk mencabut
deretan troli tapi tidak bisa. Melihat beberapa kali saya mencoba menarik troli, datang seorang pria sambil berkata no..
no..you must pay two dollar. Melihat saya bengong, pria bule
itu mengambil koin dua dollar dan memasukkan ke box dan
sebuah troli terlepas. Pria itu memberikan troli ke saya,” tutur
Shodiqin.
Selain sikap ramah dan menghargai, Shodiqin menambahkan perilaku hidup bersih pun sudah dilakukan oleh
masyarakat Australia. Selama berada di Australia, Shodiqin
mengaku kagum dengan kesadaran masyakarat akan menjaga
kebersihan. Kemanapun dia pergi, tidak pernah ditemukannya sebuah sampah tergeletak di jalanan. Semua sudut kota
terlihat bersih, begitu pula dengan laut serta sungai yang ada,
semuanya bersih dan bebas sampah. Sehingga, tercipta kota
yang nyaman, bersih dan sehat.
Terapkan sistem tematik
Selain menargetkan untuk membentuk pribadi yang
berkarater, Shodiqin menambahkan jumlah mata pelajaran
yang diberikan pun sangat sedikit, hanya lima mata pelajaran
yaitu Matematika, IPA, Bahasa, Kesenian dan Olah Raga.
“Mereka menerapkan sistem tematik dalam mengajar,”
ungkapnya.
Shodiqin memberikan contoh misalnya untuk mata
pelajaran Bahasa Inggris, maka guru akan mengambil tema
banana atau pisang. Pada proses belajar mengajar, anak akan
diajak untuk membuat pisang goreng dengan membawa
berbagai kebutuhan yang diperlukan kecuali kompor, minyak
goreng dan penggorengan.
Selain mengenal pisang, selama proses belajar mengajar
anak juga bisa mengenal proses memasak, alat-alat yang digunakan untuk memasak, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk
membuat pisang goreng.
“Dengan suasana belajar yang menyenangkan, anak-anak
pun bisa mendapatkan banyak informasi lain, tidak hanya
sebuah pisang. Dengan mempraktikkan anak akan mudah
menghafal karena mereka memiliki pengalaman yang menye
nangkan,” pungkasnya.
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Sekolahku Rumahku,
Rumahku Sekolahku

Membangun Sinergi Antara Rumah & Sekolah
Hasil studi banding Nurul Hidayati
Kepala SD Khadijah 3 Surabaya

Musashino Jyoshi Gakuen, sekolah yang terletak di
Odaiba Tokyo menjadi sekolah terakhir yang dikunjungi
rombongan International Educational Exchange Indonesia
– Japan 2014, program wisata edukasi yang diselenggarakan salah satu lembaga konsultan pendidikan yang berkantor pusat di Kota Surabaya. Nurul berkesempatan mengikuti program tersebut. Selama 9 hari dirinya dan tim berada
di Jepang untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan
pendidikan Jepang dari mulai TK sampai perguruan tinggi.
Sebelum masuk gedung sekolah untuk melihat pembelajaran di kelas, wakil kepala sekolah dan beberapa guru
telah siap menyambutnya. Sesampainya di dalam gedung
sekolah, nurul diminta melepas sepatu dan memakai
sandal yang sudah disediakan untuk setiap tamu yang
berkunjung. Hal serupa
juga harus dilakukan di
sekolah-sekolah yang
sudah mereka kunjungi
sebelumnya. Karena
rombongan nurul banyak,
maka loker sepatu yang
tersedia tidak bisa menampung semuanya dan
sebagian harus menata
sepatunya di lantai de
ngan rapi. “Ingat, harus
rapi!”, salah satu rekannya
mengingatkan dengan
nada bergurau. Mengapa
demikian? Karena sandal
yang disediakan tertata
rapi, maka harus menata
sepatu dengan rapi juga.
Rombongan mulai melihat-lihat pembelajaran di
kelas-kelas, sambil diskusi dengan guru dan guide yang
mendampingi. Selama di Jepang, Nurul merasa peran
guide sangat membantunya. Rupanya masyarakat Jepang,
termasuk orang-orang yang beraktivitas di pendidikan,
tidak begitu familier dengan Bahasa Inggris. Hal ini terlihat
dari direction di tempat-tempat umum yang Nurul kun
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jungi. Mereka lebih memilih visual
direction berupa gambar dari pada
kalimat berbahasa Inggris.
Dari rumah ke sekolah
Nurul masuk ruangan yang sangat besar dan luas.
Ruangan yang menyerupai gelanggang olahraga ini bia
sanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan
banyak siswa dan orang tua. Di bagian pojok kanan ruang
an, ada beberapa siswa sekolah dasar yang sedang menyu
sun puzzle kertas hasil karya siswa sendiri di atas meja.
Mereka berpasangan tetapi sepertinya tidak satu level,
satu siswa dari kelas bawah yang bertugas menyusun
puzzle, dan satu lagi dari kelas atas yang memperhatikan dan membantu jika
pasangannya mengalami
kesulitan. Setiap pasangan
berdiri berhadapan dan
diskusi-diskusi kecil terjadi
diantara mereka. Setelah
dirinya bertanya kepada
guru yang mendampingi
siswa, ternyata benar
bahwa setiap pasangan
tidak satu level.
Karena dirinya pena
saran, Nurul diskusi lumayan lama dengan mereka.
Dari diskusi tersebut, dia
menyimpulkan bahwa
sekolah ini menerapkan
model pendidikan penga
suhan, adik dan kakak asuh. Setiap kakak kelas bertanggungjawab terhadap adik kelas yang sudah ditentukan
guru sebelumnya. .
Model pengasuhan semacam ini diterapkan juga di Indonesia, yakni pada lembaga pendidikan boarding school
seperti pondok pesantren dan asrama, namun itupun tidak
semuanya menerapkan. Model pengasuhan di sekolah ini
tidak hanya sebatas dalam pembelajaran di kelas, kejadian-
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kejadian di luar kelas yang
tidak berhubungan dengan
pembelajaran akan menjadi
tanggungjawab dari kakak
asuhnya.
Dicontohkan oleh guru,
membersihkan diri setelah
buang air kecil atau besar
di toilet, menjadi tanggungjawab kakak asuh terhadap adik asuhnya untuk
membimbing bagaimana
cara membersihkan yang
benar.
Sekolah mengajarkan
kepada siswa bahwa mereka adalah satu
keluarga, dan sekolah diibaratkan rumah, setiap anggota
keluarga bertanggungjawab dan peduli terhadap keluarga
nya. Karakter yang dibangun dengan model pendidikan
pengasuhan ini adalah peduli, berbagi dan bertanggungjawab.
Sejak dini anak diajarkan untuk peduli terhadap orang
lain. Jika kepedulian sudah tertanam baik maka sikap mau
berbagi akan mengiringinya, dan tanggungjawab sebagai
wujud melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga.
Dari sekolah ke rumah
Sekolah telah mampu membawa sistem kekeluargaan
di rumah ke sekolah dengan menerapkan model pendidik
an pengasuhan. Tidak hanya itu, sekolah juga mampu
membawa sistem pembelaja-

ran di sekolah ke rumah. Dan ini penting, antara sekolah
dan rumah harus punya visi yang sama dalam hal pendidikan. Artinya, sistem pembelajaran yang diterapkan di
sekolah bersinergi dengan sistem pembelajaran di rumah.
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Bagaimana bentuknya?
Program sekolah sudah pasti disampaikan kepada
orang tua. Hal seperti ini lazim sebagaimana yang dilakukan sekolah-sekolah di Indonesia. Yang membuat beda
adalah sekolah tidak hanya mengundang orang tua saja,
tetapi kakek nenek, om tante dan anggota keluarga lainnya.
Mereka wajib untuk mendukung dan mengontrol
kegiatan siswa di rumah tentang hal-hal yang sudah
diajarkan di sekolah. Mengapa kakek nenek? Mengapa
om tante atau anggota keluarga yang lain, bahkan asisten
rumah tangga yang tidak ada hubungan keluarga? Untuk
apa? Sederet pertanyaan Nurul kepada guru pendamping
waktu itu. “Waw, luar biasa… rupanya sekolah melibatkan
semua anggota keluarga di rumah secara maksimal untuk
mengawal program-program yang ditetapkan sekolah,”
pungkas Nurul. Dan mereka-mereka adalah orang-orang
yang dimungkinkan tinggal serumah dengan siswa.
Membangun sinergi antara sekolah dan rumah, diwujudkan dalam kegiatan bersama di sekolah. Sekolah
mengundang orang tua, kakek nenek dan anggota keluar
ga yang tinggal serumah dengan siswa untuk membersihkan toilet, halaman sekolah dan sebagainya.
Kalau di Indonesia, kegiatan seperti ini dikenal dengan
sebutan kerja bakti. Guru, siswa, orang tua dan anggota
keluarga yang lain bersama-sama membersihkan sekolah.
Dalam proses kegiatan bersama inilah, terjadi penyamaan
persepsi antara sekolah dan rumah. Satu contoh, dalam hal
membuang sampah. Sekolah menyediakan beberapa tong
sampah.
Tong sampah pertama, bergambar tutup
botol, tong sampah kedua, bergambar botol
plastik, selanjutnya minuman kaleng dan
seterusnya. Ketika membuang sampah, mereka
harus membuang di tong sampah yang tepat,
artinya harus dipilah-pilah sesuai dengan jenis
sampahnya. Untuk tutup botol, dibuang di
tong sampah yang ada petunjuknya tutup
botol. Untuk botol minuman plastik harus
dibuang di tong sampah yang ada petunjuknya botol minuman plastic dan seterusnya.
Selanjutnya, dari apa yang sudah disediakan sekolah tentang tong sampah, maka
ini juga dilakukan di rumah. Keluarga siswa
menyediakan tong sampah serupa dalam
hal pemilahannya di rumah. “Di rumah, siswa
harus membuang sampah di tong sampah
sesuai jenisnya,” begitu kata mereka (guruguru) ke Nurul. Kebiasaan membuang sampah
sesuai jenisnya menjadi tanggungjawab anggota keluarga
di rumah. Ketika orang tua siswa tidak berada di rumah,
maka anggota keluarga serumah lainnya yang bertanggungjawab.
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Dari rumah dan sekolah, oleh pemerintah
Sinergi pendidikan antara sekolah dan rumah sudah
terbangun, supaya tidak terputus begitu saja, maka
giliran pemerintah yang harus memfasilitasi sinergi
tersebut. Semua pihak harus terlibat dan bertanggungjawab terhadap dunia pendidikan Indonesia, begitu
pesan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Anies Baswedan pada Peringatan Hardiknas 2 Mei 2015.
Dan pemerintah Jepang sudah melakukan hal itu. Tanpa
disengaja, ketika di jalan raya Nurul bertemu mobil peng
angkut sampah, kalau di Indonesia mungkin sama de
ngan mobilnya DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan).
Mobil pengangkut sampah tersebut, hanya
mengangkut sampah tutup botol, botol minuman
plastik dan kaleng minuman yang tetap terpisah dalam
kantongnya masing-masing. Begitu juga dengan jenis
sampah yang lain, disediakan mobil pengangkut khusus
sesuai jenis sampah, begitu menurut penjelasan guide.
Ternyata, pemerintah sejalan dengan apa yang sudah
dilakukan sekolah dan rumah. Artinya, pemerintah pun
memfasilitasi pemilahan sampah tersebut.
Di Indonesia, di kota-kota tertentu mulai banyak
dilakukan pemilahan sampah di tingkat keluarga. Ibu-ibu

22

MEDIAN  Edisi 03 / 2018

Sumber Inspirasi Pendidikan

PKK di kampung menjadwal kegiatan memilah sampah
bersama, biasanya di hari Minggu atau hari libur lainnya. Sayang, kebiasaan baik ini belum terakomodir
sepenuhnya. Begitu juga di sekolah-sekolah Adiwiyata,
siswa harus membuang sampah di tong sampah sesuai
jenisnya, tetapi di rumah siswa tersebut belum tentu
melaksanakannya.
Setahu Nurul, belum ada spesifikasi mobil pengangkut sampah sesuai jenisnya. Ketika di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga demikian, pemilahan sampah belum
dilakukan dengan baik.
Keberhasilan pendidikan suatu negara ditentukan
oleh bersinerginya semua masyarakat, dari masyarakat
terkecil yaitu keluarga sampai masyarakat negara. Apa
yang sudah dilakukan rumah dan sekolah, dukungan
pemerintah menjadi hal yang paling menentukan.
Kita bisa belajar dari Jepang, rumah dengan keluarganya, sekolah dengan guru dan siswanya, dan negara
dengan pemerintahannya menjadi mata rantai keberhasilan pendidikan. Dari pengalaman tinggal beberapa
hari di Jepang, banyak pelajaran yang Nurul dapat.
Dirinya berharap semoga ke depan pendidikan Indonesia
bisa seperti itu.
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Bahu Membahu Bangun
Generasi Utuh di Eurasia
Hasil studi banding Asri Fahmiati
Guru SMP Al Hikmah Surabaya
Pada awalnya Turki merupakan salah satu negara yang
berbentuk kerajaan. Saat ini pemerintahan Turki berbentuk
republik yang beribu kota di Ankara. Meski Turki termasuk
sebagai negara dan memproklamirkan diri sebagai negara
sekuler, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jiwa Islamnya
tetap melekat dan tak terpisahkan dari bangsa Turki. Hal
itu berdampak terhadap kemajuan pendidikan di negara
tersebut.
Saat Asri dan timnya studi banding ke Turki, dirinya
menginap di dormitory atau asrama putri untuk siswa tingkat SMA tepatnya di Altin Basyak Kolegi.
Siswa putra di asrama putra yang tempatnya di desa
berjarak 10 km dari asrama putri yang berada di pusat kecamatan. Lembaga pendidikan yang mereka bangun sesuai
dengan konsep Islam yang memisahkan antara kampus lakilaki dengan kampus perempuan. Konsep ini sengaja mereka
ciptakan sebagai salah bentuk ‘islamisasi’ di Turki di tengah
masyarakatnya yang hidup dalam kebebasan (free sex), agar
lembaga pendidikan lain bisa mencontoh apa yang telah
mereka lakukan.
Tempat pendidikan terisolir dari keramaian kota meng
hindari dampak-dampak negatif lingkungan sekitar. Sekolah
melarang seluruh siswa-siswanya untuk menggunakan
televisi, handphone dan lain sebagainya yang dianggap

menggangu proses belajar mengajar, sehingga pada waktu
berada di asrama siswa menitipkan semua hanpone di
ruang guru dan hanya boleh dipakai dengan izin dari guru.
Di Turki, seorang guru memiliki nilai prestisius setinggi
seorang dokter. Untuk berprofesi sebagai guru dibutuhkan
nilai yang tinggi dan seleksi yang ketat karena gajinyapun
tinggi sekali. Namun guru-guru lulusan mereka lahir ke
masyarakat dengan membawa kesadaran sebagai seorang
pendidik, bukan seorang tenaga pengajar. Seorang pendidik tidak hanya konsen ke nilai akademis siswanya, tapi
juga perkembangan psikologis, mental, emosi, akhlak,
kreatifitas dan masih banyak lagi.
Khusus mengenai program peningkatan mutu guru,
sekolah mendaftarkan guru-guru yang dianggap memerlukan program pengembangan ke lembaga pelatihan yang
ada di Turki setahun sebelum mengikuti pelatihan. Pihak
sekolah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh guru mereka
atau sekolah lebih mengetahui guru mana saja yang perlu
ditingkatkan kompetensinya.
Itu terjadi karena kepala sekolah dengan intens melihat
sendiri pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya. Mereka
melihat langsung kegiatan moving class, aktifitas organisasi
semacam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan
MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan lain-lain.
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Setelah jam pelajaran usai guru-guru di sana terbiasa masih
tinggal di sekolah sampai sore untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang muncul pada hari itu.
Di Turki juga terlihat hubungan kerjasama yang baik
antara sekolah dengan masyarakat. Turki merupakan contoh
sangat baik tentang kedekatan hubungan antara sekolah
dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Salah
satu program sekolah yang menarik adalah berkunjung ke
rumah siswa secara bergantian sehingga terjalin keakraban
antara siswa, guru dan wali murid. Bahkan sekolah menyediakan kamera monitor yang bisa diakses langsung oleh orang
tua siswa dari rumahnya.
Orang tua bisa mengetahui kegiatan anaknya di sekolah,
aktifitasnya di dalam kelas dan lain-lain. Sehingga orang tuapun ikut mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran. Dengan
demikian guru tidak bisa berbuat macam-macam. Tujuannya
adalah tekanan positif agar guru-guru di sana memperlakukan
siswa-siswanya dengan sangat baik sehingga hubungannya
akrab seperti dengan teman, tetapi tetap menghormati guru.
M. Hakan Aycicek (dalam Nirwan 2009), seorang manajer
Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Samanyolu,
Ankara, Turki, mengatakan
bahwa partisipasi orangtua
dalam pendidikan merupakan
sebuah keharusan. Sekolah harus
bisa meyakinkan para orangtua
siswa akan pentingya peran serta
mereka demi kemajuan anak-anak
mereka.
Beberapa kegiatan yang rutin
mereka lakukan untuk melibatkan orangtua dalam pendidikan
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adalah memberikan bimbingan dan konseling bagi orang tua,
mengadakan seminar dengan berbagai macam tema bagi
orangtua, membuat persatuan orang tua siswa, mengadakan
kegiatan pengumpulan dana amal yang dikoordinir oleh
orangtua.
Sepintas lalu semua kegiatan yang mereka lakukan ini
tidaklah jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan sekolah-sekolah di Indonesia akan tetapi semua itu tidak hanya
berupa program di atas kertas sekolah atau dengan kata lain
benar-benar kegiatan nyata.
Hakan mengatakan bahwa pada awalnya melibatkan
orangtua secara aktif dalam kegiatan sekolah dan peduli pada
pendidikan merupakan pekerjaan yang berat. Namun sekolah tidak boleh menyerah mengajak orangtua untuk peduli
pendidikan. Sekolah wajib selalu memberikan pengertian kepada para orang tua bahwa anak-anak adalah calon generasi
penerus yang nantinya akan memimpin bangsa dan negara
ini, karena itu orang tua harus ikut terlibat dalam kemajuan
pendidikan anak-anaknya.
Kepedulian masyarakat terhadap mutu pendidikan,
memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pendidikan di Turki. Sebagai
contoh adalah Sekolah menengah
“Altin Basyak Koleji” merupakan sumbangan dari seorang
konglemerat di daerah ini. Sekolah
lainnya adalah “Ahmet Ulusoy”
yang merupakan sumbangan dari
konglomerat yang berasal dari
Cankaya bernama Ahmet Ulusoy.
Sekolah ini merupakan satu
dari 7 sekolah di bawah naungan
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Atlantik School di daerah Cankaya (bagian dari kota Ankara).
Jumlah murid di sekolah ini 750 orang, 200 siswa tinggal di
asrama putera dan 35 siswi tinggal di asrama puteri. Bagi
siswa-siswi yang tinggal bersama orangtua disediakan 50 bis
sekolah untuk antar jemput.
Sekolah dilaksanakan Senin sampai Jumat dari jam 09.00
sampai 16.30. Ilhan Yerli, general manajer yang mengelolah 7
sekolah Atlantik di daerah Cankaya, mengatakan bahwa tidak
hanya orang kaya saja yang peduli akan pendidikan anak-anak
di Turki akan tetapi semua masyarakat juga sangat peduli
akan hal yang satu ini. Semua orang baik kaya maupun orang
yang hidup pas-pasan sudah terbiasa menyumbangkan uang
mereka untuk memajukan pendidikan.
Yang lebih berkesan lagi bahwa setiap penyumbang, besar atau kecil, tidak pernah ikut campur tentang
penggunaan uang yang
mereka sumbangkan.
Mengenai alasan
mereka sangat peduli
dengan pendidikan adalah bahwa Negara mere
ka di masa depan akan
dipimpin oleh anak-anak
mereka sekarang.
Oleh karena itu jika
mereka diberi pendidik
an yang baik maka
Negara ini akan mereka
kelola dengan baik pula
pada waktunya nanti.
Alasan lain yang mereka
sampaikan bahwa dalam
memberikan sumbangan kepada sekolah mereka niatkan
untuk beramal sesuai dengan ajaran agama. “Kalau beramal
kita tidak perlu tahu untuk apa uang kita itu digunakan,” kata
mereka.
Mereka juga mempunyai orang yang menjadi panutan
bagi mereka yaitu Fatih Gulleyin. Fatih Gulleyin adalah seorang teknokrat, konglemarat dan punya jiwa sosial yang
tinggi. Beliau saat ini bermukim di Amerika Serikat akan tetapi
kontribusinya untuk memajukan pendidikan di Turki tidak
pernah berhenti.
Pernah suatu hari, Fatih Gulleyin akan diberi gelar kehormatan oleh salah satu universitas di Inggris akan tetapi
ditolak dengan berkata: “berikan saja gelar kehormatan itu
pada warga Turki yang membantu dunia pendidikan”. Sampai
sekarang Fatih Gulleyin menjadi inspirasi bagi sebagian besar
warga Turki untuk berbuat sesuatu dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan di sana.
Menurut pemikiran Gulleyin, umat Islam harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa bersaing dengan masyarakat Barat. Untuk itu maka beliau membuat
suatu gerakan yang terkenal dengan nama gerakan Nurcu.
Inti gerakan Nurcu adalah hidup berjamaah akan lebih
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baik daripada hidup secara individual. Ia mengumpamakannya dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam
Islam, seseorang yang harta bendanya sudah memenuhi
kuota tertentu, wajib mengeluarkan zakat. Bila zakat ini secara
individual dibayarkan kepada yang berhak, tentunya akan
kurang berdaya guna.
Namun, bila zakat ini dikelola dengan baik secara jamaah,
hasilnya akan sangat berdaya guna, tidak hanya dapat meningkatkan taraf perekonomian, tetapi juga taraf pendidikan
masyarakat.
Bagi Gulleyin, aspek yang paling penting dari pendidikan
adalah mengajar. Pengajaran dipandang sebagai tindakan
yang suci. Tugas dari guru adalah memberikan ilmu dan
menjadikan perubahan, perubahan positif dalam kehidupan
siswa-siswi mereka (Gulleyin, 2004).
Mengutip contoh
dari Nabi Muhammad
sebagai seorang pendidik yang sempurna,
Gulleyin mencatat
bahwa Nabi Muhammad memimpin dengan
memberikan contohcontoh melalui perilaku,
perbuatan baik dan
kebajikan yang diajarkan
ke anggota keluarganya
dan sahabat-sahabatnya
dalam Islam.
Beberapa sekolah di
Indonesia yang terinspirasi oleh Gulleyin banyak yang sudah mengikuti dan menjadi juara pada kompetisi
intelektual nasional dan internasional serta Olimpiade. Sekolah-sekolah di Indonesia ini telah menjadi mitra kerja PASIAD
(Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association),
sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah
Turki bekerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan
mutu pendidikan.
Sekolah-sekolah tersebut diantaranya sekolah tempat Asri
mengajar: SMP Al Hikmah Surabaya, Pribadi Bilingual Boarding
School di Depok, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, Pribadi Bilingual Boarding School di Bandung, Fatih
Bilingual School di Aceh, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding
School di Tangerang, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen dan Kesatuan Bangsa School di Yogyakarta. Proses pembelajarannya terinspirasi oleh tujuan model pendidikan versi
Fatih Gulleyin yang telah diadopsi banyak sekolah di beberapa
Negara (Afghanistan, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kazakhstan, Nigeria, Rusia, Vietnam, Indonesia dan Uzbekistan):
“A manifest goal is not just to create world-class intellects
but also to produce students of good character who will live
and help others live in harmony in the world.” 
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Watanabe
Pengalaman Imelda Emma Veronica Coutrier-Miyashita
Indonesian Language Lecturer at Senshu and Waseda University, Japan
Former Radio Personality at InterFM
“Saya akan tetap belajar bahasa Indonesia seminggu sekali
agar saya tidak pikun,“ kata Watanabe (94), salah satu mantan murid Imelda saat makan siang bersama. Imelda pun
mencoba menahan tangis haru mendengar pernyataannya
yang telah membuatnya terus belajar di tengah aktifitas
Imelda mengajar Bahasa Indonesia di Universitas Senshu,
Kanagawa dan Universitas Waseda, Tokyo, Jepang.
Empat tahun lamanya dirinya dan Watanabe tak saling
jumpa. Sepekan lalu, Imelda memutuskan menghubungi
Watanabe pria kelahiran 18 April 1915. Meskipun umur
mulai uzur, namun ingatannya tetap “tedas” mengingat
setiap suara dalam telpon.
Watanabe mengajaknya minum kopi. Dirinya pun menerima jadwal minum kopi berdua di Stasiun Meguro jam
11 siang waktu setempat. Tapi sebelumnya Imelda harus
menuntaskan urusan di Kedutaan Besar Republik Indonesia
di Jepang.
Keesokan harinya, usai menyelesaikan urusannya, dia
berjalan terengah menuju
Stasiun. Imelda berjanji untuk tepat waktu agar tidak
mengecewakan Watanabe.
Jam 11 kurang lima menit
dirinya pun sampai stasiun,
ternyata Watanabe sudah
menunggu.
“Sensei… ,” teriak Watanabe. Tanpa basa-basi, ia
menjabat tangan kemudian
memeluk Imelda.
Imelda terharu, tetapi
juga keheranan melihat lelaki
Jepang memeluk perempuan
di tempat umum. Suatu yang tidak lazim dilakukan oleh
lelaki manapun juga di Jepang, meskipun istrinya sendiri.
Watanabe masih sehat di usia senjanya. Matanya awas,
pendengarannya tajam. Meskipun kakinya mulai lemah, ia
menolak memakai tongkat. Imelda sangat menghormati
Watanabe yang dianggapnya sebagai bapaknya sendiri.
Imelda sangat amat nyaman berjalan dengannya, sebagai
seorang guru dan murid juga anak dan orangtua.
Mereka pun berjalan menuju lantai atas gedung sta-
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siun. Tiba-tiba “Bruk….”,
Watanabe terjatuh saat
menaiki tangga eskavator.
Ia tidak mengeluh, hanya
mengisap jari tengahnya
yang berdarah.
“Tidak apa-apa, biasa
ini,“ kata Watanabe.
Sambil menunggu
pesanan Soba, Imelda
memasangkan plester luka
di jari Watanabe.
“Aku pernah berdosa besar padanya. Waktu aku masih
mengajarnya, dia memberikan aku tiket makan di restoran
soba dekat rumahku. Tapi aku tidak pakai sampai hangus
dan aku menyesal,“ kata Imelda dalam hati.
“Tidak apa sensei, memang kalau sudah tua suka begini
gampang jatuh! Tidak apa-apa. Nanti juga kering lukanya,”
kata Watanabe sambil melirik
lukanya.
Tak lama kemudian, Soba
sudah terhidang di depan
mereka. Aroma makanan khas
Jepang itu menggoyahkan rasa
lapar. Imelda sendiri sebenarnya agak kehilangan nafsu
makan. Bukan lantaran dia
takut melihat luka dan darah
yang terus mengucur di jari
Watanabe. Bisikan pun berkecambuk dalam hatinya; manusia yang renta mudah luka,
mudah jatuh, mudah goyah
dan sewaktu-waktu bisa saja si renta itu tiba-tiba tidak ada
lagi di hadapannya.
Imelda berusaha bercakap-cakap ringan, sambil memperhatikan Watanabe makan, jangan sampai tersedak.
Jangan sampai dia emosi waktu menjawab, bisa-bisa nanti
salah masuk. Imelda selalu tunggu dia selesai mengunyah
dulu baru diajaknya bercakap-cakap.
Watanabe bukanlah orang biasa. Kariernya di perusahaan dagang Mitsui Bussan sangatlah luar biasa. Lulusan
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Ekonomi Universitas
Tokyo Teikoku itu pernah
bertugas di Hamburg,
Jerman selama 4 tahun.
Karena pengalaman di
Jerman ini, dia bisa berbahasa Jerman dan anak
lelakinya yang sekarang
tinggal bersamanya juga
bisa berbahasa Jerman
dan menjadi penerjemah.
Perusahaan tempat
Watanabe bekerja itu
punya jaringan yang
luas, termasuk di
Indonesia. Imelda
sering mengajar bahasa Indonesia kepada
pengawai Mitsui Bussan
yang akan ditugaskan ke Indonesia. Meskipun hingga akhir
pensiun, Watanabe tak pernah mendapat tugas ke Indonesia. Namun, Ia kagum dengan bahasa Indonesia.
Awalnya, saat ia berusia 83 tahun, tanpa sengaja ia
mendengar bahasa Indonesia yang diajarkan di salah satu
sekolah di Tokyo. Keinginan untuk belajar bahasa Indonesia kian bertambah setelah ia bertemu dengan salah satu
orang Indonesia yang saat itu mengajar bahasa Jepang
sebagai volunter di Kelurahan Meguro.
“Bahasa Indonesia
indah bunyinya,” cerita Watanabe kepada . Imelda
Rasa ingin tahu yang
memuncak itulah yang
menggerakkan kaki Watanabe ke rumah seorang
guru bahasa Indonesia
yang mengajar di SRIT
(Sekolah Republik Indonesia Tokyo). Ia pun mendapat informasi dari Herlino
Suleman, pengarang buku
“Pintu Tertutup Salju”, soal
kursus bahasa Indonesia
di Kedutaan RI yang diadakan setiap hari Senin, Rabu dan
Jumat.
Herlino juga mengajar di KOI (Kursus Orientasi Indonesia), tapi ia tidak mengajar Watanabe yang harus masuk
kelas pemula bahasa Indonesia yang diajar oleh Imelda.
Watanabe pun masuk kelasnya yang jumlah muridnya
mencapai 40 orang.
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Saat Watanabe belajar bahasa Indonesia itulah masa
dimana bahasa Indonesia banyak digemari masyarakat
Jepang. Semua kursus dipenuhi peserta, sampai membludak. Guru Bahasa Indonesia dicari-cari. Dan setiap hari
Senin, Rabu dan Jumat aku mengajar di lobby SRIT, karena
itu satu-satunya tempat yang bisa menampung 40 orang.
Seiring bertambahnya hari, entah mengapa, jumlah
siswa pun menurun. Tapi Watanabe tak pernah absen
bahkan Ia menekuninya sampai ke level tinggi.
Hingga akhirnya, Watanabe berhenti belajar di KOI
setelah ia tahu Imelda mengajar kelas lanjutan di sebuah
Culture Center. Ia pun mengikuti Imelda di Culture Center,
dimana Imelda harus mengajar 3 lansia dari 9 murid bahasa
Indonesia. Selain Watanabe, ada juga Fukuoka dan Asaga.
Watanabe masih terus belajar di Culture Center itu
sampai sekarang. Meskipun Imelda sendiri sudah berhenti
mengajar di sana sejak 5 tahun yang lalu. Bagi Watanabe,
bahasa Indonesia itu sangatlah menarik dipelajari, meskipun hingga kini ia belum pernah menginjakkan kakinya di
Indonesia.
Kalaupun Imelda punya hak untuk mencalonkan penerima Bintang Maha Putra atau penghargaan lainnya, ingin
dia calonkan nama bapak Watanabe ini dalam nominasi.
Yang pasti, semangatnya akan selalu Imelda patri dalam
ingatannya.
“Seharusnya para alumni KOI membuat reuni ya,” kata
Watanabe membuka percakapan.
Tapi Ketua persatuan alumni Fukuoka sudah meninggal…. “OK nanti saya coba
bicara dengan ibu Hikita,
supaya kita mengadakan
acara reuni. Nanti saya
kasih tahu hasilnya,” jawab
Imelda.
Mereka pun mengakhiri
pertemuan dengan berjabat tangan dan berpelukan
lagi. Tapi Imel tahu pelukan
ini agak lemah dibanding waktu berjumpa tadi.
Imelda cuma bisa berdoa,
Tuhan lindungi dia dalam
perjalanannya setiap hari
Sabtu untuk belajar bahasa
Indonesia. Dirinya tahu di
usia Watanabe yang uzur, ia harus naik kereta dan berjalan
kaki berkilo-kilometer jauhnya sampai tempat kursus.
Imelda berbalik ke arah stasiun dan melepaskan tangisan yang sejak tadi ditahannya.
Lalu dirinya berkata dalam hati, “jika kamu bisa hidup
sampai 94 tahun, masihkah kamu akan belajar terus seperti
halnya Watanabe yang kukagumi?“
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Saat ILT Program di Jerman
Hasil studi banding Hendra Christanto
Guru Multimedia SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kab. Semarang
Saat itu, Hendra bergabung dalam pelatihan khusus bagi
para guru SMK RSBI (Rintisan Sekolah Bertandar Internasional) Indonesia di Negara Jerman selama 1 tahun dari
tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31 Agustus
2009 yang difokuskan pada masalah Human Resource
Management.
Pelatihan yang dia ikuti ini terbagi dalam beberapa
tahapan yaitu pelatihan bahasa Jerman (untuk memudahkan komunikasi), internship di perusahaan/institusi di
Jerman, teori manajemen (di salah satu Universitas di Jerman), seminar dan presentasi. Penyelenggaraan pelatihan
dilakukan di beberapa tempat (kota) yaitu Saarbruecken (1
bulan), Mannheim (3 bulan), Kota lain (Frankfrut, Hannover)
untuk internship di Kota
Hannover dan terakhir di
Berlin (2 minggu).
Selama Internship,
dirinya ditempatkan di
sebuah Sekolah Vocational
di Kota Hannover yang
bernama MMBBs Berufbildende Schule (dalam Bahasa
Indonesia: Sekolah Kejuruan
Multimedia) 3 bulan Hendra
berada di sekolah tersebut
dan banyak hal yang telah
didapatkannya selama di
sana.
Prinsipnya sekolah kejuruan di Negara Jerman mirip
dengan di Indonesia, ilmu
teknik kejuruan yang dipelajari tidak berbeda jauh dengan
yang dipelajari siswa di Indonesia, khususnya yang dirinya
alami (sesuai dengan bidang yang Hendra geluti adalah
Multimedia). Yang membedakan adalah, sekolah kejuruan
di Jerman siswanya ada yang berasal dari Gymnasium (kalau di Indonesia setara dengan SMA). Jadi kesimpulannya
siswa sekolah kejuruan di Jerman dari tingkatan umur ada
yang lebih tua dari siswa SMK di Indonesia.
Menengok sejenak Teknik Multimedia di sekolah kejuruan di Negara Jerman, materi yang dipelajari hampir sama
dengan kurikulum yang ada di KTSP (Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan) sekolahnya (kurikulum saat itu), tetapi
yang membedakan adalah dari segi peralatan praktik siswa,
peralatan mereka sangatlah lengkap, karena Motto kepala
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sekolahnya adalah, jika ingin siswanya laku di dunia Industri setelah lulus nanti, siswa harus dibekali kemampuan
dan ketrampilan menggunakan alat-alat sesuai standar
Perusahaan. Seperti contoh di jurusan Teknik Broadcasting, mereka menggunakan alat-alat sesuai standar TV
komersial, seperti peralatan TV Swasta Nasional yang ada
di Indonesia.
ILT (International Leadership Training) Programme
adalah sebuah pelatihan untuk pengembangan SDM yang
diselenggarakan oleh InWent (Internationale Weiterbildung und Entwiklung gGmBH). Program pelatihan yang
diselenggarakan meliputi berbagai macam skil, manajemen dan bahasa terutama bahasa Jerman.
InWent sendiri merupakan sebuah perusahaan
non profit di bawah kementerian ekonomi Jerman
(BMZ). Perusahaan ini adalah
gabungan dari CDC (Carl
Duisberg Gesellschaft) dan
CDG (Carl Duisberg Centren).
Ide dasar dari dibentuknya
perusahaan ini adalah bagaimana menjalin kerjasama
dan perdamaian dengan
bangsa lain dan sekaligus
sebagai bagian dari long
term marketing ala pemerintah Jerman, di mana dalam
konsep mereka perusahaan
ini berdampingan dengan
Lembaga Keuangan Jerman (KfW dan GTZ) dan Perusahaan
Konsultansi.
Dirinya dan para peserta ILT dari Indonesia, Mesir,
Syiria, Libanon, Yaman dan negara-negara Afrika diajak ke
Universitas Saarbrücken. Universitas tersebut dibangun di
tengah hutan, di lokasi bekas tanksi militer. Pintu gerbangnya masih sangat kental citarasa militernya, tapi bangunan
di dalamnya tidak lagi.
Ada banyak jurusan di sini, tapi dua yang paling diunggulkan, yaitu informatika komputer dan nano technology.
Kuliah disini “hanya” € 500 per semester. Itu saja masih sering diprotes, karena katanya dulu sekolah di sini gratis sejak
SD sampai kuliah. Di sela kegiatan dirinya pun mendapat
selayang pandang (sekilas) mengenai sistem pendidikan
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di negeri tempat “klub
raksasa” Bayern Munchen
berada. Sistem pendidikan di Jerman berbeda
dengan di Indonesia.
Semua anak usia 6–10
wajib menempuh mandatory education, semacam
wajib belajar sampai
tingkat SD. Setelah itu
anak dengan bimbingan
dan keputusan orangtua
boleh memilih untuk
masuk jalur akademik
(Gymnasium) atau jalur vokasional, hal ini sangat tergantung kemampuan anaknya.
Orangtua di sini faham betul dengan hal itu, sehingga
tidak ada yang memaksakan harus masuk jalur akademik.
Pada jalur vokasional, mereka memang disiapkan untuk jadi
pekerja di industri sesuai jurusan yang mereka pilih. Mereka
sekolah sampai umur 18 tahun, kemudian bekerja.
Bagi anak yang berprestasi dari jalur ini dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (semacam program
diploma/ahli madya di Indonesia), sehingga mereka mejadi
paramedis, teknisi di industri dan lain-lain.
Pada jalur akademik (hanya untuk anak-anak yang kemampuan akademisnya bagus) mereka mula-mula belajar
Bahasa Inggris dan Perancis. Setelah itu mereka belajar
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kimia, matematika,
sastra dan lain-lain.
Selama di sini mereka
menempuh tiga kali ujian
dan mereka harus lulus
untuk bisa mengikuti
proses selanjutnya. Jika
tidak lulus mereka dapat
mengulang satu kali. Jika
tidak lulus lagi mereka
harus (tidak boleh nawar)
kembali ke jalur vokasional. Setelah menempuh
tiga kali ujian (umur 18an)
mereka bisa meneruskan ke universitas. Jurusan yang bisa
dipilih tergantung nilai mereka, misalnya untuk kedokteran, hanya menerima lulusan terbaik 1 – 10. Tidak ada lagi
tes masuk universitas. Kampus sudah percaya dengan hasil
ujian dari sekolah sebelumnya. 
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Untungnya Para
Manula Shanghai
Hasil studi banding Ariani Kusumaningrum
Guru SMKN 13 Malang
Juara I Lomba Menulis Untukmu Guru Jawa Pos 2009
Setiap membicarakan tentang pembangunan dan kemajuan
bangsa, maka pemudalah yang menjadi tumpuan segala harapan dan curahan tanggung jawab. Generasi mudalah yang
menjadi tonggak kemajuan bangsa dan menjalankan roda
peradaban bangsa. Kelak para pemudalah yang menorehkan
laju pembangunan dan mengabadikan potret suatu peradaban yang selalu mutakhir. Pemuda adalah nyawa yang tiada
putus bagi laju nafas sebuah bangsa. Pendek kata, pemuda
adalah harapan.
Namun setelah melalui semua harapan dan melukiskan
derap kemajuan bangsa maka berujung kemana ayun kaki
tua mereka? Terlelap dalam gemerlap penghargaan? Melepas
beban hidup da;am perasingan? Atau terpenjara dalam ruang
ibadah menunggu ajal? Si tua Bangka adalah deretan manusia
yang dulu muda dan kini terlupa karena pudarnya mata dan
kendornya urat–urat tenaga mereka.
Setiap bangsa yang berpacu dalam persaingan global dan
menggenjot perndapatan perkapita mereka, akan meletakkan pemuda sebagai tumpuan harapan. Curahan anggaran
pendidikan hingga kelengkapan gizi mulai taraf balita sampai
remaja tak luput dari draft-draft kebijakan pemerintah, sama
halnya dengan RRC yang pernah begitu terpuruk dalam
kemiskinan, hingga sejarah mencatat pendapatan perkapitanya pada tahun 1978 masih di bawah 100 dollar AS per tahun,
pemuda adalah garda terdepan melecut derap roda pembangunannya hingga kini wajah RRC menjadi naga raksasa
ekonomi Asia bahkan dunia.
Amerika pun memandang sangat perlu mewaspadai
laju pembangunan RRC. Dengan potensi jumlah penduduk
1.344.130.000 jiwa maka hal itu menjadi potensi ketersediaan
tenaga kerja murah dan pasukan pertahanan negara yang melimpah. Produktivitas sumber daya manusia di China sangat
tinggi yang berakar pada nilai-nilai utama bangsa China yang
menekankan pada ketekunan, kerajinan, hemat, inovatif dan
disiplin yang tinggi.
Waktu berlalu masa berganti, di manakah para pemuda
mereka kini? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan Ariani
ketika dirinya selama 1 bulan merenda waktu di sana melaksakan diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa mandarin
SMA/SMK Indonesia di East China Normal University, Shanghai
- China. Pada tanggal 14 sampai 18 Juni 2011.
Pada umumnya dijumpai para Manula di negara kita
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mendapat job
masa tua yaitu
mengasuh cucu
dan meramaikan
tempat ibadah.
Kendati tak sedikit
para Manula di
negara kita yang
masih berkiprah
dalam laju ekonomi kita mulai kelas penasehat perusahaan
sampai pengrajin manula di beberapa panti jompo.
Manula memang sudah sangat jauh melewati masa
produktif mereka, namun ternyata pemerintah RRC, khususnya Shanghai masih memperhatikan para manula yang dulu
pernah menjadi garda terdepan dalam roda pembangunan
mereka. Ya, sering terdengar bahwa bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. RRC pun
tampil satria menghargai jasa para manulanya.
Di antara kesibukan Ariani melaksanakan diklat untuk
meningkatkan kompetensi guru bahasa Mandarin, dirinya
sempat mengunjungi rumah singgah manula yang terletak
di pusat kota Shanghai. Di gedung 3 lantai itu masyarakat
lansia Shanghai berkumpul dan memanfaatkan waktu dengan
berbagai kegiatan positif.
Mengkases aneka informasi dari penjuru dunia di ruang
khusus internet, membaca aneka buku dan dan koran, membuat aneka kerajinan tradisional mulai anyaman tali, lukisan,
miniatur panda, perhiasan giok, sampai pakaian khas Shanghai, ruang kebugaran pun tersedia bagi para lansia di gedung
ini. Jangan membayangkan yang disebut rumah singgah
ini semacam rumah singgah anak jalanan di bawah kolong
jembatan. Rumah singgah ini dibangun oleh pemerintah kota
Shanghai di beberapa titik kota, dengan konstruksi gedung 3
lantai dan dilengkapi AC pada setiap ruangannya.
Nah, di Rumah Singgah yang akrab disebuat dengan 老
人大学 (lăorén dàxué) inilah para manula berkumpul bersama, bergembira dan berbincang tentang hal-hal aktual. Jika
ditinjau dari makna huruf namanya memang 老人 (lăorén =
orang tua) dan 大学 (dàxué = universitas), namun tempat ini
bukan universitas pada umumnya, lebih cocok disebut sebagai rumah singgah untuk para manula.
Di rumah singgah yang jauh dari kesan kumuh, rapuh dan
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kuno ini para manula berkumpul, berbincang
dan berbagi kabar menarik yang telah mereka
akses di beberapa situs Internet. Rangkaian
kegiatan di rumah singgah ini cukup membuat
hari-hari yang mereka lalui di masa tua terasa
semarak sambil sedikit melupakan rasa sakit
yang kadang muncul di beberapa bagian
tubuh mereka. Walaupun sudah kakek-nenek
mereka sama sekali tak ketinggalan panasnya
hawa politik di negara mereka.
Bagi mereka yang gaptek, beberapa sukarelawan di sana dengan ramah mengajari
mereka. Akses internet yang lancar, ruang
sejuk dan pelayanan yang ramah menjadikan area internet ini bak kamar nyaman
ke dua mereka. Untuk yang jiwa bisnisnya
masih belum padam, mengawasi ritme
bursa saham sambil bertaruh kecil-kecilan
cukup menyalurkan naluri bisnis mereka
yang dulu telah ikut membesarkan perekomian RRC.
Bagi yang enggan berinternet ria, membaca koran
maupun novel klasik menjadi keasyikan di tengah heningnya
ruang baca dengan hawa sejuk dan jauh dari aroma bukubuku usang nan lembab. Buku menjadi jendela dunia bagi
mereka menilik kemajuan di daerah yang belum pernah
mereka kunjungi, menyimak kemajuan teknologi baru tanpa
perlu membuat mereka merasa terlalu tua untuk mengecap
hawa modernisasi.
Buku-buku sastra klasik mampu menggenapi euphoria
luhurnya budaya nenek moyang mereka. Nostalgia derap
kemajuan peradapan bangsa
menjadikan mereka semakin
luwes bertutur kepada cucu
mereka di rumah tentang
makna harga diri bangsa dan
menularkan semangat juang
untuk terus meneruskan roda
pembangunan yang dulu
telah mereka gawangi dengan
perkasa.
Wah, ternyata budaya
membaca masih perlu dilestarikan bahkan pada manula.
Para manula yang rajin membaca ini ternyata tak hanya
jago mendongeng tentang
naga raksasa dan dewi bulan saja, namun kisah-kisah heroik
yang terasa gurih berbalut kata-kata bijak yang membumi.
Di rumah singgah ini para pasutri manula dapat pula berkumpul dan adu kelihaian berdansa penuh aura romantisme
yang terjalin puluhan tahun melalui hidup bersama. Sebuah
ballroom penuh gelak tawa dan saling memberi semangat
antara pasangan senja usia.
Rasa nyeri otot atau gangguan persendian tak menyurut-
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kan mereka berputar, bergelanyut manja di pelukan
pasangan mereka dalam alunan melodi hening sampai
yang menghentak-hentak menggenjot sisa-sisa adrenalin
mereka. Yup, bergoyang dan berputar anggun! Melompat
kecil dan terus menggamit lengan yang dulu pernah perkasa
terasa membaurkan semangat hidup melanjutkan usia yang
terus beranjak menuju titik nol. Ah…. para pasutri lansia
romantis itu masih menunjukkan semangat hidup yang dulu
pernah bergolak menyemaraki kebangkitan naga raksasa
Asia ini.
Penasaran dengan nyamannya semua fasilitas di gedung
ini, sempat terselip tanya bagaimanakah pendanaannya?
Apakah mereka mengerahkan pasukan dengan kotak amal
atau beberapa stopmap? Cukupkah bergantung pada Dinas
Sosial yang di negara kita yang malah sempat dibubarkan?
Hhmm... ternyata jawaban klasik juga yang Ariani peroleh.
Selain menerima bantuan pemerintah, dana dari donatur,
ternyata para manula ini membuat kerajinan tangan dan
dengan bangga memajangnya di galeri yang terletak di lantai
2 gedung ini. Di galeri inilah wisatawan asing, tamu pejabat
asing sampai rombongan pertukaran pelajar menjadi lapar
mata untuk memborong aneka pernak-pernik khas Shanghai
sebagai oleh-oleh pulang kampung.
Memang, harganya relatif mahal dari pada di kios-kios pasar
wisata namun semangat amal tak menyurutkan Ariani membeli
beberapa merchandise olah tangan para lansia di sana.
Sungguh sebuah pelajaran yang berharga, bangsa yang
telah tampil menjadi naga raksasa Asia ini masih menjadikan
para manula sebagai sasaran pembangunan yang berkesinambungan. Para Lansia ini memang tampaknya tak lagi berarti bagi laju pembangunan
mereka namun semua potensi
yang tersisa masih tetap
berharga dan gaungnya terus
menyemangati dari generasi
ke generasi.
Manula bukan manusia
yang diperlakukan bak habis
manis sepah dibuang. Memberi fasilitas menghabiskan
waktu yang mendidik ternyata
juga sangat membantu proses
pendidikan cucu-cucu mereka
di rumah, memang ingatan
mereka tak setajam dulu,
gerak langkah pun tak lagi
cekatan namun kisah-kisah
heroik pembangunan bangsa
itu membangun karakter pejuang yang ulet dalam melanjutkan estafet pembangunan.
Semangat hidup di usia senja mereka tak menjadi beban
hidup bagi anak cucu mereka. Kerentaan mereka pun kelak
terbaring dengan penghargaan penuh dari bangsa mereka.
Indonesia tak perlu menunggu menjadi macan Asia untuk
menjadi bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya
meskipun hanya manula tak bertanda bintang jasa.
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Shahya Duktur
Meneladani
Keikhlasan Dosen
Universitas Al-Azhar
Pengalaman M. Oktav Fauzi Prabowo
Kepala Bidang Bahasa Arab Pusat Bahasa Al Hikmah Surabaya
Alumnus S2 Universitas Al-Azhar Mesir
Seberapa dalam kita belajar keikhlasan dalam berbagi?
Seberapa sering kita mendapati kejadian di sekitar yang
memberikan pelajaran hidup (tarbiyatal-hayat)? Dan bagaimana kita menjadikannya nilai hidup sehingga sampai
pada khoiron nas anfa’uhum lin-nas sebagai the most
worthed human?
Ikhlas, kata yang satu ini sudah sering kyai-kyai di
Indonesia ajarkan, bahkan ikhlas masuk dalam daftar
“mudah diucapkan tapi susah dilakukan”. Namun sampai
seringnya kuping Oktav mendengarkannya di Indonesia,
siapa sangka dirinya baru memahami secara ‘ilmal yaqin
di negeri Mesir setelah melihat satu episode hidup yang
Allah desain untuk menyadarkannya bahkan oran-gorang
di sekitarnya. Bagaimana hal yang “mudah diucapkan tapi
susah dilakukan” itu menjadi “sederhana diucapkan nan
mudah dilakukan”.
Sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi teman
Oktav, namun izinkan kami mengutarakan pengalaman ini
dari perspektif temannya langsung melalui tulisan sederhana ini.
Perkuliahan pertama, pelajaran berharga
Penasaran bagaimana rasanya menjadi mahasiswa
Al-Azhar Kairo, itulah saat yang paling Ali (bukan nama
sebenarnya) tunggu, sekaligus hal yang tidak akan dilupakannya di kemudian hari. Bukan hanya karena dirinya sudah
bisa jalan-jalan tanpa ditemani senior di Mesir, namun
karena pelajaran hidup yang dia dapati di dalamnya.
Ketika bus umum bertulis angka 80 (dalam bahasa
Arab) dengan coretan melintang diagonal, itulah bus 80
coret yang Ali kenal merapat ke sisi kanan di mahaththoh
(halte) Gami’ di Zahro` distrik Hayl-‘Ashyir, Ali pun segera
naik. Setelah naik dan membayar setengah pound Mesir
per orang, dia mengedarkan pandangan barangkali ada
kursi kosong.
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Sia-sia, jangankan
kursi kosong, tempatnya bergelayutan di
tiang bus ini saja harus
berdesak-desakan. Terbayang sudah perjalanan 1 jam naik
bus dengan berdiri. Mungkin hanya dirinya di antara ketiga
temannya yang memiliki fisik lemah. Berdiri dan berdesakan di dalam bus yang bergoyang-goyang ini saja membuat dia semakin payah. Wajah makin pucat dan hawa di
sekeliling sangat dingin dan makin menusuk.
Tiba-tiba terdengar suara surga ketika seorang bapak
Mesir yang membawa tas mempersilahkan Ali duduk,
“itfadhdhol yabniy” (silahkan anakku) katanya, dengan
tambahan “yabniy” tentu hal itu tidak biasa dilakukan oleh
orang-orang tua kepada yang muda di daerah Ali, Indonesia.
“Syukron”, tanpa basa-basi Ali terima tawarannya
duduk di kursi bus yang memang sangat dibutuhkannya.
Sesungging senyum ikhlas dari bibirnya, kemudian menjawab “Syukron lillah” (Terima kasih anda semestinya untuk
Allah). Jawaban bapak tersebut kemudian menambah
perbendaharaan mereka sebagai orang non-arab.
Senyuman dan jawaban yang sulit mereka dapatkan
bukan hanya di Indonesia, tapi sampai akhir tahun Ali dan
teman-temannya belajar dan tinggal di Kairo pun tidak
pernah didapati lagi senyum ikhlas seperti bapak tersebut.
Sampai di mahaththoh terdekat dari kampus al-Azhar
lil banin di kawasan Husein, Ali lihat punggung bapak itu
lebih dulu meninggalkan bus yang ditumpanginya. Tak
jelas tujuannya, namun searah dengan Ali yang akan ke
kampus. Dirinya hanya ingin mengucapkan terima kasih
sekali lagi.
Sampai di ruang kuliah, Ali memilih bangku belakang
karena bangku-bangku depan telah penuh terisi. Walhasil
pandangan ke arah depan tertutupi punggung mahasiswa
Afrika dan Mesir yang tinggi-tinggi. Ruang kuliah kini se-
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makin hangat di musim dingin karena berjejalnya mahasiswa dan semuanya banin –laki-laki.
Sosok yang membuat hening ruangan telah tiba, ternyata tak begitu lama menunggu
sang duktur masuk ruang kampus dengan
membawa secangkir syaysukhnah (teh
hangat) di tangan kanannya dan mengucapkan salam ke seluruh isi ruangan, salamnya
terdengar di seluruh ruangan walau ruangan
ini besar dan tadinya ramai dengan obrolan
aneka bahasa mahasiswanya.
Duktur adalah sebutan untuk dosen
sebab menjadi dosen di universitas AlAzhar haruslah sudah menempuh jenjang
doctoral terlebih dahulu.
Walhasil, duktur tersebut adalah bapak
yang tadi mempersilahkan Ali duduk
menempati kursinya. Ya Salam, ternyata
demikian tawadhu’ dan bersahajanya seorang
duktur di al-Azhar. Semangatnya membagikan ilmu “top
banget” meski harus ditempuh dengan menaiki bus umum.
Keikhlasannya berbuat kebajikan ditunjukkan tanpa tanggung-tanggung, walau kepada orang yang tidak dikenal
sekalipun. Cukup ia lihat
orang lain yang membutuhkan bantuan maka ia berikan
bantuan.
“Shah kidza aw la`ah?”
(Benar begitu atau tidak?),
ucap duktur tersebut di setiap penghujung kalimatnya
secara retoris.
“Shah yaa duktur” (Anda
benar, duktur).
Anda benar dengan segala ilmu yang Anda berikan.
Anda telah mengamalkannya
terlebih dahulu kemudian
menyampaikan.
Berbagilah tanpa
mengharap balas jasa
manusia
Ketika kembali ke Indonesia, pengalaman berharga
seorang teman ini (Ali),
Oktav bawa sebagai bekal
dakwah. Tidak perlu menanyakan nama dukturnya
itu, karena orang baik tidak
ingin dikenang kebaikannya
oleh manusia. Kebaikannya
ingin ditulis oleh Pencipta
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Kebaikan.
Selama menempuh studi di Al- Azhar, belajar
kepada duktur tidak selalu di kampus, kadang para Masisir
(Mahasiswa Mesir) mengundangnya ke Wisma Nusantara,
markas kegiatan Oktav, Ali dan teman-temannya di kawasan Rab’ah al-Adawiyyah, tak jauh dari gedung Asuransi
Kesehatan Mesir, makam Anwar Saddad dan tentunya
masjid atas nama tokoh sufi wanita, Rab’ah al-Adawiyah.
Dari namanya lah, wilayah ini dinamakan. Suatu waktu
Oktav mengundang seorang guru besar al-Azhar untuk
mengisi seminar yang diadakan SEMA-FSI (Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah), organisasi mahasiswa di
bawah PPMI (Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia)
Mesir.
Yang menarik adalah bukan hanya Guru besar tersebut
menolak diberi fee oleh panitia, namun selama acara beliau
membagikan secara gratis buku-buku yang ia tulis kepada
mahasiswa yang antusias dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan darinya.
Ilmu memang mahal, karena butuh kesungguhan,
waktu, perlu menempuh jarak yang jauh dan biaya untuk
meraihnya. Namun janganlah dipermahal lagi dengan mematok ‘tarif ilmu’. Hal tersebut justru akan membuat ilmu
semakin murah harganya.
Saat ini jangan sampai
ada ulama atau kyai yang
mau diundang memberi
taushiyah dengan mematok ‘tarif ilmu’. Sebab akan
muncul stigma ‘Ilmu agama
itu bisa-bisa dibeli dengan
uang’, na`udzubillah. Nah,
kalau yang ngasi ikhlas, lain
lagi ceritanya.
Sebuah pelajaran bagi
guru maupun orang tua agar
senantiasa berbagi kebaikan
dan ilmu. Mari tanamkan
pada anak didik, pada generasi muda agar terus dan
selalu berbagi kebaikan dan
ilmu.
Satu hal yang perlu
diyakini adalah Allah akan
menambahkan kebaikan dan
ilmu kepada seseorang, bila
dia mau berbagi kebaikan
dan ilmu tersebut kepada
orang lain yang membutuhkannya. Maka, berbagilah
tanpa mengharap balas jasa
dari manusia!
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UJIAN SEKOLAH ALA SUNNI
Hasil studi banding Muhammad Iqbal
Kepala SD Khadijah Pandegiling Surabaya
Pergi ke tempat baru, tentu berharap akan menemui
pengalaman baru. Sebenarnya ini adalah hadiah bagi Iqbal,
karena pengalaman ini di luar atau melebihi harapannya
ketika mengunjungi tempat ini. Biasanya kalau pergi ke
Tanah Haram, baik untuk keperluan Umrah atau Haji, kita
tentu ingin mendapatkan pengalaman spiritual yang lebih,
sehingga pengalaman spiritual itu dapat dijadikan pemacu
semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Perjalanan umrah kali ini sedikit berbeda, Iqbal berangkat tanpa perlu mendaftar dan membayar, karena dirinya
berangkat setelah mendapat hadiah dari sponsor sebuah
pameran pendidikan. Iqbal pun memulai perjalanan dengan rasa syukur yang sangat mendalam, ibaratnya mendapat rizki “nomplok”.
Sesampainya di tanah suci Mekah, dirinya mulai melaksanakan rangkaian ibadah umrah sebagaimana biasa. Lama
sudah, dia memendam kerinduan ziarah kedua di tanah
haram ini. Rindu tawaf, menangis di Multazam, rindu lari
antara Sofa dan Marwa, rindu meneguk sejuknya zam-zam,
rindu pada setiap waktu dan laku selama berada di tanah
haram.
Secara fisik, saat itu Masjidil Haram masih dalam proses
pembangunan, sehingga lalu lalang truk pengangkut
bahan bangunan sering terlihat. Hotel tempatnya tinggal
tidak jauh dari Masjidil Haram. Begitu keluar hotel, dirinya
langsung bisa melihat Masjid yang
menjadi kiblat umat
muslim seluruh dunia
ini.
Hari kedua berada di Mekah, kira-kira
selepas shalat subuh,
Iqbal menyempatkan
diri menengok kanan
kiri hotel yang tempatnya singgah. Ternyata
di sebelah kiri hotel
terdapat sebuah gang
kecil dan terlihat sebuah
papan nama sekolah
yang ukurannya sangat
kecil, seukuran papan
nama jalan di kota-kota di
Indonesia.
Awalnya Iqbal merasa kurang tertarik, namun setelah
matahari mulai menampakkan sinarnya lebih terang, maka
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terlihat beberapa pemuda belasan tahun bergegas ke arah
sekolah tersebut. Mulailah muncul rasa penasaran dalam
hati. Dia tidak membiarkan rasa penasaran itu merajalela,
segeralah dirinya mencari informasi dari orang hotel tentang sekolah tersebut.
Informasi awal, sekolah tersebut adalah sekolah sunni
terakhir yang masih bertahan di kota Mekah, sebab sekolah
yang lain sudah menggunakan paham wahabi sebagai
paham yang dianut secara mayoritas di sana. Hari itu Iqbal
tidak meneruskan rasa penasarannya karena masih dalam
rombongan dan mempunyai agenda kegiatan bersama
yang harus segera dilaksanakan.
Keesokan harinya, Iqbal memberanikan diri untuk melihat bagaimana sekolah di Mekah ini dikelola, berbekal
informasi awal yang sangat
terbatas, dirinya mendatangi
sekolah tersebut. Sungguh
sebuah kejutan baginya, karena kegiatan sebelum masuk
sekolah, hampir sama dengan
yang dilakukannya di sekolahnya di Indonesia, yakni baris
dan doa
Terlihat beberapa murid
yang berlarian karena takut
ketahuan kalau mereka
terlambat, beberapa yang tertangkap terlambat langsung
mendapat sanksi disiplin
yang cukup tegas dari para
gurunya. Cukup lama Iqbal
melihat proses itu berlangsung,
sampai habis para murid yang tadinya baris dan berdoa.
Dengan tertib, bergilir mereka masuk ke dalam gedung
sekolah.
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Tak disangka, ternyata salah
seorang guru melihat gerak-geriknya yang dari awal mengamati
setiap kejadian pagi itu. Beliau
mendatangi dirinya dan mulai
bertanya, siapa Iqbal, ada perlu
apa, mengapa dari tadi berdiri
mengamati sekolah dan seterusnya. Setelah menjawab semua
pertanyaan itu dengan sesopan
mungkin, yang terjadi adalah ajakan yang tak terduga sama sekali
baginya, beliau langsung memfasilitasi keingintahuannya dengan mengajak masuk dan melihat
seisi sekolah tersebut.
Gedungnya bukan sebagaimana sekolah di Indonesia, lebih tepatnya ini adalah sebuah
rumah yang dijadikan sebagai sekolah, bangunannya
tua, terdapat beberapa sudut bangunan klasik khas Arab.
Beberapa kelas yang dia kunjungi ukurannya tidak sebesar
sekolah Indonesia pada umumnya, namun kalau dilihat
kelengkapannya, hampir sama dengan kelas kebanyakan.
Saat mulai masuk ke sekolah ini, Iqbal diberitahu bahwa kegiatan yang ada bukanlah kegiatan belajar mengajar
yang rutin, karena mereka tepat berada di pekan ujian.
Ujian di sekolah ini rupanya sudah mengacu semacam
ujian kompetensi, karena selain dirinya melihat beberapa
guru yang berlalu-lalang
membawa lembar koreksian, Iqbal melihat di
semua kelas terdapat
ujian lisan, tiap kelas
digunakan oleh dua
guru untuk menguji
para murid yang belajar
di kelas tersebut.
Iqbal kagum sekali,
dengan usia murid
sekitar usia SMP di Indonesia, dengan tekun
mereka mempelajari
materi yang diujikan
sambil menunggu
giliran masuk kelas.
Ketika tiba gilirannya, sang
guru langsung meminta si murid agar membuka halaman
tertentu, atau dalam kesempatan lain sang guru membuka
halaman yang dikehendakinya.
Langkah berikutnya, sang guru meminta murid membaca dan menjelaskan isi halaman buku yang sudah terbuka, apabila sang guru masih terlihat belum yakin dengan
jawaban si murid, guru penguji itu tak segan memberi
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pertanyaan kembali untuk
dijelaskan oleh muridnya.
Yang luar biasa, Iqbal tidak
melihat satu murid pun yang
gemetar menghadapi para penguji, mereka terlihat fokus mempelajari materi saat sebelum ujian, dan
terlihat tangkas saat menjawab
pertanyaan dari pengujinya.
Mengapa dirinya begitu
kagum dengan sistem ujian tersebut? Di Indonesia, ujian semacam
ini baru dilahap oleh mahasiswa
terutama yang akan lulus Strata
1. Sementara di sekolah tersebut,
saat mereka usia SMP, mereka
sudah melaksanakan ujian kompetensi semacam ini.
Kecurangan tidak akan terjadi, kemampuan berargumentasi, efektif berbahasa lisan dan tegas dalam mengambil keputusan akan semakin terasah, penguasaan dan
pemahaman terhadap materi jelas lebih dalam bisa jadi
karena tingkat literasi siswa (membaca) kian tinggi karena
tekanan positif tersebut, keraguan akan kompetensi pun
langsung dapat di investigasi dan di kroscek oleh guru
penguji.
Pantas, orang Arab sesuai pengalamannya bila beradu
argumen terlihat sangat cerdas. Analisa Iqbal, bisa jadi
karena sejak di bangku sekolah, mereka mengalami ujian
seberat ini.
Lalu bagaimana Indonesia?
Saat ini, dengan
kurikulum yang
selalu dikembangkan oleh pemerintah dan dengan
visi masing-masing
sekolah yang terlihat
semakin baik, Iqbal
berkeyakinan bahwa
pelajar Indonesia
juga akan mencapai
level yang sama.
Level ujian kompetensi, bagi dirinya
pribadi
sudah saatnya dijadikan standar bagi sekolah terlebih level SMP maupun SMA
sederajat. Dengan ujian kompetensi, murid akan terbiasa
berlatih keras dan yakin dengan kemampuan diri sendiri,
hasilnya kualitas generasi emas Indonesia mudah-mudahan akan berubah menjadi emas murni, bukan hanya besi
yang dilapisi dengan emas.
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Mengenal Persia
Modern dari Dekat
Pengalaman Sirikit Syah
Direktur Sirikit School of Writing Surabaya

Apa yang dapat kau ketahui tentang Iran, hanya dari
sepuluh hari di sana? Jawabannya: bisa jadi lebih
dari yang diketahui orang-orang yang belum pernah
ke Negeri tersebut dan cuma membaca berita
media massa yang belum tentu seratus persen tepat
tetapi belum tentu pula keliru sepenuhnya
Manusia terindah di dunia
Manusia Iran berkulit putih, berbadan tinggi dan
proporsional, berambut warna gelap dan ikal, berhidung
mancung, bermata coklat atau hijau atau biru. Badan mereka “proporsional” karena boleh dikata Sirikit tidak pernah
melihat pria atau wanita gemuk atau kegemukan di Iran.
Jangan bandingkan dengan manusia di Amerika Serikat,
yang menurutnya manusia paling gemuk di dunia, dengan
kegemukan yang terlalu (obesitas).
Ketika berada di AS tahun 2004 (Sirikit pernah tinggal di AS tahun 1994-1995, 2004, lalu kunjungan singkat
tahun 2008), dirinya pernah melihat
seorang perempuan
gemuk sekali, duduk
di kursi roda mungkin
karena kegemukan
tidak bisa jalan, perutnya sudah sampai ke
lutut dan pangkuannya, namun dia masih
asyik mengudap snack
sambil nunggu bus
kota. Orang Amerika
juga suka minum Diet
Coke tapi ukurannya
setengah embernya
orang Jawa, dan
burger low colesterol
yang ukurannya juga
jumbo. Paradoks, kan?
Namun, orang
Amerika adalah orang-orang paling ramah yang pernah
ditemuinya, sangat terbuka, hangat. Tinggal di Amerika
cukup nyaman bagi Sirikit, orang Jawa Islam.
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Sirikit juga pernah ke Jepang, dan memang badan
orang Jepang ramping-ramping. Namun tetap saja, lebih
cantik dan tampan orang Iran. Mungkin banyak juga yang
mengira bahwa orang Iran adalah ras Arab. Bukan. Orang
Iran adalah ras Aria, seperti orang Jerman dan Eropa
umumnya. Di Timur Tengah, ras Aria ada di Iran, Lebanon,
Syria, Turki.
Selain fisiknya yang indah (cantik rupawan), orang Iran
juga fashionable. Di jalan-jalan dia melihat perempuan
bercelana jeans, mengenakan blus modis sepanjang lutut,
sepatu dan tas yang matching, lalu penutup kepala/scarf
yang indah. Sebagian dari mereka
masih menyisakan
jambul pirangnya di
atas wajah, ada pula
yang ekor rambutnya di punggung
menyembul dari
balik scarf. Para
prianya juga mengenakan busana
ala barat, pantalon
dan kemeja, kadang
dilapisi jas, atau
sweater. Keren.
Tentu, mayoritas perempuan
mengenakan
chador, itu gaun hitam dari kepala sampai kaki yang
hanya terbuka di bagian wajah. Namun style chadornya
tidak seperti yang Sirikit bayangkan: gaun hitam tanpa
gaya dan membosankan. Setelah diamati, chadornya
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terbuat dari kain yang bagus, cukup
tebal namun tidak panas di badan, enak
jatuhnya, dan potongannya membuatnya seperti melambai-lampai kalau
dipakai berjalan. Indah sekali.
Penampilan fisik dan gaya busana
manusia Iran jelas berbeda dari bayangannya semula. Apalagi sikap dan perilakunya. Mereka sangat hangat, ramah,
toleran terhadap tamu-tamunya yang
bergaya busana berbeda, dan mereka
kelihatan cerdas.
Tentu saja, pengalaman Sirikit
selama 10 hari di Iran tidak semuanya
berisi cerita indah. Ada saat-saat ketika
dirinya kesal setengah mati, bahkan
sampai menangis, ketika dia menjadi
korban ketidakrapihan panitia dalam
mengatur jalannya Islamic Awakening Conference. Sungguh berbeda dengan pengalaman saya saat mengikuti
event internasional yang diorganisir oleh panitia di Jepang
dan Amerika. Di dua negara ini, jadwal bahkan sudah
dikirim sebelum dirinya meninggalkan Indonesia.
Selama di negara itu (Amerika atau Jepang), kecil kemungkinan jadwal berubah. Semua juga serba tepat waktu. Ini
tidak terjadi di Iran. Ada yang bilang, ini semua agenda
setting, alias disengaja,
sebagai upaya pengamanan intelejen.
Keberdayaan dan
posisi perempuan
Yang sangat mencengangkan adalah
keberdayaan dan posisi
perempuan Iran. Memang karena konferensi
yang Sirikit hadiri adalah
Konferensi Perempuan Islam se-Dunia,
tentu panitianya banyak
perempuannya. Tidak
benar rumor bahwa
perempuan Iran tidak
boleh bersekolah dan tidak boleh berkarir. Banyak perempuan Iran menjalani profesi dokter, insinyur, psikolog, wartawan, guru atau dosen. Beberapa jurusan atau universitas
bahkan didominasi mahasiswi.
Pasti yang skeptis akan berkata, “Ya, yang kau temui
adalah crème de la crème masyarakat intelektual Iran.”
Jawaban Sirikit: saya juga turun ke jalan, naik bus kota,
pergi ke pasar dan melihat masyarakat mayoritas. Ordinary
people. Hasil amatannya: di pasar pun, orang Iran tampak
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cantik dan tampan, dan memiliki hubungan kesetaraan yang sehat.
Di bus kota lain lagi, tempatnya dipisah. Tapi itu lebih
untuk respek terhadap perempuan. Membandingkan pengalaman naik bus kota di Jakarta (dirinya pernah berada
di ketiak laki-laki, atau badannya dempet sekali dengan
badan laki-laki), naik bus kota yang pria-wanitanya dipisah,
betul-betul nyaman.
Dalam penerbangan Teheran-Kuala Lumpur, Sirikit
duduk di sebelah perempuan Iran yang berdomisili di
Malaysia. Perbincangan mereka selama 7 jam setara dengan dirinya membaca 7 buku tentang Iran. Tentang sikap
respek pria Iran terhadap perempuan, dan sikap confident
para perempuannya, siwanita Iran menjelaskan: “Laki-laki
Iran menaruh hormat pada perempuan Iran karena kami
membuat mereka demikian. Kami tidak membiarkan para
laki-laki kami tidak menghormati kami.”
Sepak terjang media
Persepsi yang berubah saat menyaksikan langsung
perilaku perempuan Iran selama sepuluh hari, tak pelak,
membawa Sirikit ke perenungan soal media. Medialah
yang membuat persepsi negatif selama ini soal Iran,
seolah-olah mereka tertekan dan tertindas dalam sebuah
sistem negara yang Islami. Meski mungkin itu benar, tapi
saat dirinya di Iran, Sirikit tidak menemui seperti digambarkan oleh media-media
tersebut
Memang, dalam
perang antara liberalisme dan fundamentalisme, bangsa kita,
terjebak di tengahtengah. Kita menjadi
objek perdebatan, objek
hukum yang dipaksakan, atau bahkan objek
ejekan. Kita pernah
mengalami suatu masa
di Indonesia ketika kita
disebut-sebut sebagai
peniru gaya pakaian
orang Arab. Tuduhan
ini jelas terasa janggal.
Bukankah selama puluhan tahun orang-orang Indonesia
menggunakan pakaian gaya Barat, tetapi mengapa tidak
ada yang mengejek dengan sebutan misalnya, ‘pengekor
Barat’.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Kenyataannya, di banyak tempat di dunia ini, termasuk di negaranegara yang mendukung sekularisme dan peminggiran
peran agama, siapa yang menggunakan pakaian Islami
sering menjadi korban ejekan, bahkan juga mendapatkan
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diskriminasi di tempat kerja dan di ruang-ruang publik. Lagi-lagi, sungguh ini sebuah kejanggalan, mengapa negaranegara yang mengatakan menjunjung tinggi kebebasan,
justru mengekang kebebasan orang untuk berpakaian?
Mengapa mereka takut pada sepotong kain yang disebut
jilbab itu? Mereka menganggap jilbab sebagai bahaya bagi
masyarakat, tapi membebaskan pistol dan alkohol.
Inilah salah satu tantangan terbesar. Melalui propaganda dunia media (Media Barat), besar peluangnya secara
intens penikmatnya dibujuk rayu agar terpesona oleh
janji-janji kebebasan dan kesetaraan yang dianggap sebagai wujud keadilan. Bagi kaum wanitanya, mereka hanya
akan meraih keadilan
jika mereka bebas dan
setara dengan laki-laki.
Sebagaimana dikatakan
Berger terkait konsep
dekonstruktif keluarga
dan pernikahan, “Keluarga tampak seperti
setan tua, heteroseksual
adalah pemerkosaan,
menjadi ibu adalah
perbudakan, semua
hubungan antarjenis
kelamin adalah perjuangan meraih kekuasaan.”
Jelaslah, mereka
yang mempropagandakan hal-hal seperti itu
telah melupakan katakata Bunda Theresia di
Konferensi Perempuan di Beijing (2000), bahwa perbedaan
jenis kelamin dimaksudkan Tuhan sebagai sebuah harmoni
kemanusiaan.
Fukuyama juga mengatakan bahwa ide kesetaraan bukanlah ide yang universal. Kesetaraan gender, seks bebas,
perceraian, aborsi dan hak-hak kaum komoseksual adalah
karakteristik masyarakat Barat.
Pernik tersembunyi
Ibukota Iran menyimpan banyak hal yang mengagumkan dengan kenyamanan yang lebih menjanjikan ketimbang Jakarta. Seperti jalanannya. Teheran memiliki ruang
yang cukup bagi para pejalan kaki dan sangat memanjakan
turis, selain ruas-ruas jalan di sana relatif bersih dan luas,
terlebih zona pejalan kaki yang terletak di dekat masjid
Imam Komeini, suasananya menjadi lebih tenang dan sejuk
karena pepohonan rindang di kanan kirinya.
Nama para intelektual besar Islam seperti Ibu Sina,
Al-Khawarizmi dan Umar Khayam pun menghiasi di keseharian. Info seorang teman asal Iran, banyak jalanan yang
namanya diambil dari nama tokoh-tokoh itu. Kemegahan
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gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh di
persimpangan jalan dan bolevar padat penduduk tampaknya menjadi cermin akan kejayaan tanah bangsa Arya ini
di masa lampau yang tampak semakin menawan dengan
hadirnya pancaran cahaya bak pualam dengan kubahkubah keemasan penghias langit yang keluar dari masjidmasjid dan makam-makam sekitar. So beautiful. This is the
dream of Iran.
Di sepanjang jalan di kota Sirikit teringat pesan Pak
Dubes: “Perhatikan got-nya”. Selokan/got di jalan-jalan
kota Iran unik: airnya mengalir lancar/deras, sangat bening untuk ukuran sebuah got di negara tandus/kering
bersuhu 38-39 derajat
saat itu, gotnya terbuka,
lebar kira-kira 1-2 meter
dengan kedalaman/
kedangkalan 30-50 cm,
dasarnya kelihatan (ada
yang pasir, kerikil, paving), dan ….. di tengahtengah got dengan air
yang mengalir deras itu
berdiri kokoh pohonpohon besar. Jadi,
pohonnya bukan di luar
got tapi di dalamnya.
Air PAMnya bisa langsung diminum, good
news bagi yang sering
kehausan.
Selama di sana, banyak potret mengenai
Persia modern ini yang menjadikan Sirikit makin penasaran
dan kagum, diantaranya para pejabat negaranya yang
hanya berpikir untuk mengabdi kepada bangsa dan negara
alias tidak menjadikan posisi atau kedudukan sebagai kuda
tunggangan demi meraih kejayaan pribadi secara finansial.
Maka tidaklah aneh jika Iran saat ini bertransformasi menjadi negara lebih maju di berbagai bidang.
Para muda di sini umumnya memiliki energi dan gairah
yang sangat kuat dan hampir sepenuhnya tercurah untuk
meraih kemapanan spiritual, pengembanggan pribadi
yang kreatif dan inovatif serta menggapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan kampung akherat yang kekal. Sehingga tenaga mereka (pun
masyarakatnya secara umum) tidak terbuang percuma bagi
sesuatu yang mubajir, dengan kata lain tertutup penyalurannya untuk aktivitas gila atau pemuasan hawa nafsu
semata.
Gayung bersambut, semua ini nyatanya tidak disiasiakan oleh para pengelola negara. Mereka faham sekali
akan geliat positif kaum mudanya yang suatu saat nanti
atau bahkan dalam waktu dekat bila dimanfaatkan dengan
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benar (tidak diremehkan dan disalahgunakan) akan melahirkan lompatan (kemajuan) luar biasa di banyak bidang
seperti sains, teknologi, kearifan spiritual dan lain sebagainya.
Penghargaan tahunan “Al-Khawarizmi Award” bagi
ilmuwan muslim dunia yang dianggap berprestasi dalam
inovasi teknologi adalah salah satu bukti dari keseriusan
tersebut dan menjadi strategi diplomasi budaya yang
ampuh untuk menarik simpati dunia terhadap Iran dan
memotivasi Negara-negara Islam agar terus berkompetisi
memberi manfaat bagi sesama melalui inovasi teknologi.
Setiap tahun pun mereka rutin mengundang seluruh
Negara-negara Islam hadir dalam sebuah pameran internasional sains dan teknologi.
Pemerintah Iran terbiasa memanfaatkan semaksimal
mungkin para tenaga ahli dari luar negeri yang diperbantukan di Iran melalui berbagai bidang termasuk industri.
Golnya nyaris tanpa bantuan negara lain mereka sukses
meciptakan roket bernama Omid yang mampu membawa
satelit komunikasi ke orbit di tahun 2009. Setahun kemudian Iran meluncurkan kembali, roket berawak mahluk hidup
ke ruang angkasa bernama Kavoshgar-3 yang juga dibuat
oleh Iran sendiri.
Sebelum Sirikit menginjakkan kaki di tanah Persia ini,
dia amat tergelitik dengan kakhawatiran dunia terlebih
Negara-negara yang pemerintahnya mengklaim dirinya sebagai Negara super power, akan bom dahsyat yang dimiliki
Iran. “Bom! Are you sure! Bom apa!”, seru Sirikit dalam hati.
Namun semuanya terjawab.
Bom itu adalah fase setelah kemenangan revolusi
Islam di Iran yang dihiasi oleh optimisme rakyat Iran dan
membaiknya sistem tatanan sosial maupun politik dengan
kehidupan spiritual di negara ini yang semakin khusyu’ dan
mampu membawa bangsa ini kembali menuju kejayaan
masa lalunya. Bisa jadi ini sangat menyentuh tapi juga sangat mengkhawatirkan mereka yang merasa terancam akan
pengulangan sejarah
Jangan berharap mencari jaringan toko atau restoran
cepat saji internasional di Teheran termasuk KFC dan
McDonald. Softdrink bermerek (minuman bersoda) pun
amat terbatas, apalagi berbagai minuman yang memabukkan. Penyedianya hanya di toko-toko/pasar illegal, itu pun
belum tentu ada. Bagi siapapun yang blusukan nggak
jelas alias mencari hiburan atau tidak menerapkan internet
sehat, pasti akan stres karena nyaris tidak akan ada.
Baliho iklanpun tanpa gambar wanita samasekali, film
Hollywood tidak akan pernah tayang di televisi, artis wanita
di televisi pasti tertutupi semua auratnya. Bukan berarti
semua pemuda lokal menerima keadaan ini. Tetap ada saja
yang mengeluh dan kesal dengan semua ini terutama para
pendamba kebebasan dan pecinta dunia lupa akherat.
Teheran, salah satu kota besar di dunia yang bebas dari
hiburan-hiburan yang cenderung mengarah ke kemak-
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siatan sekaligus satu-satunya kota besar yang bebas
pula dari ikon-ikon modernitas global. Setidaknya dari
15-an Negara yang pernah Sirikit kunjungi, ini satu-satunya.
Bisa jadi karena embargo ekonomi pasca revolusi Islam
pernah mereka alami, namun negara ini beserta rakyatnya
tetap mampu bertahan meski lepas dari ikon-ikon/simbolsimbol global tadi. Dampak baiknya, pasar-tradisonal Iran
tetap ramai. Usaha Kecil dan Menengah onfire.
Sempat, Sirikit baca tulisan pengalaman seseorang di
salah satu media online. Saat dia sedang mencermati jenis
mobil yang lewat di tengah kota Teheran. Dia menemukan,
hampir tidak ada mobil mewah yang melintas. Mobil mewah yang dimaksud adalah mobil yang berharga di atas Rp
300 juta, seperti yang mewabah di jalan raya di kota-kota di
Indonesia.
Rata-rata mobil yang dilihatnya, adalah jenis sedan
dengan kapasitas di bawah 2000 CC. Beberapa kali naik
taksi pun, mobilnya juga sering dari mobil produksi lebih
dari sepuluh tahun yang lalu. Dari kejelian mata Sirikit juga
begitu, kebanyakan mobil jadul, tahun 80-2000an, mobil
buatan Eropah (Peugeot paling banyak).
Mengamati realita kesederhanaan masyarakat Iran ini,
jadi ingat akan kisah kesederhanaan pribadi dari salah satu
pemimpin mereka yang sudah sangat mendunia, Ahmaddinejad, rupanya tak jauh beda.
Namun di benak Sirikit, ada satu pertanyaan yang
mungkin juga menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut, “beginikah langkah survive yang harus diambil oleh
masyarakat di sebuah Negara yang pernah tercekik oleh
embargo ekonomi?”
Catatan akhir
Kunjungan sepuluh hari di Iran merupakan pengalaman ‘breaking the prejudice’, memecah prasangka. Perjalanan ini menjadi semacam bukti empiris bagi Sirikit
betapa media telah berperan banyak dalam mendistorsi
kemajuan sebuah bangsa. Banyak imaji tentang Iran yang
diperolehnya dari konsumsi media (dengan sumber media
Barat) bisa jadi keliru atau tidak sesuai kenyataan (belum
tentu benar)
Sejujurnya Iran memang bukan negara yang ideal atau
sempurna, namun setidaknya Iran lebih baik dan lebih
nyaman dari yang dibayangkan semula. Iran jelas bukan
negara yang menakutkan. Sebaliknya, Iran negara yang
ramah, nyaman dan menarik untuk didatangi lagi. Seandainya Sirikit berkesempatan datang lagi, dia ingin mengunjungi museum sejarah dan belajar lebih dalam tentang
keagungan bangsa Persia di berbagai bidang: arsitektur,
filsafat, seni, sains.
Ada baiknya mengambil sisi positif dan meninggalkan
sisi negatif alias objektif dan berusaha berprasangka baik
dalam memandang berbagai hal. Bukankah pendidikan
dan agama kita pun mengajarkan seperti itu?
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Memecah Mitos:
Ekonomi Buruk, Kesadaran
Masyarakat pun Rendah
Pengalaman Asni Furaida
Staf Pengajar (Dosen) di UIN Maliki Maulana Malik Ibrahim, Malang
Alumnus S2 Sastra Inggris University of Belgrade, Serbia
Pandangan awam yang berkembang di lingkungan
internasional mengenai Serbia terkait erat dengan sejarah
konflik di kawasan Balkan. Hal ini menimbulkan stigma
buruk mengenai masyarakat Serbia; bahwa mereka adalah masyarakat yang dingin, tidak ramah dan menyukai
konflik. Walaupun demikian, kenyataan yang Asni temukan
dalam kehidupan sebagai mahasiswa Indonesia di Serbia
sangatlah berbeda dengan stigma tersebut. Baik dalam interaksi langsung dengannya sebagai orang asing maupun
antar sesama, masyarakat Serbia menunjukkan keramahan
dan kesadaran hidup bermasyarakat yang tinggi
Dalam kehidupan seharihari, hal ini dapat terlihat
dalam beberapa contoh
hidup yang ditemukannya.
Misal, kata ‘hvala’ yang berarti
‘terima kasih’ dan ‘prijatno’
yang kurang lebih berarti
‘semoga hari anda menyenangkan’ dapat terdengar
di berbagai penjuru kota
Beograd. Ekspresi ini selalu
dapat ditemui dalam interaksi
antar masyarakat di berbagai
ruang publik. Di toko-toko,
selain mengucapkan terima
kasih, para penjaga toko akan selalu mendoakan agar hari
anda baik, dan ini terkadang juga mereka lakukan bahkan
jika kita tidak membeli apapun (di swalayan atau department store).
Ekspresi keramahan ini juga selalu digunakan untuk
mengakhiri pembicaraan dengan orang lain, bahkan bagi
orang asing. Masyarakat Serbia sering memulai pembicaraan ramah-tamah dengan orang yang tidak dikenal dalam
berbagai kesempatan, seperti di taman publik, jalan maupun
halte bus dan pembicaraan ini diakhiri dengan salam yang
seperti disebutkan di atas. Di lift bangunan tempat tinggal
ataupun kantor, salam ini juga dilontarkan oleh seseorang
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yang lebih dahulu meninggalkan lift, walaupun ia tidak mengenal orang lain yang masih berada di dalam lift.
Kesadaran ini juga termanifestasi dalam penghormatan atas ketertiban umum sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Pada malam
hari, seseorang dapat berjalan sendiri di ibu kota Serbia,
Beograd, tanpa insiden maupun ketakutan atas adanya
ancaman fisik. Selain itu, berjalan kaki juga relatif aman
karena penghormatan atas rambu lalu lintas yang tinggi.
Secepat apapun kendaraan melintas, pengemudinya akan
mengerem dan memberi
jalan kepada pejalan kaki
yang menyeberang jika ada
penyeberangan jalan, tanpa
caci-maki sedikitpun.
Kesadaran yang tinggi
dari masyarakat Serbia ini
unik bagi Asni karena Serbia
merupakan negara dengan
kondisi ekonomi yang tidak
baik, sehingga hal ini mematahkan mitos bahwa kesadaran hidup bermasyarakat
harus didahului oleh kemapanan ekonomi. Mitos ini muncul karena kesadaran hidup
bermasyarakat yang tinggi
sering ditemui pada masyarakat di negara-negara maju
yang memiliki kemapanan ekonomi dan sistem infrastruktur fisik maupun non fisik yang baik untuk menopang
kesadaran masyarakatnya.
Menurut The Economist, walaupun Serbia berada di
Eropa, negara ini, bersama negara-negara lainnya di kawasan Balkan, selalu lebih miskin dari negara-negara Eropa
Barat dan Utara. Di tengah biaya hidup yang tinggi, gaji
rata-rata di Serbia adalah 360 Euro, tingkat pengangguran
usia produktif mencapai 26,1%, tingkat pengangguran pemuda sebesar 50,9%. Hutang luar negeri Serbia pada tahun
2012 melampaui 15 milyar Euro, yakni 55% dari GDP Serbia,
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di luar batas legal yang ditentukan
oleh hukum Serbia yakni 45% dari
GDP. Menurut Bank Dunia, dalam
15 tahun terakhir, kemiskinan di
Serbia meningkat sampai 50%.
Namun dengan kesadaran hidup
bermasyarakat yang tinggi, kondisi
ekonomi Serbia yang buruk tidak
menimbulkan permasalahan kriminalitas yang tinggi.
Berdasarkan pengalaman langsung maupun melalui pengamatan
pemberitaan media massa, sangat
jarang terjadi pencurian maupun
pencopetan di Serbia. Kesadaran ini
juga terus tumbuh bahkan tanpa
sokongan sistem dan infrastruktur
yang baik
Kondisi ekonomi yang buruk tersebut, tidak pula menghalangi pemerintah Serbia memberikan prioritas yang
tinggi bagi pendidikan. Sekolah dasar dan menengah di
Serbia selalu gratis, dan mahasiswa universitas negeri yang
berprestasi tidak perlu membayar biaya kuliah (dengan
jumlah kuota yang cukup besar).
Uang bukan segalanya
Bila teringat perkataan Aristoteles di dalam la politicanya, bahwa kemiskinan itu adalah ibu kandung dari kejahatan dan revolusi, tentu perkataan sang bapak rasionalis ini
bisa jadi benar. Tetapi mengukur kejahatan semata-mata
dampak dari kemelaratan bukanlah hal utama. Buktinya
korupsi. Pelakunya dari sisi ekonomi sebagian lumayan,
mengapa masih korup? Artinya perlu dipertanyakan tingkat kesadaran bermasyarakatnya
Perilaku baik ke sesama dan lingkungan bisa saja
berhubungan dengan kesejahteraan. Namun absolutkah
kesejahteraan itu hanya karena uang? Bagaimana dengan
fakta yang dilansir oleh tribunjambi.com? Mengabarkan
seorang nenek asal Dortmund, Jerman bernama Heidemarie, mampu bertahan hidup selama 15 tahun tanpa meng-

prioritas

gunakan uang sama sekali.
Heide mengelana dari kota
ke kota hanya dengan sebuah
koper, sebuah ponsel dan laptop.
Ia bisa mendapatkan semua yang
dibutuhkannya dengan barter dan
mendapatkan hadiah. Ia bahkan
menolak uang muka dari penerbit
untuk bukunya. Menurutnya lebih
baik digunakan untuk amal, dengan
begitu dapat membuat banyak
orang bahagia.
Nenek yang jengkel oleh perubahan di masyarakatnya, yang makin
konsumtif dan rakus ini menghidupi
dirinya dengan seluruh kemampuan
yang ia bisa. Bahkan, ia sempat
berlibur ke luar negeri, dengan membarter tiket perjalanan
dengan imbal jasanya sebagai guru dan psikoterapis.
Untuk negeriku
Indonesia dengan sumber daya yang dimiliki baik manusia maupun alamnya memerlukan upaya pengelolaan
yang jelas, demi terwujudnya kenyamanan hidup dalam
bermasyarakat. Dalam sejarahnya, beberapa sistem yang
berlaku di dalam masyarakat Indonesia bersumber dari
pengalaman bangsa atau negara lain. Pemerintah telah
menetapkan sistem dalam mengatur kehidupan bernegara,
termasuk masyarakatnya. Namun, terkadang sistem yang
ada tidak mampu berjalan, baik karena dilanggar ataupun
masih kurang sempurna. Untuk itu diperlukan koreksi atas
sistem yang ada ataupun melahirkan sistem baru yang
dinilai sesuai dengan konteks kekinian di Indonesia.
Melalui secuil cerita pengalaman Asni seputar kehidupan masyarakat di Serbia, paling tidak membuktikan
bahwa kesadaran hidup bermasyarakat tidak harus didahului oleh kemapanan ekonomi. Ini merupakan nilai-nilai
positif yang dibutuhkan oleh Indonesia dan perlu ditularkan secara serius tanpa henti dan konsisten ke generasi
nusantara tercinta ini termasuk dirinya pribadi.

MEDIAN  Edisi 03 / 2018

41

prioritas

Sumber Inspirasi Pendidikan

Kang Guru di Negeri Kanguru
hasil studi banding kusnohadi
Widyaiswara LPMP Jawa Timur
Alumnus S2 UPI Bandung & Monash University Australia
Alumnus Program Doktoral Universitas Negeri Surabaya

Lingkungan sekolahnya sangat luas. Halaman dan pekarangannya ditumbuhi
rumput dan pepohonan rindang. Beberapa jenis lapangan olahraga tersedia.
Itulah sekilas gambaran sekolah Brighton Secondary Collage.
Brighton Secondary Collage adalah sebuah sekolah
yang berada jauh dari kota Melbourne. Berlokasi di City
of Bayside, Brighton East, Victoria Australia. Sekolah tersebut hanya beberapa ratus meter dari pantai. Deburan
ombak yang berkejaran terlihat di kejauhan.
Kusno tiba di sekolah setelah menempuh perjalanan
sekitar 2 jam menggunakan mini bus yang sengaja disewa untuk mengantar dirinya dan rombongan.
Perjalanan menuju sekolah amat mengasyikkan, daerah yang dilalui sedikit naik turun dan berkelok. Sedikit
sekali pemukiman yang dijumpai, mayoritas adalah
padang rumput dan perkebunan. Selang beberapa kilometer barulah ada pemukiman warga. Australia memang
luas dengan penduduk yang masih sangat sedikit.
Australia merupakan salah satu negara yang maju
pendidikannya. Menurut Programme for International
Student Assessment (PISA) untuk tahun 2006 peringkat
Australia berada pada urutan 6 untuk Membaca, urutan
8 untuk Sains dan urutan 13 untuk Matematika. Selain itu
Education Index yang diterbitkan Human Development
Index PBB tahun 2008, Australia mempunyai indeks 0,993
masuk dalam kategori di antara yang tertinggi di dunia.
Indeks Australia tersebut berdekatan dengan negaranegara rangking teratas yaitu Denmark, Finlandia dan
Selandia Baru.
Data TIMSS tahun 2011 menempatkan Australia
di peringkat 24 bidang Sains dan peringkat 19 bidang
Matematika untuk kelas 4 dari 77 negara yang terlibat,
dan untuk kelas 8 bidang Matematika dan Sains berada
di peringkat 12.
Itulah sebabnya kita patut belajar tentang sistem
dan praktik pendidikan Australia, dengan harapan dapat
diadopsi dan diadaptasi kebaikannya untuk diterapkan
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demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
Filosofi pendidikan
Pemerintah federal Australia tidak campur tangan
langsung dalam pendidikan kecuali hanya melalui tujuan
umum yang dinyatakan dalam undang-undang. Pemerintah federal memberikan otonomi kepada setiap Negara
bagian untuk mengelola sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tiap-tiap Negara bagian.
Tujuan pendidikan di Australia yang mengacu pada
filosofi pendidikan yang dianut, mengisyaratkan perlunya pengembangan pelayanan kebutuhan individu dan
kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada
level sekolah, fokusnya adalah pada pengembangan
potensi murid sebaik mungkin. Pada level ini banyak
sekolah yang menganut filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh Montessor dan Steiner.
Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanannya lebih
besar dan diarahkan ke pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat
secara umum. Untuk mencapainya, berbagai sektor di
pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang
berbeda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan
pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor
pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih
memusatkan perhatian pada pendidikan kejuruan atau
vokasional.
Pengelolaan guru
Pada saat Kusno diajak kepala sekolah Mrs Julie Podbury berkeliling ke beberapa kelas di Brighton Secondary
Collage, tampak guru mengajar dengan penuh antusias.
Tempat duduk siswa dibuat berkelompok dan mereka
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pun dengan leluasa bertanya atau menyampaikan pemikiran mereka. Suasana kelas sangat dinamis dan tidak
tampak ketegangan atau ketakutan.
Guru di kelas melayani semua pertanyaan dan pemikiran siswa. Sekilas terlihat bahwa guru-guru mereka
memang berkualitas.
Di Victoria Australia program pembinaan pendidik
dikelola oleh register body, tetapi tahun 2001 berdiri Victorian Institute of Teaching (VIT) dan kemudian bertindak
selaku penanggun jawab sertifikasi pendidik.
Sertifikasi pendidik disebut dengan teacher registration, di dalamnya terdiri dari dua tahapan yaitu provisional registration dan full registration.
Guru yang ingin mengajar di sekolah-sekolah di
Victoria harus teregisterasi di Victorian Institute of Teaching (VIT). Mereka harus memenuhi kualifikasi akademik
maupun standar profesional yang ditetapkan.
Memang untuk menjadi guru di Negara bagian
Victoria tidaklah mudah, mereka mempersyaratkan
kualitas tinggi bagi calon pendidik. Penyiapan calon guru
atau pendidikan bagi calon guru hanya dilakukan oleh
lembaga pendidikan milik pemerintah. Di Victoria, lisensi
pendidikan calon guru diselenggarakan oleh The University of Melbourne dan Monash University. Kampus-kampus yang lain tidak dapat menyelenggarakan pendidikan
bagi calon guru. Hal ini berbeda sekali dengan yang
ada di Indonesia, dimana banyak perguruan tinggi baik
negeri maupun swasta membuka fakultas keguruan atau
ilmu pendidikan untuk menyiapkan para calon guru.
Calon guru harus memenuhi beberapa persyaratan
agar bisa mengikuti tahapan provisional registration,
yaitu: (1) Graduate: lulusan program 4 tahun di universitas (level S1) atau 3 tahun undergraduate ditambah 1
tahun postgraduate, (2) Qualification, (3) Criminal Record
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Check dari National Criminal History Record Check
(NCHRC), (4) Reference yang diberikan oleh kepala
sekolah dan (5) Mempunyai skor International English
Language Testing System (IELTS) 7.0 (Victorian Institute
of Teaching, 2007).
Durasi provisional registration adalah dua tahun. Di
dalamnya calon guru menjalani program induksi. Selama
dua tahun para calon guru didampingi dan dibimbing
oleh guru senior. Sehingga calon guru benar-benar disiapkan untuk menjadi tenaga pendidik yang kompeten.
Selama program induksi, calon guru berstatus
magang mengajar, mereka belum boleh mengajar secara
penuh tetapi belajar dari guru senior dan membantu di
kelas. Pada hari-hari tertentu calon guru yang magang
di kelas memang diberikan waktu mengajar tetapi
benar-benar di bawah pengawasan dan bimbingan guru
senior. Sebelum mengajar, calon guru menunjukkan dan
berkonsultasi tentang perangkat dan rencana pembelajaran yang disusun. Selanjutnya guru senior memberikan
saran-saran sebelum diterapkan di kelas.
Selama dua tahun calon guru berada di tahapan
pertama (provisional registration) mempersiapkan diri
menuju tahap kedua full registration. Selama di tahapan
pertama pendidik mendapat dukungan dari VIT dan
sekolah dalam bentuk mentor training program, seminar,
bahan-bahan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bidang pengajaran maupun saransaran khusus
yang dibutuhkan.
Program induksi bukan hanya untuk guru pemula
tetapi juga untuk guru yang mengalami kondisi tertentu.
Ada lima kondisi dimana guru harus menjalani program
induksi, yaitu: (1) guru pemula, (2) guru yang kembali
mengajar setelah cuti jangka pendek atau jangka panjang, (3) guru yang pindah ke sekolah lain, (4) guru yang
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menerima promosi dan juga (5) petugas layanan sekolah
(Departement of Education and Training, 2006: 8).
Agar bisa lulus menjadi guru yang teregistrasi penuh,
peserta harus menguasai delapan komponen yang dikelompokkan menjadi tiga elemen, yaitu: (1) professional
knowledge, (2) professional practices, dan (3) professional engagement (Victorian Institute of Teaching, 2009:
2). Kalau di Indonesia kita kenal standar kompetensi guru.
Elemen dan komponen kompetensi guru di Victoria
No
1

2

3
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Elemen

Komponen

Professional
Knowledge

How students learn and how to teach
them effectively.
Teachers know the content they teach.
Teachers know their students.

Professional
Practice

Teachers plan and assess for effective
learning.
Teachers create and maintain safe and
challenging learning environments.
Teachers use a range of teaching
strategies and resources to engage
students in effective learning.

Professional
Engagement

Teachers reflect on, evaluate and
improve their professional knowledge
and practice
Teachers are active members of their
profession.
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Setelah calon guru dipersiapkan dalam program
induksi guru selama dua tahun dan telah memenuhi persyaratan seperti ‘di tabel’, mereka kemudian mendapat
status sebagai guru yang teregistrasi penuh dan mendapat sertifikat sebagai pendidik serta mendapatkan segala
hak-haknya.
Dalam pembelajaran, guru di Victoria menerapkan
pembelajaran dengan mengikuti model pembelajaran
yang dikembangkan oleh Biological Science Curriculum
Study (BSCS) yang disebut dengan BSCS 5E Instructional
Model. Model ini diterapkan untuk semua jenjang pendidikan. Model ini berisi lima tahapan yang terdiri dari:
Engagement, Exploration, Expalanation, Elaboration
dan Evaluation. Di Indonesia dalam Kurikulum 2013 kita
mengenal Pendekatan Saintifik yang mempunyai lima
langkah, yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengolah informasi dan mengomunikasikan.
Sejak akhir tahun 1980-an model ini telah digunakan
dalam pembelajaran. Model ini diadopsi dari filsafat dan
psikologi awal abad 20 dan Johann Herbart.
Sebelum penggunaan model 5E, di tahun 1960 menerapkan Science Curriculum Improvement Studies (SCIS)
dengan mengikuti cycle learning yang dikembangkan
oleh The Atkid dan Karpus. Model CSIS kemudian disempurnakan menjadi 5E Instructional Model.
Penerapan model pembelajaran BSCS 5E didasarkan
pada berbagai penelitian, yang menunjukkan bahwa model
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BSCS 5E sangat efektif dalam pembelajaran. Efektivitas
model BSCS 5E diuji dan dibandingkan dengan modelmodel pembelajaran lain: Support Reported In America’a
Lab Report, Learning Cycle (SCIS) dan Learning Cycle (other).
Kesimpulannya model tersebut menunjukkan hasil yang
lebih baik dibandingkan model-model lain (Bybee, 2006: 8).
Setelah lima tahun, setiap guru berkewajiban registrasi ulang guna memperbaharui lisensi mengajar.
Mereka harus memenuhi persyaratan 100 jam kegiatan
pengembangan keprofesionalan yang diarahkan pada
peningkatan 8 standar kompetensi (tabel hal. 29). Setiap
tahun VIT menyusun jadwal pengembangan keprofesian
guru, yang memuat waktu pelaksanaan, tempat, durasi
maupun biaya. Selanjutnya guru dapat memilih dan
menentukan jenis kegiatan yang diinginkan. Dan yang
pasti biaya penyelenggaraan kegiatan pengembangan
keprofesian guru dibiayai sendiri oleh guru yang harus
dialokasikan dari gaji mereka sebagai guru.
Manakala memenuhi persyaratan, guru memperoleh
hak perpanjangan sertifikat pendidik, tetapi bila tidak
memenuhi persyaratan hak mengajarnya dicabut dan
mendapat status Non-practising Registration. Dengan
demikian mereka tidak berhak mengajar dan kehilangan
hak-haknya sebagai guru.

Referensi

Oleh-oleh dari Austalia
Ada hal-hal menarik yang dapat dijadikan inspirasi
untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, diantaranya:

prioritas

 Mereka tidak punya lembaga penjaminan mutu
pendidikan namun mereka mempunyai dan melaksanakan sistem dan mekanisme yang telah dilakukan
untuk menjamin mutu guru-guru mereka.
 Kontrol penyiapan calon guru oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pemerintah. Dengan demikian jumlah dan jenis calon pendidik dapat
dikendalikan baik mutu input, proses dan outputnya.
 Registrasi oleh VIT. Lembaga ini adalah lembaga yang
independen yang bebas dari pengaruh apapun dalam
proses registrasi guru. Hal ini berbeda sekali dengan
di Indonesia, dimana pendidikan calon guru dan
sertifikasi guru dikelola oleh lembaga yang sama yaitu
LPTK, artinya ya jeruk makan jeruk.
 Penyiapan guru yang terjamin melalui program
induksi. Program ini memantapkan kemampuan calon
guru setelah lulus dari pendidikan calon guru
 Penerapan model pembelajaran yang secara ilmiah
maupun empiris terbukti berhasil mewujudkan hasil
belajar siswa.
 Pembinaan dan pengembangan guru untuk mewujudkan 100 jam pengembangan profesi. Hal ini menjamin kemampuan guru akan tetap stabil, tidak akan
terjadi penurunan.
 Resertifikasi. Hanya guru yang kompeten yang layak
terus menerima sertifikat sebagai guru, sedangkan
mereka yang tidak layak perlu dipertimbangkan untuk
dicabut sertifikatnya.

 Bybee, Rodger W. 2006. The BSCS 5E Instructional Model; Origins, Effectiveness, and Aplication. Colorado: BSCS 5415 Mark Dabling Boulevard.
 Departement of Education and Training. 2006. Induction in Effective School, Planning for Effective School – Based Induction. Melbourne:
Departemen of Educatioan and Training
 Martin, Michael O., Mullis, Ina V.S., Foy, Pierre., dan Stanco, Gabrielle M. 2012. TIMSS 2011 International Results in Science. Boston Collage:
TIMSS & PIRLS International Study Center
 Mullis, Ina V.S., Martin, Michael O., Foy, Pierre., and Arora, Alka. 2012. TIMSS 2011 International Results in Mathematics. Boston Collage: TIMSS
& PIRLS International Study Center
 Victorian Institute of Teaching (VIT). 2009. A Guide to Provisoonal Registration, Information for Teacher Entering the Profession. Melbourne: VIT
 Victorian Institute of Teaching. (2007). The Standards, Guidelines and Process For The Accreditation of Pre-Service Teacher Education Courses;
Preparing Future Teachers. Melbourne: Victorian Institute of Teaching.
 Victorian Institute of Teaching. (2006). Renewal of Registration For Teachers With Full Registration Discussion Paper For Consultation.
Melbourne: Victorian Institute of Teaching.
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Perjalanan Mengenal
Budaya Pendidikan
 Singapura – Malaysia – Thailand
Hasil studi banding Hamdiyatur Rohmah
Public Relations & Guru di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya
Melintas batas menuju sebuah tempat baru, suasana
berbeda, beragam budaya, wajah-wajah dengan ciri khas
masing-masing, bahasa dengan keunikannya, makanan dengan bentuk dan rasa yang terkadang asing di lidah kita, serta
berbagai hal baru tentu menjadi nutrisi otak yang segar.
Yap! Hentakan informasi yang serba baru mampu membuat dendrite otak kita bekerja secara aktif kan? Bagi orang
yang hidupnya aman, nyaman dan sejahtera tanpa pernah
merasa ada tantangan… kehidupan akan terasa sangat
datar. Dan, Life is never flat atau hidup itu tidak pernah
lurus-lurus saja kan? Makanya, kalau terasa datar, kita yang
harus mencari hal-hal yang membuat diri kita mendapatkan
sesuatu yang baru. Bukan berarti mencari masalah lho!
Perjalanan tiga Negara dengan harga murah itu sangat menyenangkan. Dengan gaya ala backpacker kita bisa
berkeliling dan mengunjungi tempat-tempat yang kita
kehendaki. Kali ini pemilihan Hamdiya adalah lembaga pendidikan dan dirinya ikut rombongan.
Program backpacker yang ditawarkan kepanitian bernama Rihlah Ilmiah. Karena dalam program ini ada proses
pembelajaran budaya dan mengunjungi kampus di luar
negeri. Tujuannya setelah mengikuti program rihlah ilmiah,
para peserta akan mengetahui bagaimana sistem transportasi, mencari informasi, mengatur waktu dan tentu saja
terinspirasi untuk melanjutkan studi di luar negeri dengan
melihat secara langsung situasi kampus di sana.
Ada dua kampus besar yang ada dalam list jadwal
kunjungan. Yang pertama National University Of Singapore
(NUS) dan Prince Sonkla University di Thailand. Setelah mempelajari itinerary dari panitia, ada beberapa hal yang bisa
Hamdiya skip, diantaranya liburan ke tempat wisata. Browsing sekolah yang kira-kira menerimanya untuk berkunjung
dan belajar adalah pilihan bijak.
Melalui e-mail dirinya bertegur sapa dan Alhamdulillah
perijinan berjalan lancar. Dan, Hamdiya akan disambut di
Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah di Braddle Road 277, Singapura 579711. Karena tour leader tidak keberatan dengan
jadwal yang berbeda, ini merupakan kesempatan terbaik
yang bisa dilakukan siapapun.
Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah merupakan 4 madrasah yang dimiliki oleh Negara Singapura, yang aktif diantara
360 sekolah negeri setingkat SD atau Sekolah Dasar. Empat
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madarasah itupun
terbagi lagi; dua
madrasah khusus
perempuan dan dua
madrasah yang menerima murid laki-laki dan
murid perempuan.
Pemerintah hanya mengijinkan madrasah menerima murid
setiap tahunnya 200 siswa. Selebihnya harus memilih sekolah negeri, sedangkan peminat bisa mencapai hingga angka 300 lebih.
Bagaimana cara seleksinya? Dengan sistem yang mungkin
tidak kita bayangkan. Pihak sekolah akan mengumpulkan
semua nama pendaftar, kemudian secara random mengambil nama yang telah digulung (seperti arisan).
Dan yang terambil adalah siswa yang harus memilih
sekolah lain. Peristiwa inilah yang paling menegangkan
sekaligus menyedihkan, baik dari pihak sekolah maupun
orangtua.
Kebutuhan orangtua untuk memberikan bekal pendidikan secara islami kepada generasi mereka, membuat mereka
antusias memilih madrasah. Namun, dengan keterbatasan
yang dimiliki maka saat ini semua pihak harus saling menguatkan. Oleh karena itu, di masjid-masjid di Singapura ada
banyak program kajian ilmu Al-Qur’an dan keIslaman.
Bagi muslim yang tidak berkesempatan masuk madrasah,
mereka memperkaya pengetahuan tentang keIslaman melalui kajian ini. Sungguh perjuangan menegakkan akidah yang
luar biasa! Madrasah-madrasah di Singapura memiliki kurikulum Al-Qur’an, nahwu, shorof, tajwid dan semua perangkat
untuk mempelajari Al-Qur’an secara tuntas, seperti tafsir dan
hadits. Ujian khusus juga dilakukan secara ketat, siswa dan
kondisi lingkungan saat ujian juga sangat diperhatikan.
Mungkin seperti ujian nasional saat di Indonesia, tetapi
ujian semua mata pelajaran Al-Qur’an ini dikondisikan
sedemikian rupa. Bahkan, siswa dan siswinya juga dianjurkan
melaksanakan ibadah sunnah di saat jam istirahat. Pemandangan yang damai dan menentramkan. Dalam kondisi ini
para tamu juga tidak bisa melihat aktivitas dari jarak dekat
untuk menghormati budaya yang sudah dibangun oleh
madrasah-madrasah tersebut.
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Berbeda dengan dunia kampus, iklim kebebasan, keragaman, pilihan dan konsekuensi, serta pemandangan mahasiswa berkelompok mengerjakan tugas dengan serius tapi
berpakaian santai bisa kita temui. National University Of
Singapore merupakan universitas yang sangat ramah
lingkungan. Pepohonan masih banyak menghiasi kampus di Negara yang lebih banyak gedung pencakar
langit dan mall ini.
Kita semua mengetahui bahwa target akademik
untuk masuk di perguruan tinggi di Negara Singapura cukup berat. Meski di universitas ini juga
menyediakan beasiswa, namun, kita harus berjuang
dengan serius untuk mendapatkannya. Meski tidak
hanya di universitas ini saja. Semua harus diperjuangakan dengan serius jika ingin sukses kan?
Cerita Hamdiya bukan hal umum yang bisa kita
baca di website mereka. Satu hal yang membuatmasih
teya rsentuh, ketika dirinya berada di area Central
Library. Para mahasiswa, terlihat sibuk mengerjakan tugas
dan berkelompok. Hamdiya mencoba menyapa dan meminta bantuan akses wifi kepada salah satu dari mereka. Kemudian dengan senang hati mereka membantu meski awalnya
hand phonenya tidak bisa akses yang free wifi. Akhirnya si
mahasiswa berkata;
“Sorry, your phone can’t access free wi-fi in this area. If
you want, you can use my student’s ID to access the internet.
But, I need to set in your phone first?”
Dengan singkat dan cepat Hamdiya pun menjawab:
”With pleasure, thanks”
Kemudian simahasiswa membantunya dengan memasukkan akses ID mahasiswanya di hand phone Hamdiya.
Hamdiya senang, bukan hanya karena bisa akses internet.
Namun, karena masih menemukan kepedulian di antara
sekian kesibukan mahasiswa di Negara Singapura yang
kadang masih kita akses berita “tidak ramah” di beberapa
media. Dan, itu mungkin hanya persepsi saja.
Negara Thailand adalah Negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tantangan yang akan kita dapatkan ketika
masuk Thailand adalah bahasa. Untuk menjelaskan tujuan
yang kita inginkan kepada sopir taxi, butuh perjuangan
berbahasa isyarat dan menggunakan media apa saja agar
sampai tujuan dengan benar. Di sisi lain kita akan menemukan keramahan dan suasana yang hampir sama dengan
beberapa daerah di Indonesia.
Masuk ke Negara Thailand, relatif mudah. Checking
passport di imigrasi tidak begitu rumit dan cepat. Di kota Hat
Yai, kita tidak akan menemukan keramaian seperti di daerah
Darmo menuju Tunjungan Plaza dan beberapa pusat kota
di Surabaya. Harga hotel, pakaian dan souvenir di kota ini
cukup ramah.
Di Negara yang terasa sedikit sepi ini, ditemukan sebuah
universitas yang cukup besar dengan pemandangan yang
unik. Mahasiswa memakai seragam bawahan hitam dan
atasan putih, dan para dosen juga berseragam rapi. Masih
bisa ditemukan pula banyak mahasiswa berjilbab. Mereka
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juga ramah saat diajak berdiskusi dan berfoto oleh
grup rihlah ilmiah Hamdiya.
Fakultas di kampus Sonkla ini sangat beragam, bahkan
ada fakultas liberal arts. Di Indonesia juga sudah banyak
universitas besar yang telah memiliki beragam fakultas dan
jurusan, tapi tetap tidak sebanyak di Songkla. Untuk mengelilingi seluruh bagian kampus, bisa menggunakan transportasi khas di Thailand, yaitu Tuk Tuk, hampir mirip dengan
angkutan kota alias bemo. Hanya saja Tuk Tuk tidak tertutup
sepenuhnya, seperti duduk di bawah tenda yang berjalan.
Iklim budaya di Songkla university jelas berbeda dengan
iklim budaya di National University of Singapore.
Mungkin karena di Songkla para mahasiswa berseragam,
sedangkan di Singapura harus bisa berjuang menahan pandangan. Karena, kita akan melihat para mahasiswa memakai
celana pendek, kaos, dan bahkan memakai sandal jepit. Sangat santai dan tidak terlihat perbedaan ketika di lingkungan
kampus atau di jalan-jalan.
Saat kembali ke Malaysia, iklim budaya semakin terasa
berbeda. Nuansa melayu tentu saja bisa dinikmati dengan
nyaman. Bahasa yang tidak terlalu berbeda dan banyak
suasana yang bisa kita temukan di beberapa daerah seperti
Indonesia. Tanah territorial Indonesia berada di No. 1 Lorong
Tun Ismail 50480, Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Malaysia. Ya, karena ini merupakan wilayah kedutaan sekaligus
lokasi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).
Kita bisa mencapai lokasi ini dari Kuala Lumpur Sentral
dengan naik Kereta api Tanah Melayu dan berhenti stasiun
Putra. Dari stasiun kecil ini, kita bisa melihat bendera Indonesia dengan ukuran kecil berkibar mengelilingi area. Dan ada
satu bendera Indonesia berkibar tinggi terlihat dari stasiun.
Ya, di situlah letak Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Gedung yang mirip sebuah museum berdiri gagah
dengan kibaran bendera merah putih. Siswa konsentrasi
mendengarkan instruksi guru dan sekali lagi keramahan
menyambut kehadiran tamu. Budaya sekolah yang ramah
ditunjukkan oleh semua yang ada di sekolah ini. Mungkin
karena tugas lain dari sekolah ini adalah duta Negara Indonesia, maka keramahan menjadi hal utama.
Kurikulum 2013 (K 13) diterapkan di sekolah ini dengan
semua perangkat yang didatangkan dari Indonesia. Mereka
juga harus mempertanggungjawabkan semua proses ke
kemenetrian pendidikan di Indonesia.
Agenda di Malaysia ditutup dengan seminar, nuansa
keilmuan dan kecerdasan sangat terasa di akhir petualangan.
Tema seminar “Pemikiran Reformis”, tempat di hotel Concorde di pusat KLCC atau Kuala Lumpur City Centre, dihadiri
para presenter, para ahli sejarah, penulis buku dan peneliti
biografi tokoh.
Ditambah lagi forum diskusi dengan pertanyaan dan
analisa pengetahuan yang melejit jauh ke masa para reformis
di jamannya. Benar-benar mengingatkan bahwa membaca
adalah jendela melihat dunia. Bila ingin berpikiran terbuka,
maka mari membaca kemudian berdiskusi di forum yang
manfaat dengan pribadi-pribadi yang tepat. 
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Memulai
Satu Kebaikan
Lebih Baik
Pengalaman Sinta Yudisia
Penulis Novel Reem (Mizan, 2017) & peraih Penghargaan Novel Terbaik di Islamic Book Fair 2018
Ketua Forum Lingkar Pena Indonesia 2013 - 2018
Bagi penikmat angkutan umum dan pejalan kaki, pasti akan
menikmati situasi Hongkong. Kepatuhan warga pada lampu
hijau dan lampu merah tentunya menyebabkan pejalan kaki
melenggang tenang, bahkan penyandang tunanetra sekalipun! Kendaraan bermotor di Hongkong rata-rata melaju
kencang, namun begitu menghadapi lampu lalulintas, sontak
menghentikan mesin ketika lampu merah menyala.
Sayang sekali, hal tersebut belum lazim dijumpai di Indonesia.
Jangankan berjalan kaki. Naik sepeda motor pun, harus
menoleh ke kanan ke kiri ketika lampu menyala: hijau ataupun
merah. Ketika lampu hijau, harus waspada untuk tidak langsung menjalankan motor, sebab dari arah berlawanan justru
mobil atau motor mengeluarkan gas berkecepatan tinggi
untuk menerjang lampu kuning atau merah yang baru menyala dua tiga detik.
Begitupun ketika lampu merah
tak dapat sekonyong-konyong
menghentikan laju motor, sebab
barisan kendaraan di belakang
akan mengamuk meraung.
Menghentikan motor di belakang
garis putih pembatas, patuh pada
lampu lalu lintas, berusaha mentaati rambu-rambu tidak selalu
menuai pujian. Salah-salah dimaki
oleh pengguna jalan yang lain!
Kerapihan dan keteraturan
Gedung-gedung di Hongkong
gabungan dari bangunan tua
dan bangunan baru. Awal tiba di
Hongkong Oktober 2014, Sinta
menginap di apartemen kecil milik
seorang teman di daerah Causeway Bay. Apartement ini termasuk
paling murah, hanya $6000 HKD.
Sangat mungil, terdiri dari ruang
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satu kamar serta
kamar mandi yang
dapat berfungsi
sebagai tempat cuci piring dan kegiatan dapur lainnya.
Yang menakjubkan, apartemen ini adalah gedung tua.
Pintu besi warna kuning, mengingatkannya pada besi lemari
milik ibu yang ada di rumah tahun 70an. Bangunan sederhana,
pintu tua, tapi jangan bayangkan lift macet. Sekali pencet,
jalan semua. Apalagi, ketika menghuni apartemen bagus di
Po Ming Building, dan menyaksikan kemegahan Hongkong
Central Library 12 lantai yang mirip mall mewah. Wow! Andai
perpustakaan di Indonesia dibuat seperti ini, remaja dan anakanak akan berbondong-bondong hadir!
Menurut cerita seorang teman yang bermukim lama di
Hongkong ke Sinta, salah satu ciri khas warga Hongkong yang
pantas ditiru adalah: pemeliharaan. Bila memiliki barang, maka
mereka akan berusaha memelihara sebaik mungkin. Seperti
Central Library, tersedia hari
kosong bagi staf untuk merawat mulai lift hingga pegangan
tangan agar tetap kilap!
Sampah? Sinta pun meringis
bila ingat di beberapa ruas jalan
di kota Surabaya. Sedih melihat
pengguna mobil seenaknya
membuka jendela dan tebak
yang terjadi berikutnya: melempar sampah ke jalan mulai kulit
rambutan sampai plastik! Ups,
apalagi bila bertemu sungai. Serasa lapang dunia menemukan
bak sampah raksasa.
Logikanya, di mobil banyak ruang untuk menyimpan
sampah, mengapa tak menunggu hingga tiba di rumah dan
membuang sampah di tempat
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yang tepat?
Tak ada sampah sembarangan
di kereta api, teng-teng, kolam,
atau sungai besar di kawasan
Avenue Star. Para pengguna kereta,
melahap makanan seperti eskrim,
menghabiskannya dan membuang
sampahnya di tempat yang telah
disediakan sesaat sebelum masuk
kereta api.
Hukum tidak untuk dilanggar
Hukum menjadi salah satu aturan
yang betul-betul ditaati, bukan sekedar norma tanpa kekuatan. Mungkin
hal ini yang menyebabkan warga
Indonesia lari ke Hongkong untuk
bekerja sebagai domestic worker,
sebab majikan tak akan berlaku
sewenang-wenang kepada pekerja.
Ketika pekerja tak mendapatkan upah,
tak mendapatkan bonus, tak mendapatkan libur, maka pemerintah dapat menindak tegas majikan dan memenjarakannya.
Hukum bukan hanya terlihat di sektor perburuhan.
Pernah melihat pengemis? Pasti sering menemukan di
pinggir jalan, pengemis-pengemis palsu dengan luka imitasi
atau memohon belaskasih sembari menggendong anak kecil.
Sedihnya, di beberapa kota besar, terdapat pengamen yang
terkesan memaksa: genjrang genjreng ala kadarnya lalu berujar, “daripada merampok maka berilah kami uang!”
Pengemis akan diringkus di Hongkong oleh petugas, tak
peduli cacat mental atau cacat bawaan yang bentuk tubuhnya sama sekali tak dapat direkayasa. Jangan dikira, kita yang
berbelas kasih tak akan didenda ketika memberikan uang
pada pengemis jalanan. Hati-hati! Sinta sendiri menyaksikan
seorang cacat dengan kaki terbalik ke belakang, juga tangannya, jemari tak lengkap,
sehingga ia hanya
dapat menggerakkan badan dengan
merayap.
Apa yang dapat
mereka lakukan?
Bermusik. Mengalun musik-musik
kreatif imajinatif
dari para tunadaksa
tersebut, atau dari
pengamen yang
memang menggantungkan hidup dari
berjaja musik di tepi
jalan. Atau anak muda
yang memperlihatkan

olah tubuh tertentu seperti lompat tali. Hasilnya, perlombaan uji ketangkasan yang luar biasa.
Seorang pemuda, duduk di pelataran jalan tepi pelabuhan, memainkan alat musik yang bentuknya seperti wajan:
bundar, dengan sedikit tonjolan di tengah. Mirip gong sebetulnya, namun agak berbeda. Ia menepuk-nepuk lembut,
berirama, dramatis: alhasil, musik romantis mengalun dari jari
jemarinya hingga banyak pasangan muda dan tua menghentikan langkah sembari menikmati pojok kota sibuk, mengambil
jeda, mengambil ruang lapang bagi kepenatan jiwa.
Hal paling mengagumkan terkait kepatuhan hukum saat
terjadi demo Revolusi Payung 2014 lalu. Para pengunjuk rasa
benar-benar menjaga demo damai agar tidak anarkis,
tidak ada tanaman yang rusak bahkan sampah sekecil
apapun! Warga pendemo memungut sampahnya sendiri.
Mereka marah pada wartawan luar negeri yang meliput dan
banyak menimbulkan kekotoran. Warga beranggapan: demo
ini dilakukan untuk kebaikan warga dan kota, jadi mengapa
para pendatang justru merusak? Warga bersusah payah menjaga sekalipun menggelar aksi protes.
Karakter yang terbangun bertahun-tahun
Memang, tidak mudah mendidik masyarakat menjadi
tertib hukum dan sadar bahwa semua sumber daya adalah milik bersama, milik generasi ke depan. Bangunan, jalan, sungai,
teknologi, alam serta tumbuhan adalah aset yang tak boleh
begitu saja diboroskan penggunaannya. Dibutuhkan waktu
bertahun-tahun, mungkin belasan hingga puluhan tahun
untuk membentuk kebiasaan positif baik individu atau sosial.
Indonesia, jauh lebih kaya dari warga Hongkong. Potensi
alam serta sumber daya manusia tak kalah. Pendidikan harus
menjadi target utama pemerintah. Semakin terdidik warganya, semakin terbuka pemikiran dan lentur untuk menerima
perubahan positif seperti mau bersusah payah menjaga hal
milik bersama disaat godaan untuk bersikap egois terbuka.
Ketika sulit
mengatur sedemikian
banyak manusia,
mengapa tak memulai dari diri sendiri?
Berempati di jalan,
membuang sampah
di tempatnya, memperhatikan serta
menjaga asset bersama seperti taman,
gedung-gedung
juga jalan raya.
Satu orang berdisiplin, akan membawa dampak positif
dibanding sepuluh
orang yang suka
melanggar.
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Kalender

2019
Januari
30

6

28 Legi 29

1

31

23 legi 24

7

8

29 Pahing 1

1 Pon 2

2

24 pahing 25

9

2 Wage 3

3

25 pon 26

10

3 kliwon 4

Jumat	Sabtu

4

26 Wage 27

11

4 legi 5

5

27 kliwon 28

12

5 pahing 6

13 14 15 16 17 18 19

6 pon 7

7 wage 8

8 kliwon 9

9 Legi 10

10 Pahing 11

11 Pon 12

12 Wage 13

20 21 22 23 24 25 26

13 kliwon 14

14 legi 15

15 pahing 16

16 pon 17

17 wage 18

27 28 29 30 31

20 pahing 21

21 pon 22

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

februari

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis
			

Lembaga Penjaminan mutu
pendidikan (LPMP) Jawa Timur

22 wage 23

23 kliwon 24

18 kliwon 19

19 Legi 20

1

2

24 Legi 25
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27

28

29

30

3

27 Wage 28

10

4

28 kliwon 29

11

4 legi 5

5 pahing 6

5

29 Legi 30

6

30 Pahing 1

28

29

30

31

						

3

10

3 wage 3

4

26 Pon 27

5

27 Wage 28

11

6

28 kliwon 29

7

27 legi 30

Jumat	Sabtu

1

23 kliwon 24

8

1 pahing 1

2

24 Legi 25

9

2 pon 2

12 13 14 15 16

4 kliwon 4

5 Legi 5

6 Pahing 6

7 Pon 7

8 Wage 8

9 kliwon 9

17 18 19 20 21 22 23

10 legi 10

		

11 pahing 11

12 pon 12

13 wage 13

14 kliwon 14

15 Legi 15

16 pahing 16

25 26 27 28 29 30

18 wage 18

7 wage 8

19 kliwon 19

20 Legi 20

21 Pahing 21

22 Pon 22

23 Wage 23

mei
29

30

				

5

6

1 legi 1

7

2 pahing 2

1

25 Legi 25

8

3 pon 3

2

26 Pahing 26

9

4 wage 4

Jumat	Sabtu

3

27 Pon 27

4

28 Wage 28

10 11

5 kliwon 5

6 Legi 6

12 13 14 15 16 17 18

7 Pahing 7

8 Pon 8

9 Wage 9

10 kliwon 10

11 legi 11

12 pahing 12

13 pon 13

19 20 21 22 23 24 25

14 wage 14

15 kliwon 15

16 Legi 16

17 pahing 17

18 PON 18

19 wage 19

26 27 28 29 30 31

21 Legi 21

22 pahing 22

23 Pon 23

24 Wage 24

25 Kliwon 25

20 kliwon 20

10 Pahing 11

12 Wage 13

13 kliwon 14

14 legi 15

15 pahing 16

19 Legi 20

20 pahing 21

21 pon 22

16 pon 17

17 wage 18

1

2

22 wage 23

5 Februari: Tahun Baru Imlek 2570
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1

31
		

25 Legi 25

7

8

1 pahing 1

2 pon 2

2

26 Pahing 26

9

3 wage 3

3

27 Pon 27

10

4 kliwon 4

4

28 Wage 28

11

5 Legi 5

Jumat	Sabtu

5

29 kliwon 29

6

30 legi 30

12 13

6 Pahing 6

7 Pon 7

14 15 16 17 18 19 20

8 Wage 8

9 kliwon 9

10 legi 10

11 pahing 11

12 pon 12

13 wage 13

14 kliwon 14

21 22 23 24 25 26 27

15 Legi 15

16 pahing 16

17 PON 17

28 29 30

22 kliwon 22

23 Legi 23

18 wage 18

19 kliwon 19

20 Legi 20

21 Pahing 21

1

2

3

4

24 pahing 24

3 April: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1440 H | 19 April: Wafat Isa Al-Masih
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26

27

28

29

30

Jumat	Sabtu

31

							

2

28 Pon 28

9

5 kliwon 5

3

29 Wage 29

10

6 Legi 6

4

30 kliwon 30

11

7 pahing 7

5

1 legi 1

6

2 pahing 2

7

3 pon 3

1

27 Pahing 27

8

4 wage 4

12 13 14 15

8 PON 8

9 wage 9

10 kliwon 10

11 Legi 11

16 17 18 19 20 21 22

12 pahing 12

1

26 Legi 26

1 Mei: Hari Buruh Internasional | 19 Mei: Hari Raya Waisak 2563 | 30 Mei: Kenaikan Isa Al-Masih
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9 Legi 10

juni

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis

29 kliwon 29

8 kliwon 9

24 25 26 27 28

7 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941

28

9

3 kliwon 4

april

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis

25 Pahing 26

8

2 Wage 3

2

26 pon 27

12 13 14 15 16

6 pon 7

1 Januari: Tahun Baru 2019 Masehi

27

7

1 Pon 2

1

25 pahing 26

17 18 19 20 21 22 23

11 Pon 12

18 kliwon 19

maret

31

						

Jumat	Sabtu

		

13 PON 13

14 wage 14

15 kliwon 15

16 legi 16

17 pahing 17

18 Pon 18

24 25 26 27 28 29

20 Kliwon 20

21 Legi 21

22 pahing 22

23 PON 23

24 wage 24

25 kliwon 25

1 Juni: Hari Lahir Pancasila | 5-6 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1440 H | 3,4,7 Juni: Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H
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juli

agustus
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30
		

7

4 Pon 4

1
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8
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28 pon 28
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14 15 16 17 18 19 20
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17 legi 17
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19 pon 19
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28 29 30 31
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26 kliwon 26

27 Legi 27

22 Legi 22

23 Pahing 23

24 Pon 24

1

2

3
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28

4

2 Legi 3

11

9 pon 10

30

31

5

6

3 Pahing 4

4 Pon 5

7

5 Wage 6

1

2

29 pon 29

30 Wage 1

8

6 kliwon 7

9

7 legi 8

3

1 kliwon 2

10
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12 13 14 15 16 17

10 wage 11

11 kliwon 12

12 Legi 13

13 Pahing 14

14 Pon 15

15 Wage 16

18 19 20 21 22 23 24

16 kliwon 17

17 legi 18

18 pahing 19
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20 Wage 21

21 kliwon 22

22 Legi 23

25 26 27 28 29 30 31

23 Pahing 24

28 Pahing 28

29

					

Jumat	Sabtu

24 Pon 25

25 Wage 26

26 kliwon 27

27 Legi 28

28 Pahing 29

29 Pon 30

11 Agustus: Hari Raya Idul Adha 1440 | 17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

september

oktober

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis
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1 Wage 1

8

8 legi 8

2

2 kliwon 2

9

9 pahing 9

3

4

3 Legi 3

4 Pahing 4

10

11

10 pon 10

11 wage 11

5

5 Pon 5

Jumat	Sabtu

6

6 Wage 6

7

7 kliwon 7

12 13 14

12 kliwon 12

13 Legi 13

14 Pahing 14

15 16 17 18 19 20 21

15 Pon 15

16 Wage 16

17 kliwon 17

18 legi 18

19 pahing 19

20 pon 20

21 Wage 21

22 23 24 25 26 27 28

22 kliwon 22

23 Legi 23

24 Pahing 24

25 Pon 25

26 Wage 26

27 kliwon 27

28 Legi 28
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2

3

4

5

29 30

29 Pahing 29

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis
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7 kliwon 8

8 legi 9
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2 kliwon 3
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9 pahing 10
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3 Legi 4

4 Pahing 5
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11 wage 12

5

5 Pon 6
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12 kliwon 13
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13 Legi 14

14 Pahing 15

15 Pon 16

16 Wage 17

17 kliwon 18

18 legi 19

19 pahing 20
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20 pon 21

21 Wage 22

22 kliwon 23

23 Legi 24

24 Pahing 25

27 28 29 30 31

27 kliwon 28

30 Pon 1

1

30

			

Jumat	Sabtu

28 Legi 29

29 Pahing 1

1 Pon 2

25 Pon 26

26 Wage 27
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2

2 Wage 3

1 September: Tahun Baru Islam 1441 H

november

desember

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis

27

28

29

30

31
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5 Pahing 6

10

12 wage 13

4

6 Pon 7

11

13 kliwon 14

5

6

7 Wage 8

8 kliwon 9
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9 legi 10

Jumat	Sabtu

1

3 kliwon 4

8

10 pahing 11
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4 Legi 5

9

11 pon 12

12 13 14 15 16

14 Legi 15

15 Pahing 16

16 Pon 17

17 Wage 18

18 kliwon 19

17 18 19 20 21 22 23

19 legi 20

20 pahing 21

21 pon 22

22 Wage 23

23 kliwon 24

24 Legi 25

25 Pahing 26

24 25 26 27 28 29 30

26 Pon 27

27 Wage 28

28 kliwon 29

29 Legi 30

30 Pahing 1

1 Pon 2

2 Wage 3

9 November: Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H

Minggu Senin	Selasa	Rabu	Kamis

1

3 kliwon 4

8

10 pahing 11

2

4 Legi 5

9

11 pon 12

3

5 Pahing 6

10

12 wage 13

4

6 Pon 7

11

13 kliwon 14

5

Jumat	Sabtu

6

7 Wage 8

8 kliwon 9

7

9 legi 10

12 13 14

14 Legi 15

15 Pahing 16

16 Pon 17

15 16 17 18 19 20 21

17 Wage 18

18 kliwon 19

19 legi 20

20 pahing 21

21 pon 22

22 Wage 23

23 kliwon 24

22 23 24 25 26 27 28

24 Legi 25

25 Pahing 26

26 Pon 27

29 30 31
2 Pon 2

3 Wage 3

27 Wage 28

28 kliwon 29

29 Legi 30

1 Pahing 1

1

2

3

4

4 kliwon 4

24 Desember: Cuti Bersama Natal | 25 Desember: Hari Raya Natal
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Sumber Inspirasi Pendidikan

Buku Sutradara Pendidikan
oleh: Dr. Bambang Agus Susetyo, MM. MPd
Kepala LPMP Jawa Timur

Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas masyarakat.
Namun, pendidikan tidak hanya kegiatan belajar-mengajar saja. Struktur,
sistem, dan organisasi yang berkesinambungan dalam pelaksanaan
program-program pendidikan juga merupakan aspek yang esensial.
Menyelenggarakan pendidikan dan mempertahankan mutu pendidikan
bukanlah hal yang mudah. Ini tantangan para aktor atau agen dunia
pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
Buku karya Bambang yang diterbitkan oleh Elexmedia Komputindo
(Grup Gramedia) ini membahas berbagai aspek, aktor atau agen, serta
metode yang efektif untuk menjaga mutu pendidikan yang dapat
diimplementasikan pada taraf Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama(SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
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