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REDAKSIONAL

Profesi Guru, Antara Tugas dan Pengabdian

Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’ala 
karena ridho-Nya kami dapat menerbitkan Majalah Lentera Edukasi LPMP DKI Jakarta Edisi  

Keenam Tahun 2019.

Edisi Keenam menyajikan Rubrik Fokus dengan tema Profesi Guru, antara Tugas dan Pengabdian. 
Guru dengan segala peran, fungsi, dan atribut lainnya bukan hanya bertugas mengajar untuk sekedar 
mentransfer ilmu pengetahuan, seorang guru juga dituntut untuk dapat mendidik dengan cinta dan 
kasih sayang yang tulus serta keikhlasan. Dengan setumpuk tugas dan berderet tanggungjawab yang 
diembannya, guru bukanlah semata pekerjaan, namun lebih kepada pengabdian.  Karena dengan 
jiwa pengabdianlah, seorang guru yang mengajar, mendidik, mengasuh dengan penuh rasa cinta dan 
kasih sayang kepada para peserta didiknya, niscaya akan terhindar dari perasaan yang membelenggu 
dikarenakan keluh kesah di tengah berat beban yang sedang ia pikul.  Tugas mencerdaskan 
kehidupan bangsa, baik aspek spiritual, aspek emosional, maupun aspek intelektual serta aspek yang 
lain bukanlah tugas yang ringan.  Jadi, tugas seorang guru yang dilaksanakan dikarenakan  rasa cinta 
yang amat sangat pada murid dan pekerjaannya, tidak lagi dirasa sebagai beban, melainkan menjadi 
sebuah pengabdian.

Rubrik Derap LPMP akan mengenalkan mengenai Satu Guru Satu Buku (Sagu Sabu).  Kegiatan ini 
merupakan kerjasama antara LPMP DKI Jakarta dan Media Guru yang  dilaksanakan selama 2 hari 
pada tanggal 5-6 September dengan sasaran  140 orang peserta dari unsur guru dan 20 orang 
peserta dari unsur LPMP DKI Jakarta. Kegiatan workshop yang diadakan LPMP DKI Jakarta ini adalah 
dalam rangka mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari program penjaminan 
mutu pendidikan melalui penulisan karya dalam bentuk buku. Topik utama yang diangkat dalam 
workshop tersebut adalah praktik/upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pendidik/
tenaga kependidikan di DKI Jakarta.

Hal yang menarik adalah, beberapa peserta pelatihan SaguSabu ini ikut berpartisipasi sebagai 
kontributor Buletin Lentera Edukasi tahun ini setelah sebelumnya dibekali melalui Workshop 
Penyusunan Buletin Lentera Edukasi di Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, Depok tanggal 24 s.d 26 
Oktober 2019. Beberapa tulisan menariknya dapat pembaca nikmati di beberapa rubrik dalam edisi 
ini antara lain Pacu Potensi Non Akademik, Discovery Learning, Senyum Bersama Jaklingko, dan Trik 
Pecinta Sejati.  Seperti biasa, pembaca juga dapat melihat berita dalam gambar di Rubrik Teropong, 
dan Rubrik Yuridistia. 

Segenap Redaksi Majalah Lentera Edukasi mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan.  
Ucapan terima kasih tak lupa teriring kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan 
majalah ini.  Kritik dan saran yang membangun selalu kami harapkan untuk perbaikan pada edisi 
yang akan datang.  Selamat membaca!
Pembina:  Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd. Penanggungjawab: Widyatmo, M.Pd. Pemimpin 
Umum: Uswatun Hasanah, SE, M.Ak. • Rina Harjanti, S.Si, M.Pd. • Upi Purnamasari, S.Si. Pemimpin 
Redaksi:  Oktora Melansari, S.Sos., M.A. Redaktur Pelaksana:  Hendarmoko, S.Si. Editor:  Dyah 
Sri Lestari, M.Pd. Penanggung Jawab Rubrik:  Neti Herawati, S.E. •Eyoni Maisa, S.Pd. • Indri Yani, 
S.Pd. • Noor Fatimah, S.K.M. • Emmi Lidia, S.E., M.Si. • Novia, A.Md. •  Anugerah Gusti Asih, S.T. 
Fotografer: Wahyu Wibowo, S.Psi. Tata letak:  Ali Munawar, S.Kom. • Zainuddin Sekretariat: M. 
Hendy Fatahillah, S.E., M.Pd. Diterbitkan oleh: LPMP DKI Jakarta Alamat: Jl. Nangka Raya No. 60, 
RT 06 RW 05 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Tel. +62 21 7805916 Fax. +62 21 
7805916 Surel: buletinlenteralpmp@gmail.com Laman: www.lpmpdki.kemdikbud.go.id

Redaksi menerima kiriman artikel atau tulisan lain yang (1) bersifat populer, (2) sesuai dengan isi BULETIN LENTERA 
EDUKASI, (3) panjang tulisan minimal 400 kata, maksikmal 1600 kata, (4) pengiriman naskah dapat dilakukan melalui surel 
ke buletinlpmpdki@gmail.com, disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax, atau surel 
(bila ada), (5) naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan kecuali atas permintaan penulis, (6) redaksi berhak 
melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

lpmpdkijakarta lpmp_dki_jakarta

lpmpdki.kemdikbud.go.id Official LPMP DKI
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SEKAPUR SIRIH

Peran, fungsi dan segala atribut yang melekat pada diri guru sudah tidak bisa 
diragukan lagi.  Bahkan ada kisah di negeri samurai yang kondisinya hancur 

lebur saat perang Dunia kedua, kalimat pertama yang meluncur dari kaisar 
adalah “ada berapa guru yang masih hidup?”.  Penghormatan dan pemberian 
ruang yang luas untuk peran guru ini dibuktikan dengan kembali maju dan 
sejahteranya negara Jepang dalam waktu yang singkat.

Sejarah di negara Jepang tersebut membuktikan bahwa dalam memajukan 
dunia pendidikan di tanah air juga harus memperhatikan guru sebagai ujung 
tombak.  Guru telah memberdayakan dirinya secara menyeluruh dan utuh 
dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya.   Tugas guru tidak hanya 
mengajar ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik dengan cinta dan kasih 

sayang yang tulus serta keikhlasan. Dengan jiwa 
pengabdian, guru akan mengajar, mendidik, dan 

mengasuh dengan penuh rasa cinta dan kasih 
sayang kepada para peserta didiknya.  

Kalau guru diberikan kesempatan melaksanakan 
tugas dan pengabdiannya dengan baik, maka 

akan membuat dirinya termotivasi dalam terus 
mengembangkan potensi dirinya, seperti 
keterampilan menulis yang difasilitasi dalam 
kegiatan Satu Guru Satu Buku (Sagu Sabu).  
Dapat dibayangkan apabila satu guru dapat 
menghasilkan minimal satu buku, maka 

akan terdapat ribuan buku pendidikan 
bermutu yang dihasilkan oleh ujung 

tombak pendidikan tersebut.  Buku 
yang ditulis berdasarkan 

pengetahuan mendalam 
dan pengalaman nyata di 
lapangan, menjadikan buku-
buku yang dihasilkan guru 
merupakan gabungan unik 
antara teoritis dan praktis.  
LPMP DKI Jakarta sebagai 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
yang mempunyai tugas 
melaksanakan penjaminan 
mutu pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah 
di Provinsi DKI Jakarta 
tentu sangat mendukung 
pemberdayaan melalui 
Sagu Sabu tersebut.  

 Selamat membaca!
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FOKUS

Profesi Guru, Antara Tugas dan Pengabdian

Bicara pendidikan, sebagai 
pilar sentral pembangunan 

nasional , tidak terlepas dari 
sosok yang sangat berperan 
penting dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan 
upayanya dalam mewujudkan 
tujuan dari pendidikan nasional. 
Ia adalah guru, pengemban 
amanah yang memiliki tugas 
yang mulia. Pengabdiannya 
tidak lekang oleh masa. Ilmu 
yang senantiasa digoreskannya 
akan terus menjadi lentera di 
gelapnya malam dan pekatnya 
kebodohan. Cahayanya kan 
terus bersinar, seiring dengan 
denyut nadi dan desah nafas 
kehidupan.  

Guru Adalah Teladan

Sebuah pepatah mengatakan, 
‘guru kencing berdiri, murid 
kencing berlari’. Hal ini 
dimaknai bahwa guru adalah 
sebagai teladan bagi muridnya. 
Oleh karenanya, saat ini 
sangat dibutuhkan seorang 
guru yang berakhlak mulia, 
profesional, dan berkualitas, 
untuk meningkatkan kemajuan 
pendidikan nasional bangsa ini.

Seorang guru adalah teladan, 
ia senantiasa digugu dan 
ditiru. Tindak tanduknya 
menjadi contoh yang dapat 
memberikan inspirasi, baik 
bagi peserta didik maupun 
teman sejawatnya. Seorang 
guru haruslah memiliki 
karakter yang kuat. Kuat 
untuk menghadapi kenyataan 
akan besarnya tuntutan 
profesionalisme untuk dirinya 
sendiri, juga tuntutan agar 
dapat mencetak generasi 
penerus bangsa yang 
mumpuni, sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional yang 

diharapkan bersama.

Profesi Strategis Guru

Profesi seorang guru memiliki 
makna yang strategis, yaitu 
sebagai insan yang menjadi 
tonggak pembangunan 
nasional di bidang pendidikan. 
Saat ini, tuntutan akan 
guru yang mengerti akan 
tugas yang diemban dan 
keprofesionalismeannya 
semakin tinggi, seiring 
berkembangnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
serta adanya dinamika baik 
dalam bidang sosial, politik, 
ekonomi maupun kebudayaan. 

Guru sebagai sebuah profesi, 
saat ini telah memiliki 
pengakuan dari pemerintah dan 
masyarakat luas seiring dengan 
tuntutan profesionalisme 
dalam melaksanakan tugasnya. 
Oleh karenanya, sebagai 
standarisasi keprofesionalan  
seorang guru, dilaksanakanlah 
program sertifikasi  guru 
sebagai tenaga kependidikan 
dalam menjalankan tugas dan 
profesinya.

Pemberdayaan Guru

Pemberdayaan bagi seorang 
guru, dibutuhkan untuk dapat 
memberikan pelayanan 
yang berkualitas dalam hal 
pembelajaran bagi peserta 
didik. Perlu dilakukan 
sebagai perbaikan dalam 
hal proses maupun output 
atau keluarannya. Sebagai 
bentuk pemberdayaan guru, 
diciptakanlah sebuah program 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB).  

Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 
ini merupakan bentuk 
pembelajaran untuk 
memelihara dan meningkatkan 
standar kompetensi secara 
keseluruhan, mencakup 
bidang-bidang yang berkaitan 
dengan profesi guru secara 
berkelanjutan. Harapannya 
adalah, secara profesional 
guru dapat menjaga, 
mengembangkan, dan 
menambah pengetahuan 
dan keterampilannya dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran yang baik dan 

doc BKLM 2019
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bermutu. Dengan pembelajaran 
yang berkualitas dan bermutu 
tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan pemahaman 
peserta didik tentang 
pengetahuan dan keterampilan 
tertentu. Jadi, keberadaan 
PKB ini bertujuan untuk 
memajukan dan meningkatkan 
kualitas layanan pendidikan di 
sekolah yang berdampak pada 
meningkatnya mutu pendidikan 
nasional.

Dalam pelaksanaannya, PKB 
menjadi tumpuan dan harapan 
untuk mewujudkan terciptanya  
guru yang profesional, yang 
memiliki kepribadian yang 
matang di samping memiliki 
ilmu pengetahuan yang luas 
juga keterampilan mengajar 
yang baik. Seorang guru 
dengan kepribadian yang 
ekselen dan penguasaan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang mantap, sangat 
diharapkan ia juga terampil 
dalam menumbuhkembangkan 
minat dan bakat yang dimiliki 
peserta didik sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 
Agar peserta didik, selain dapat 
menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi, ia juga dapat 
menikmati bidang kesenian 
yang disukainya, sesuai minat 
dan bakatnya.

Kompetensi Seorang Guru

Seorang guru haruslah 
bisa menjadi pribadi yang 
kreatif, dan inovatif.  Selain 
itu, ia juga harus bisa 
sebagai problem solver, 
baik bagi dirinya maupun 
lingkungan sekitarnya. Dengan 
kreativitas dan kemampuan 
melakukan inovasi, guru akan 
dapat dengan sendirinya 
memecahkan masalah 
seperti keterbatasan sarana 
dan prasarana dalam 
melaksanakan pembelajaran.

Menurut pendapat Woolfolk 
(1995), kreatif adalah sifat 
yang dimiliki seseorang 

yang berpikir imajinatif, 
orisinil, dengan tujuan untuk 
memecahkan masalah. 
Sedangkan inovatif adalah nilai 
kebaruan dan kemanfaatan dari 
suatu penerapan pemecahan 
masalah.

Disini, seorang guru dapat 
mengembangkan kreativitas 
dan inovasinya dengan cara 
mengikuti berbagai kegiatan 
pelatihan, seminar, pameran, 
forum ilmiah, workshop 
ataupun secara otodidak 
melalui media cetak dan 
elektronik berupa tayangan 
televisi hingga film-film 
bermutu yang sesuai dengan 
profesinya. Dengan prinsip 
hidup belajar sepanjang hayat, 
maka belajar tidak dibatasi 
oleh waktu, tempat, sarana, 
media, dan sumber belajar. 
Prinsip ini adalah suatu konsep 
tentang belajar yang dilakukan 
secara terus menerus dan 
berkesinambungan (continuing-
learning), mulai dari buaian 
sampai akhir hayat. Hal ini 
sejalan dengan fase-fase 
perkembangan pada manusia, 
mulai dari fase perkembangan 
masa bayi, balita, anak, remaja, 
dewasa, setengah baya dan 
hingga akhirnya menua.

Sebagai upaya pengembangan 
diri dan kualitas hidupnya, 
seorang guru akan berusaha 
untuk belajar  terus menerus, ia 
senantiasa haus akan informasi 
dan ilmu pengetahuan, hal ini 
bahkan sudah menjadi suatu 
kebutuhan.

Antara Tugas dan Pengabdian 

Profesi mulia dari seorang 
guru seharunya bukan hanya 
dimaknai sebagai sekedar 
pekerjaan saja, melainkan 
harus juga dimaknai sebagai 
sebuah pengabdian. Memang, 
penghasilan yang diperoleh 
sebagai seorang guru mutlak 
dibutuhkan, selain untuk 
membiayai kehidupannya, juga 
untuk peningkatan kualitas-

kuantitas kerja profesionalnya. 
Namun demikian, hal ini 
bukanlah prioritas yang utama. 
Yang dijadikan orientasi 
sebenarnya adalah mendidik 
anak-anak bangsa menjadi 
lebih baik, sebagai tugas mulia 
yang kelak akan memberikan 
kebermanfaatan di masa yang 
akan datang dan juga sebagai 
amal jariah sebagai bekal di 
akhirat kelak.

Bukan hanya mengajar 
untuk sekedar mentransfer 
ilmu pengetahuan, seorang 
guru juga dituntut untuk 
dapat mendidik dengan 
cinta dan kasih sayang 
yang tulus serta keikhlasan. 
Dengan setumpuk tugas dan 
berderet tanggungjawab yang 
diembannya, guru bukanlah 
semata pekerjaan, namun lebih 
kepada pengabdian.

Pengabdian, erat kaitannya 
dengan perjuangan. Di tengah 
berat beban yang sedang 
ia pikul, ditambah jalan 
terjal dalam mendidik dan 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa dalam semua aspek 
kehidupan, ia juga dituntut 
untuk mengasuh dengan 
kasih sayang dan penuh cinta 
serta upayanya membentuk 
generasi yang hebat, bukanlah 
hal yang mudah dan ringan. 
Jika bukan karena keikhlasan 
dan ketulusan, tentu dengan 
mudah ia akan menyerah 
pada keadaan, pada kerasnya 
tantangan zaman.

Karena jiwa pengabdianlah, 
seorang guru yang mengajar, 
mendidik, mengasuh dengan 
penuh rasa cinta dan kasih 
sayang kepada para peserta 
didiknya, niscaya akan 
terhindar dari perasaan yang 
membelenggu dikarenakan 
keluh kesah ditengah berat 
beban yang sedang ia pikul. 
Karena hal ini bukanlah 
sesuatu yang ringan, sebuah 
tugas mencerdaskan kehidupan 
bangsa, baik aspek spiritual, 
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aspek emosional, maupun 
aspek intelektual serta aspek 
yang lain. Jadi, tugas seorang 
guru yang dilaksanakan 
dikarenakan  rasa cinta yang 
amat sangat pada murid dan 
pekerjaannya, tidak lagi dirasa 
sebagai beban, melainkan 
menjadi sebuah pengabdian.

Perjalanan hidup seorang 
guru dalam pengabdiannya, 
tentulah tak akan pernah lepas 
dari yang namanya hambatan 
dan rintangan. Pengabdiannya 
senantiasa akan selalu 
diikuti dengan pengorbanan-
pengorbanan yang harus ia 
lakukan, baik pengorbanan 
secara moral maupun secara 
spiritual. Sebuah pepatah 
mengatakan, ‘berani menjadi 
guru tak takut untuk berkorban, 
takut berkorban jangan menjadi 
guru.’ Hal ini menunjukkan 
bahwa, balasan materi yang 
diterima, kadang tekanan dan 
cemoohan yang didapatkan 
dalam menjalankan tugasnya 
tidaklah menjadi masalah. 
Sekali lagi, jika bukan karena 
pengabdian, dapat dipastikan 

dirinya tidaklah sanggup untuk 
bertahan. Dan ini bukanlah jiwa 
seorang guru yang semestinya.

Yah, inilah pilihan hidup, yang 
jika dijalani dengan penuh rasa 
syukur, perasaan cinta dan 
keikhlasan yang tiada bertepi, 
akan membawa kebahagiaan 
dalam kehidupan seseorang. 

Yang kesemuanya itu tidak 
akan bisa diukur dengan 
sebanyak apapun materi yang 
didapatkannya. Jadi, dengan 
bermodal pengabdianlah, 
akan membawa seseorang 
kepada kesuksesan dalam 
menjalani profesinya sebagai 
seorang guru. Guru yang 
bisa menginspirasi dan 
mendarmakan baktinya 
guna tujuan mulia untuk 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mencetak 
generasi yang berbudaya dan 
berakhlakul karimah. 

Guru dengan rasa pengabdian 
yang tinggi dan penuh 
ketulusan serta keikhlasan 
dalam menjalankan 
tugasnyalah, sesungguhnya 
telah memiliki modal yang 

sangat besar untuk menjadi 
guru yang profesional. Dengan 
kebiasaan berfikir positif, 
reflektif, inovatif dan kreatif, 
ia akan berkembang. Dan 
dengan prinsip hidup yang 
ia yakini, ‘Long life education’ 
atau belajar sepanjang hayat,  
ia selamanya akan terus 

belajar. Hingga pada akhirnya, 
ia akan memiliki kompetensi  
seorang guru profesional, 
yaitu kompetensi pedagogik, 
sosial, kepribadian maupun 
kompetensi profesional. 
Selain itu, ia juga akan mampu 
mengatasi berbagai macam 
permasalahan yang ia hadapi 
dalam melaksanakan tugasnya. 
Yaitu dengan kreativitas dan 
inovasi yang dimilikinya. 
Sehingga tidak akan ada 
sedikit pun keraguan hidupnya. 
Yang ada hanyalah optimisme 
untuk memajukan pendidikan 
di negeri yang kita cintai ini. 
(Rusmi)

doc BKLM 2019
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Derap LPMP

DWP LPMP DKI Menebar Manfaat

Catatan Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) menyebutkan 

bahwa per 31 Desember 2018, 
jumlah Aparatur Sipil Negara 
(ASN) se-Indonesia mencapai 
4.185.503 atau 4,1 juta orang. 
Sumber daya manusia itu 
akan makin membesar jika 
ditambah dengan istri para 
ASN tersebut, yang potensinya 
tak bisa dipandang sebelah 
mata. Melalui Dharma Wanita 
Persatuan (DWP), kekuatan 
mereka disalurkan sehingga 
lebih optimal dan terarah.

 Sebagai organisasi 
kemasyarakatan yang 
menghimpun dan membina 
ASN Perempuan dan istri 
ASN, DWP aktif di bidang 
pendidikan, ekonomi, dan 
sosial budaya. Organisasi ini 
bersifat netral dan bercita-
cita mensejahterakan anggota 
dan keluarganya melalui 
peningkatan sumber daya 
manusia berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945. 
Organisasi Dharma Wanita 
didirikan pada 5 Agustus 
1974 oleh Ketua Dewan 

Pembina KORPRI saat itu, 
Amir Machmud. Atas prakarsa 
mantan Ibu Negara, Tien 

Suharto, hari itu kemudian 
ditetapkan sebagai Hari 
Dharma Wanita Nasional 
(HDWN). 

DWP LPMP Jakarta sejatinya 
telah ada sejak Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
ini masih bernama Balai 
Penataran Guru (BPG). Pada 
periode 2016 - 2019, di bawah 
kepengurusan yang dipimpin 
oleh Kingkin Pratiwi Surya Fitri 
Nurulhuda telah melaksanakan 
beragam program kerja di 
berbagai bidang.

Bidang Pendidikan dan 
Kesehatan

Dalam rangka 
mendukung program 
unggulan dari OASE-
KK (Organisasi Aksi 
Solidaritas Era Kabinet 
Kerja) yaitu Deteksi 
Dini Kanker Serviks 
dan Payudara pada 
Perempuan, maka 
pada tanggal 26 
September 2017, 
Klinik Mitra LPMP DKI 
Jakarta bekerjasama 
dengan DWP LPMP 
DKI Jakarta telah 
menyelenggarakan 
Seminar Kesehatan.  

Di dalam seminar ini disajikan 
berbagai materi yang menarik 
seperti materi Hidup Nyaman 

dengan Hipertensi dan Diabetes 
Melitus oleh dr. Andi Khomeini 
Takdir Haruni, Sp.PD;  Nyeri 
Lutut : Masalah & Solusinya 
oleh dr. Rita Kumalasari, 
Sp.KFR; dan Kenali Benjolan 
pada Payudara dan Kanker 
Serviks oleh dr. Lince Lasena; 
Pemeriksaan Medical Check-up, 
IVA test; serta tes kepadatan 
tulang. 

Pada Gebyar Hardiknas, DWP 
LPMP DKI Jakarta turut serta 
menyemarakkan acara dengan 
kegiatan antara lain: Kelas 
literasi, mendongeng untuk 
siswa SD, Kelas inspirasi untuk 
siswa SMP dan SMA, Nonton 
bareng film “Kau dan Aku 
Cinta Indonesia”, serta Ngobrol 
publik dengan tema “Mengatasi 
Kesulitan Belajar pada Anak”.

Pada kesempatan lain, 
bersama Tim Perpustakaan 
Keliling (Pusling) LPMP DKI 
Jakarta, Agen Saya Perempuan 
Anti Korupsi (SPAK) DWP yang 
telah mengikuti Pelatihan 
Pelatih (ToT) Agen SPAK 
oleh Itjen Kemendikbud 
bekerjasama dengan KPK dan 
SPAK Indonesia, melakukan 
gerakan literasi dengan 
mengunjungi beberapa sekolah 
di wilayah DKI Jakarta.  Sekolah 
yang dikunjungi antara lain 
ke SDN Sunter Agung Jakarta 
Utara dengan tema “Inspirasi”; 

Program Nasbungtis Jumat Barokah
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mendongeng cerita rakyat 
“Timun Mas” ke SDN Gandaria 
Selatan Jakarta Selatan;  saat 
kunjungan ke SDN Halim 01 
Jakarta Timur mengusung 
tema “Literasi Digital”;  
kemudian di SDN Cempaka 

Putih Timur 01 mendongeng 
kisah fabel “Buaya yang rakus”;  
dan masih banyak lagi sekolah 
lainnya. 

Tidak hanya di wilayah DKI 
Jakarta, bersama Dinas 
Pendidikan Kota Depok, DWP 
dan Tim Pusling LPMP DKI 
Jakarta melakukan Kunjungan 
Bersama ke Sekolah Master 
(Masjid Terminal) Depok.  
Materi yang diberikan antara 
lain yang berkaitan dengan 
program literasi sekolah 
yang digawangi kak Ijah, 
menghadirkan kak Nina dan 
kak Sri Sulastri menceritakan 
tentang miskinnya Ïyul” kecil 
(Chairul Tanjung), tentang 
bagaimana motivasinya yang 
tumbuh dalam keterbatasan 
hingga menjadi orang sukses.   
Dr. Rita Kumalasari, Sp.KFR 
sebagai dokter sahabat 
anak turut serta mengajak 

anak-anak supaya lebih 
memperhatikan kebersihan dan 
kesehatan tubuh.   Sementara 
Tim masak memasak, yaitu 
Bunda Kingkin, Bunda Wati dan 
Bang Ju (pengusaha UMKM), 
berbagi ilmu cara membuat kue 

sus dengan berbagai varian 
lengkap dengan perhitungan 
biaya modal hingga harga jual.  
Harapannya supaya anak-
anak bisa berjualan kue untuk 
membantu perekonomian 
keluarga.

Di bidang agama, setiap hari 
Jumat pukul 09.00 – 11.00 
WIB, DWP LPMP DKI Jakarta 
bersama Dewan Kemakmuran 
Masjid (DKM) At-Tarbiyah LPMP 
DKI Jakarta menyelenggarakan 
kajian khusus Muslimah di 
Masjid At Tarbiyah dengan 
mengundang ustadzah tamu 
untuk membahas tentang 
ibadah sehari-hari, khususnya 
yang berkaitan dengan 
kewanitaan.  

Tak hanya pendidikan, 
kesehatan, dan siraman 
rohani, tetapi mempercantik 
penampilan pun menjadi 
bagian dari kegiatan DWP.  Pada 

tanggal 15 Februari 2019, DWP 
dan DKM At-Tarbiyah LPMP DKI 
Jakarta mengundang Wardah 
Kosmetik menyelenggarakan 
Belajar Singkat Make up dan 
Hijab dengan tujuan agar ibu-
ibu anggota DWP LPMP DKI 
Jakarta tampil lebih cantik, 
menarik dan syar’i dalam 
mendampingi suami. 

Untuk mendukung Gerakan 
Anti Korupsi, pada tanggal 
27 sampai dengan 29 Maret 
2019 bertempat di Gedung 
Mitra Nusantara LPMP DKI 
Jakarta, anggota DWP LPMP 
DKI Jakarta menjadi peserta 
ToT SAAK (Saya Anak Anti 
Korupsi) yang diselenggarakan 
Itjen Kemendikbud dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
Tujuannya agar anggota 
DWP sebagai perempuan 
mendapatkan informasi yang 
benar langsung dari sumbernya 
(KPK)  tentang apa saja yang 
termasuk dalam katagori 
tindak korupsi dan bagaimana 
upaya pencegahannya, 
mengimplementasikannya 
dalam kehidupan sehari-
hari serta membantu 
mensosisalisasikannya kepada 
keluarganya dan masyarakat di 
sekitarnya.

Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, DWP 
LPMP DKI Jakarta selalu 
turut serta dalam setiap 
acara Gebyar Hardiknas 
baik di lingkungan LPMP DKI 
Jakarta maupun di Kantor 
Kemendikbud di Senayan 
dengan membuka stand bazar. 

Kegiatan lain yang dilakukan 
DWP LPMP DKI Jakarta 
bekerjasama dengan Dinas 
Lingkungan Hidup Pemerintah 
Daerah Provinsi DKI Jakarta 
dan DKM At Tarbiyah pada 
tanggal 21 Februari 2019 telah 
diselenggarakan Pelatihan 
Pengolahan Sampah yang 
bertujuan memaksimalkan 
pemanfaatan sampah dari 

Kajian Muslimah tiap Jumat
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yang tidak berguna menjadi 
bernilai ekonomis dengan 
melibatkan peran ibu rumah 
tangga (anggota DWP LPMP 
DKI Jakarta) dan petugas 
kebersihan di LPMP DKI 
Jakarta.

Bidang Sosial

Jumat Barokah adalah Gerakan 
Berbagi Nasi Bungkus Gratis 
setiap hari Jumat yang mulai 
dilaksanakan sejak tanggal 19 
Oktober 2018. Alhamdulillah di 
awal gerakan ini, sebanyak 120 
bungkus nasi telah dibagikan 
untuk pasukan orange, tukang 
bangunan, tukang ojek, tukang 
parkir, pemulung, dan lain-lain.  
Biaya Gerakan Berbagi Nasi 
Bungkus Gratis ini berasal dari 
donasi berasal dari anggota 
DWP dan karyawan LPMP DKI 
Jakarta.  Hingga akhir Bulan 
Juli 2019, DWP LPMP DKI 
Jakarta telah melaksanakan 
Gerakan Berbagi Nasi Bungkus 
Gratis sebanyak 33 kali setiap 
hari Jumat dengan jumlah 
kurang lebih 3.300 bungkus 
yang dibagikan di berbagai 
tempat di sekitar Jakarta dan 
sekitarnya untuk orang-orang 
yang membutuhkan.

Ketika bencana melanda negeri 
ini DWP pun tidak tinggal 
diam, bakti sosial dengan 
memberikan sumbangan 
berupa kaki palsu pada korban 
bencana gempa di Lombok 
dan saat tsunami melanda 
Banten pada tahun 2018 

kepedulian diwujudkan dengan 
mendistribusikan 265 paket 
lauk siap santap dan 240 paket 
snack untuk anak-anak  di 2 
(dua) titik posko pengungsi 
korban tsunami selat sunda 
yaitu di kampung Cihonje, Desa 

Tunggal Jaya 
Kec Sumur 
dan di Desa 
Sidamukti 
Kec. 
Sukaresmi 
Banten 
di akhir 
Desember 
2018.

Kunjungan 
Berbagi 
Kebahagiaan 
juga 
dilakukan 

DWP LPMP DKI  Jakarta 
bekerjasama dengan DKM 
At-Tarbiyah LPMP DKI Jakarta 
ke Panti Sosial Disabilitas 
“Bina Daksa Karya Mandiri” 
di Pondok Bambu Jakarta 
Timur pada tanggal 7 Februari 
2019.  Tema yang diusung 
adalah “Gerakan Hidup Bersih 
dan Sehat” yang diisi dengan 
kegiatan Penyuluhan Hidup 
Bersih dan Sehat, Pemeriksaan 
kesehatan  untuk  warga 
binaan; Penyerahan speaker 
portable sumbangan dari 
salah satu anggota DWP, dan 
gerakan Bersih-bersih Toilet 
bersama Tim Bersih-bersih 
Masjid/Musholla (BBM) DKM At 
Tarbiyah.

Tidak hanya sampai di situ, 
pada Bulan Ramadhan 1440 
H/2018 M, DWP LPMP DKI 
Jakarta selama 26 hari di Bulan 
Ramadhan, setiap harinya 
membagikan takjil gratis 
sebanyak 100 porsi berupa nasi 
kotak, snack, dan air mineral 
untuk masyarakat sekitar 
dan untuk pengendara yang 
melintas di depan LPMP DKI 
Jakarta. 

Alhamdulillah, meskipun 
melalui berbagai kendala, DWP 

LPMP DKI Jakarta akhirnya 
dapat menyelesaikan program 
kerja sejak Bulan November 
2016 s.d Juli 2019 dengan 
baik meskipun pasti ada yang 
kurang sempurna. Dalam 
kekurangsempurnaannya, DWP 
mampu menunjukkan bahwa 
dengan berbagai kegiatan 
sosial yang telah dilakukan, 
berbagai manfaat dari kegiatan 
yang dilaksanakan bukan 
saja dirasakan oleh seluruh 
warga LPMP DKI Jakarta, 
namun juga dirasakan oleh 
warga sekitar dan tempat 
atau sekolah yang dikunjungi. 
Sehingga bisa disimpulkan 
bahwa Dharma Wanita 
Persatuan sebagai organisasi 
wanita tetap diperlukan, selain 
sebagai wadah pemersatu 
ASN Perempuan dan istri ASN 
maupun sebagai organisasi 
yang bermanfaat bagi anggota, 
keluarga dan lingkungannya.

“Jangan menyerah menghadapi 
kendala yang menghadang, 
jadikan itu sebagai tantangan. 
Dengan menyentuh sisi baik 
dan memberikan contoh 
yang baik, maka akan 
mudah mengajak orang lain 
melakukan kebaikan”, demikian 
diungkapkan oleh Kingkin 
Pratiwi.

Saat ini, seiring dengan 
berakhirnya masa bakti 
Kepala LPMP terdahulu 
Surya Fitri Nurulhuda tampuk 
kepemimpinan Kingkin Pratiwi 
dilanjutkan oleh Anis Salim 
Somad.  Beberapa program 
kerja yang sudah berjalan 
seperti Jumat Barokah akan 
terus berlanjut.  Semoga di 
bawah kepemimpinan beliau, 
DWP LPMP DKI Jakarta menjadi 
lebih maju dan berkarya 
dengan kegiatan-kegiatan yang 
kreatif dan inovatif.  (OMs)

Program Takjil Gratis Ramadhan
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DERAP LPMP

Workshop  SAGU SABU di LPMP DKI Jakarta

Gerakan Literasi Nasional 
(GLN) diperkenalkan sejak 

tahun 2016 oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagai implementasi dari 
Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 
30 tahun 2015 tentang 
penumbuhan Budi Pekerti. 
Kemudian Direktorat Jenderal 
Pendidikan dasar dan 
Menengah mengembangkan 
Gerakan Literasi sekolah. 
Bertujuan untuk meningkatkan 
daya baca siswa dan Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
bahasa menggerakkan 
literasi bangsa dengan 
menerbitkan buku-buku 
pendukung bagi siswa yang 
berbasis  pada kearifan 
lokal. Tahun 2017 kampanye 
Gerakan Literasi Nasional 
ini menyebar keseluruhan 
lapisan masyarakat dan 
dunia pendidikan khususnya 
para Pencerdas Anak Bangsa 
yaitu guru. Selanjutnya oleh 
Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga digagaslah Gerakan 
Satu Guru Satu Buku untuk 
meningkat kompetensi 

dan kinerja guru dalam 
pembelajaran baca dan 
tulis. Gerakan ini bertujuan 
untuk mendorong setiap 
pencerdas anak bangsa mampu 
menghasilkan karya tulis 
dalam bentuk buku.

Peluncuran SAGU SABU 
dilakukan oleh Bapak Sumarna 
Suryapranata, Dirjen GTK 
Kemdikbud,dalam sebuah 
seminar yang dihadiri oleh 
guru-guru penulis di Surabaya 
11 Desember 2016. Gerakan 
SAGU SABU diinisasi Media 
guru dengan menjalin 
kerjasama dengan organisasi 
profesi guru, MGMP, MKKS dan 
sebagainya . Semua kerjasama 
ini difokuskan untuk pelatihan 
menulis dengan target Satu 
Guru Satu Buku atau SAGU 
SABU.

Setelah resmi diluncurkan, Di 
pertengahan bulan Agustus 
barulah MGMP Bahasa Inggris 
DKI membagikan Informasi 
dari LPMP DKI Jakarta untuk 
mendata guru yang ingin 
mengikuti workshop SAGU 
SABU kelas LPMP DKI. Kegiatan 

ini merupakan kerjasama 
antara LPMP DKI Jakarta dan 
Media Guru yang  dilaksanakan 
selama 2 hari pada tanggal 5-6 
September dengan sasaran  
140 orang peserta dari unsur 
guru dan 20 orang peserta 
dari unsur LPMP DKI Jakarta. 
Kegiatan workshop yang 
diadakan LPMP DKI Jakarta 
ini adalah dalam rangka 
mendukung Gerakan Literasi 
Nasional (GLN) sebagai bagian 
dari program penjaminan mutu 
pendidikan melalui penulisan 
karya dalam bentuk buku. Topik 
utama yang diangkat dalam 
workshop tersebut adalah 
praktik/upaya peningkatan 
mutu pendidikan yang 
dilakukan oleh pendidik/tenaga 
kependidikan di DKI Jakarta. 

Acara pelatihan tersebut 
dibuka langsung oleh Kepala 
Suku Dinas Jakarta Selatan 
1 Drs. Joko Sugiarto, M.Pd. 
Adapun Nara sumber adalah 
bapak Mohammad Ihsan yaitu  
founder dan pemimpin umum 
Media Guru Indonesia, CEO 
Gurusiana dan Majalah Literasi 
Indonesia. dan Eko Prasetyo, 
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seorang penulis 75 buku yang 
mengispirasi banyak penulis, 
mantan editor Jawa Pos , 
sekarang menjadi Pemimpin 
Redaksi Media guru.

Dalam kesempatan membuka 
acara workshop tersebut, Pak 
Joko memberikan semangat 
untuk kami para guru untuk 
menjadi penulis yang handal. 

Beliau juga dulu sebelum 
menjadi kasudin adalah 
seorang guru. Guru yang gemar 
menulis. Sudah beberapa karya 
buku yang telah beliau hasilkan. 
Menurut beliau menulis itu 
adalah kemampuan literasi 
yang dekat dengan dunia guru. 
Kegiatan menulis memberikan 
banyak manfaat dalam profesi 
guru yang berefek positif bagi 
guru itu sendiri dan kedinasan 
dalam kenaikan pangkat 
golongan.  Dengan menulis 
buku memberikan dampak 
kepada siswa-siswanya 
menjadi inspirasi untuk mereka 
rajin membaca dan menulis. 

Motivasi dari Bapak Joko 
membakar semangat seluruh 
peserta yang ada di ruangan 
workshop dengan memberikan 
yel yel . Jika Pak Joko teriak 
“ Siapa Kita?” Maka peserta 
workshop berteriak dengan 
kompak “Guru SAGU SABU !!”. 
Jika Pak Joko teriak, “Guru 
SAGU SABU!!!” maka seluruh 

peserta teriak ,” Siap Menulis!!” 
berulang-ulang pak Joko 
meneriakkan yel-yel tersebut 
menambah semangat para 
guru untuk segera menerima 
ilmu dari penyaji dengan tidak 
sabar.

Sementara itu Mohammad 
Ihsan selaku nara sumber 
pertama menyampaikan  
gagasan awal diadakan 
workshop SAGU SABU 
bermula dari rasa keprihatinan 
beliau atas kurangnya minat 
menulis dikalangan pendidik. 
Padahal di dalam tugasnya 
semua guru diharapkan 
dapat menuangkan ide dan 
pemikirannya ke dalam buku. 
Upaya ini untuk membangun 
kebiasaan membaca dan untuk 
meningkatkan kualitas hidup 
generasi muda dan bangsa. 

Sesi awal yang diisi oleh 
Pak Ihsan mampu membuat  
peserta terkesima. Beliau 
seperti “menampar” peserta 
workshop dengan kalimatnya 

bahwa guru seharusnya bisa 
menulis. Jangan merasa paling 
sibuk. Beliau jauh lebih padat 
waktunya daripada guru. 
Mengutip pernyataan beliau 
bahwa “ Profesi yang paling 
dekat dengan literasi adalah 
guru. Jadi ayo semua guru 
menulis. Tulisan yang membuat 
orang lain berbuat baik, akan 

terus mengalir pahalanya untuk 
penulis.”

Dalam penjelasannya, Pak 
Ihsan mengeluarkan beberapa 
kalimat motivasi dari slide 
Power Point dan videonya yang 
bisa membakar semangat 
peserta workshop untuk 
tidak putus asa merangkai 
ide-ide nya kedalam tulisan. 
Pemaparan beliau sangat 
bagus dan komunikatif  
sehingga peserta workshop 
antusias dan semangat untuk 
menjadi guru penulis. Pak 
Ihsan juga memberitahu 
peserta bagaimana cara 
kami menulis dengan baik, 
mengecek rencana judul buku 
ke website ISBN agar tidak 
terjadi kesamaan judul, cara 
menerbitkan buku ke penerbit 
dan cara memasarkan buku. 

Nara sumber selanjutnya 
adalah Bapak Eko Prasetyo, 
seorang penulis 75 buku yang 
mengispirasi banyak penulis, 
mantan editor Jawa Pos , Foto Nara Sumber Eko Prasetyo diantara para peserta workshop SAGUSABU LPMP DKI Jakarta

Foto kegiatan workshop dengan nara sumber Mohammad Ihsan di kelas workshop SAGU SABU LPMP DKI Jakarta
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sekarang menjadi Pemimpin 
Redaksi Media guru.

Beliau memaparkan 
beberapa naskah yang bisa 
diterbitkan oleh Media Guru 
beserta syarat-syarat naskah 
tersebut.  Beliau memaparkan 
beberapa naskah yang bisa 
diterbitkan oleh Media Guru 
beserta syarat-syarat naskah 

tersebut.  Pemaparan beliau 
sangat kocak dan membuat 
suasana pelatihan semakin 
meriah dengan guyonan beliau 
dan slide power point yang 
memperlihatkan beberapa 
tulisan yang salah dan 
tidak sesuai dengan kaidah 
kebahasaan.

Pak Eko Prasetyo juga 
memberikan peserta workshop 
beberapa tugas menulis dan  
mengajarkan mereka untuk 
mengupload hasil tulisan 
di webside gurusiana dan 
facebook. Tugas pertama 
yang diberikan oleh pak eko 
kepada peserta workshop 
meminta mereka  untuk 
menulis pengalaman pribadi 
yang sangat menyenangkan 
dan lucu bersama pasangan 
hidup. Peserta diminta menulis 
pengalaman mereka paling 
sedikit 300 kata dalam waktu 
15 menit. Waktu yang sangat 
singkat bagi penulis pemula 
membuat suasana ruangan 
workshop hanya terdengar 

bunyi ketukan keyboard 
laptop para peserta. Karena 
waktu tidak cukup maka tugas 
pertama diselesaikan di rumah 
dan naskah tulisan peserta 
yang telah selesai dikirim ke 
email pak Eko sebelum jam 9 
malam.

Hari kedua workshop SAGU 
SABU LPMP hari sabtu tanggal 

6 September 2019 diawali 
dengan pembahasan hasil 
beberapa tulisan peserta 
workshop. Pada sesi ini 
suasana kelas begitu meriah 
ketika pak Eko menampilkan 
hasil tulisan salah satu 
peserta yang menceritakan 
pengalaman lucunya bersama 
pasangan hidup ketika pertama 
kali menjadi suami istri. Pak 
Eko meminta peserta workshop 
lain untuk menyunting hasil 
tulisan tersebut menjadi tugas 
kedua. Hasil suntingan Peserta 
kembali dikirim  ke email  
beliau.  Pada Kesempatan 
sesi ini Pak Eko memberikan 

hadiah buku kepada beberapa 
peserta workshop yang dapat 
menyunting kalimat dengan 
baik. Penghargaan ini membuat 
para peserta semakin antusias 
untuk mencoba menyampaikan 
hasil suntingannya. Suasana 
kelas menjadi lebih ramai 
dari sebelumnya. Sebelum 
mengakhiri sesi Pak Eko 

memberikan tugas ketiga. 
Peserta workshop diminta 
membuat outline dan sinopsis 
dari buku yang akan ditulisnya 
dalam waktu 35 menit.

Workshop hari kedua diakhiri 
dengan penampilan beberapa 
penulis guru yang telah 
berhasil menulis buku. Mereka 
menceritakan pengalaman 
pertama mereka menulis 
hingga bisa menulis beberapa 
buku. Disamping menampilkan 
beberapa guru penulis, panitia 
juga menghadirkan penulis 
seorang siswa Sekolah Dasar 
yang mampu menulis beberapa 
buku. Penampilan mereka 

Foto situasi kelas SaGU SABU LPMP DKI Jakarta saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh  nara sumber
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dihadapan peserta workshop 
menumbuhkan rasa percaya 
diri peserta untuk menjadi guru 
penulis buku. 

Diakhir workshop kembali 
Pak Ihsan pemimpin umum 
Media Guru Indonesia 
tampil ke hadapan peserta 
workshop. Kali ini Pak Ihsan 
mengumumkan 10 buku 
dengan sinopsis terbaik dari 
hasil tulisan para peserta 

workshop. Saat inilah 10 
peserta terlihat terharu ketika 
satu persatu cover buku 
mereka muncul di layar dan 
dibacakan sinopsis dari calon 
buku mereka. Seperti sedang 
melaunching buku saja mereka 
menceritakan sedikit tentang 
isi bukunya.

Waktu 2 hari yang disediakan 
LPMP oleh peserta dirasakan 
kurang. LPMP memang 
lembaga yang hebat. Baru 
kali ini beberapa Guru 
menyampaikan bahwa 
mereka merasakan mengikuti 
workshop yang diadakan 
oleh lembaga ini tidak 
membosankan dan terasa 

sangat singkat. Mungkin 
dikarenakan workshop ini 
disajikan sangat menarik 
dengan nara sumber yang 
benar –benar ahli di bidangnya 
dan bagus penampilan, 
ruangan workshop disiapkan 
dengan rapih dengan peralatan 
yang memadai dan pelayanan 
kepada peserta workshop pun 
sangat baik dan komunikatif.

Di akhir workshop LPMP 

, panitia menyampaikan 
kepada peserta untuk menulis 
hasil karya mereka menjadi 
sebuah buku dan waktu 
selama 30 hari. Panitia juga 
menyampaikan bahwa  LPMP 
akan memberikan reward bagi 
10 hasil karya Penulis Buku 
terbaik dengan memberikan 
biaya Pracetak buku dan 
sertifikat.

Penghargaan yang diberikan 
LPMP kepada peserta 
workshop SAGU SABU ini 
mendorong Peserta untuk bisa 
menyelesaikan buku sebelum 
tgl 6 Oktober 2019 dan menjadi 
penyemangat bagi mereka 
untuk menjadi penulis yang 

baik dan handal. Terbukti 
dengan antusiasnya mereka 
menandatangani komitmen 
untuk membuat buku dalam 
waktu 30 hari. 

Komitmen Peserta workshop 
SAGU SABU kelas LPMP DKI 
Jakarta yang kebanyakan 
adalah guru penulis pemula 
memberikan aura positif bagi 
pencerdas anak bangsa lainnya. 
Menjadikan mereka perintis 

guru penulis di lingkungan 
DKI Jakarta pada umumnya 
dan di sekolah mereka 
pada khususnya. Sulitnya 
menulis bukan lagi menjadi 
penghalang bagi mereka untuk 
mewujudkan impian mereka 
menjadi guru penulis buku.
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YURIDISTIA

Peningkatan mutu kepala 
sekolah diperlukan dalam 

memahami dan memiliki 
wawasan tentang tugas pokok 
serta fungsinya sebagai 
Kepala Sekolah, membina 
guru, siswa, sekolah, bahkan 
hubungan dengan masyarakat. 
Hal ini dilatarbelakangi dari 
perkembangan pengetahuan 
dan teknologi di era revolusi 
industri yang menuntut 
adanya perubahan generasi 
muda yang kompeten dan 
unggul. Sekolah sebagai 
satuan pendidikan memiliki 
fungsi utama untuk mencetak 
insan generasi muda yang 
memiliki kemampuan bersaing, 
berpikir kritis, kreatif dan 
inovatif, mampu dan terampil 
berkomunikasi, bekerjasama 
dan berkolaborasi, serta 
memiliki kepercayaan diri. 

Ditegaskan dalam 
Permendiknas Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Penugasan 
Guru sebagai Kepala Sekolah. 
Kepala Sekolah  adalah  guru  
yang  diberi  tugas  untuk 
memimpin dan mengelola 
satuan  pendidikan di setiap 
jenjang. Kepala Sekolah 
adalah pendidik profesional 
dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, serta 
menilai dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, 
dan pendidikan menengah. 
Kompetensi yang harus dimiliki 

Memperoleh NUKS Bukan Hal Sulit

adalah pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang melekat, 
ada dimensi kompetensi 
kepribadian, manajerial, 
kewirausahaan, supervisi, dan 
sosial.

Permendikbud tersebut juga 
menjelaskan bahwa Kepala 
Sekolah yang sedang menjabat 
dan belum memiliki Surat 
Tanda Tamat Pendidikan 
dan Pelatihan Calon Kepala 
Sekolah wajib mengikuti dan 
lulus Pendidikan dan Pelatihan 
Penguatan Kepala Sekolah di 
seluruh jenjang 

Diperkuat dengan Peraturan 
Direktur Jenderal GTK Nomor 
24907/B.B13/Hk/2018 tentang 
Juknis Diklat Calon Pengawas 
Sekolah dan Diklat Penguatan 
Kompetensi Pengawas 
Sekolah. Dimana terdapatnya 
pengukuhan bahwa LPMP 
mendapat penunjukan sebagai 
Lembaga Penyelenggara Diklat 
(LPD). Dan diperjelas lagi 
dengan keputusan Direktur 
Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
dengan Nomor 19732/B. B1.3/
HK/2018 tentang Penetapan 
Penyelenggaran Pendidikan 
dan Pelatihan bagi Kepala 
Sekolah dan Pengawas sekolah 
yang bekerja sama dengan 
Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Kepala Sekolah.

Pendidikan dan Pelatihan 
Penguatan Kepala Sekolah 
ini diselenggarakan untuk 

memberikan penguatan 
kompetensi bagi Kepala 
Sekolah dan memantapkan 
wawasan, pengetahuan, sikap, 
nilai, serta keterampilan dalam 
memimpin sekolah serta dalam 
menumbuhkembangkan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan 
pada dimensi kompetensi 
kepribadian, manajerial, 
kewirausahaan, supervisi 
dan sosial sesuai tuntutan 
Permendiknas RI No, 13 Tahun 
2007 tentang Standar Kepala 
Sekolah/Madrasah..

Pada akhirnya, dengan 
kepemimpinan yang dimiliki 
sebagai penguatan kualitas 
diri tersebut juga  mampu 
menjadi pemimpin yang dapat 
membawa sekolahnya memiliki 
kualitas yang baik serta lulusan 
yang mempunyai kualitas SDM 
yang baik pula. 

Lembaga Pengembangan 
dan Pemberdayaan Kepala 
Sekolah (LPPKS) adalah unit 
pelaksana teknis di lingkungan 
Direktorat Jenderal yang 
menangani pendidik dan 
tenaga kependidikan. Setiap 
kepala sekolah wajib memiliki 
sertifikat kepala sekolah yang 
diterbitkan oleh lembaga 
yang ditetapkan pemerintah, 
dalam hal ini LPPKS dengan 
melalui Diklat Penguatan 
Kepala Sekolah. Diklat 
penguatan kepala sekolah 
tersebut dilakukan untuk 
mengoptimalkan kompetensi 
kepala sekolah pada 
manajerial, kewirausahaan, 

“Bukan menjadi kekhawatiran lagi profesionalisme berkelanjutan 
yang dikeluh kesahkan dan dipertanyakan para calon maupun kepala 
sekolah yang menjabat di satuan pendidikan pada suatu pendiklatan 

untuk memperoleh Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), menjadi suatu 
persoalan yang menakutkan…….”
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supervisi, kepemimpinan, 
penguatan pendidikan karakter, 
serta pengembangan sekolah 
berdasarkan delapan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP). 
Kegiatan tersebut meliputi 
pengelolaan kurikulum, 
pengelolaan PTK, pengelolaan 
siswa, supervisi, hingga 
kewirausahaan sekolah. 

Untuk memperoleh sertifikat 
dan nomor unik kepala sekolah 
(NUKS), calon kepala sekolah 
harus menempuh 2 tahapan, 
yakni tahap rekrutmen dan 
tahap pendidikan dan pelatihan 
calon kepala sekolah. Program 
penyiapan calon kepala 
sekolah secara simultan 
terdiri dari beberapa kegiatan 
antara lain perencanaan 
kebutuhan, pengusulan calon, 
seleksi administratif, seleksi 
akademik, program pendidikan 
dan pelatihan calon kepala 

sekolah oleh lembaga yang 
terakreditasi, dan sertifikasi 
menuju pengangkatan sebagai 
kepala sekolah.

Lembaga yang memiliki 
peran dan tanggungjawab 
yang berbeda dalam proses 
pemerolehan Sertifikat 
Kepala Sekolah/Madrasah 
dengan Nomor Unik Kepala 
Sekolah (NUKS) bagi calon 
kepala sekolah adalah: 1) 

Lembaga Pengembangan 
dan Pemberdayaan Kepala 
Sekolah (LPPKS); 2) Lembaga 
Penyelenggara Program 
Penyiapan Calon Kepala 
Sekolah/Madrasah (LP2CKSM); 
dan 3) Dinas Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota 
atau Kanwil Kemenag/Kantor 
Kemenag Kabupaten/Kota.

Secara garis besar prosedur 
pemerolehan sertifikat dan 
nomor unik kepala sekolah 
(NUKS) dengan melalui tahapan 
tahapan.

Adanya pernyataan dari 
LP2CKSM (Lembaga Pendidikan 
dan Pelatihan Calon Kepala 
Sekolah/Madrasah) yang 
menjelaskan bahwa peserta 
telah memenuhi kriteria yang 
telah dipersyaratkan agar 
diproses lebih lanjut oleh 
LPPKS. 

Peserta yang dinyatakan lulus 
oleh LP2CKSM dan dinyatakan 
valid oleh LPPKS, mendapatkan 
Nomor Unik Kepala Sekolah 
(NUKS)

Peserta yang tidak lulus 
dinyatakan gugur.

Peserta diklat yang dinyatakan 
lulus dalam diklat calon kepala 
sekolah berhak mendapat 
STTPP yang dikeluarkan 

oleh LPPCKS/M. Salinan 
STTPP dan format hasil 
seleksi administrasi dan 
seleksi akademik dikirim 
oleh LP2CKS/M ke LPPKS 
sebagai verifikasi. Apabila hasil 
verifikasi calon dinyatakan 
lulus, LPPKS mengeluarkan 
NUKS.

Setelah NUKS dikeluarkan 
selanjutnya akan diterbitkan 
sertifikat kepala sekolah oleh 
Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Pendidikan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan. 
Sertifikat Calon Kepala Sekolah 
adalah bukti formal sebagai 
pengakuan yang diberikan 
kepada guru bahwa yang 
bersangkutan telah memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi 
untuk mendapat tugas 
tambahan sebagai kepala 
sekolah/madrasah.

Nomor Unik Kepala Sekolah 
(NUKS) adalah nomor khusus 
yang dikeluarkan dan dicatat 
dalam database nasional 
oleh LPPKS sebagai penjamin 
mutu penyelenggaraan 
penyiapan calon kepala 
sekolah/madrasah. NUKS 
terdiri dari 21 digit sebagai 
data dasar bagi LPPKS dan 
dinas pendidikan kabupaten/
kota dalam pemberdayaan dan 
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pengembangan kepala sekolah. 
Proses penerbitan sertifikat 
dan Nomor Unik Kepala 
Sekolah (NUKS) dilakukan 
secara reguler pada bulan April 
dan Oktober tahun berjalan.

Penguatan Kepala Sekolah 
adalah pendidikan dan 
pelatihan (diklat yang bertujuan 
untuk memperkuat kompetensi 
Kepala Sekolah yang belum 
pernah mendapatkan Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan (STTPP) Kepala 
Sekolah. Kepala Sekolah yang 
dapat mengikuti penguatan 
Kepala Sekolah adalah guru 
di setiap jenjang pendidikan 
dan sudah diangkat sebagai 
Kepala Sekolah sebelum 
keluarnya Permendikbud No. 
6 Tahun 2018 tertanggal 9 
April 2018. Hal ini dibuktikan 
dengan fotocopy SK Kepala 
Sekolah yang dilegalisir oleh 
Kepala Dinas Provinsi, Dinas 
Kabupaten/Kota atau Pejabat 
yang berwenang. 

Bagi Kepala Sekolah pada 
satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh 
masyarakat, dapat dilegalisasi 

oleh penyelenggara satuan 
pendidikan oleh masyarakat. 
Kegiatan yang dilakukan 
merupakan kegiatan tatap 
muka dalam memberikan 
pengalaman belajar yang 
terpadu antara aspek 
pengetahuan, keterampilan 
dan sikap dengan pengalaman 
empirik sesuai karakteristik 
peserta diklat berdasarkan 8 
Standar Nasional Pendidikan .

Permendikbud  No. 6 Tahun 
2018 tentang Penugasan 
Guru sebagai Kepala Sekolah, 
bahwa bagi KS yang telah 
diangkat sebelum diundangkan 
Permendikbud  tersebut, 
maka  wajb mengikuti Diklat 
penguatan kepsek. Untuk 
memperoleh Sertifikat  Tanda 
Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan Penguatan 
Kepala sekolah 

Kepala Sekolah pada 
satuan pendidikan dapat 
menyelenggarakan 
kegiatan tersebut di 
masyarakat secara 
mandiri di lingkungan 
masyarakat. Kegiatan 
tersebut merupakan 

kegiatan tatap muka dalam 
memberikan pengalaman 
belajar yang terpadu 
antara aspek pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
dengan pengalaman empirik 
sesuai karakteristik peserta 
diklat. Kepala Sekolah yang 
berkeinginan memiliki 
sertifikasi secara mandiri.

Nomor Unik Kepala Sekolah 
yang dimiliki kepala sekolah 
menjadi akses dalam 
Data Pokok Pendidik yang 
merupakan satu kesatuan data 
tunggal dan digunakan dalam 
memenuhi data yang valid 
dan up to date di provinsi DKI 
Jakarta. (end)
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EDUCARIA

Perubahan sejatinya adalah 
hal yang alamiah terjadi 

dalam kehidupan. Memasuki 
abad 21 perubahan signifikan  
di berbagai segi terjadi karena 
digitalisasi. Media digital 
sekarang seperti mengambil 
alih dan merubah cara kita  
berbelanja, bertransportasi, 
berkomunikasi, mencari 
hiburan bahkan belajar 
mengajar. Berbelanja sekarang 
banyak dilakukan secara 
daring. Makin banyak penyelia-
penyelia belanja daring 
yang muncul. Memberikan 
kesempatan usaha kepada 
lebih banyak orang. Bisnis 
menjadi sangat kompetitif dan 
berkembang ke arah yang baru. 
Berjualan sekarang menjadi 
mungkin untuk yang tidak 
punya banyak modal sekalipun. 
Dampak negatifnya toko-toko 
retail konvensional yang dulu 
berjaya mulai sepi bahkan 
gulung tikar.

Pendidikan mempunyai dua 
peranan berkaitan dengan 
banyaknya perubahan 
yang terjadi ini. Pertama 
pendidikan sebagai wadah 
untuk memberikan ilmu 
dan pengajaran pada 
siswa tentang bagaimana 
menghadapi perubahan zaman 
ini. Bagaimana menghadapi 
sisi negatifnya dan apa saja 
peluang serta keuntungan 
yang bisa dimanfaatkan dari 
keadaan ini. Pendidikan harus 
bisa menciptakan generasi 
yang siap berkompetisi dan 
berdayaguna sesuai dengan 
tuntutan zaman.

Kedua pendidikan sebagai 
pelaku yang wajib memberikan 
sumbangsih terhadap adanya 
perubahan global ini. Cara 

belajar dan mengajar juga 
sekarang berubah. Ilmu 
dan informasi bertebaran 
di internet. Mesin pencari 
seperti google dapat dengan 
cepat memberikan solusi dari 
permasalahan yang harus 
diselesaikan siswa. Siswa 
sekarang sudah sangat akrab 
dengan semua yang bernuasa 
digital. Cepat sekali mereka 
menangkap hal-hal yang 
kekinian seperti ini.

Kita tidak mungkin 
menghentikan apa yang 
terjadi sekarang ini. Kita hanya 
dapat beradaptasi terhadap 
semua ini. Kemampuan kita 
untuk mengikuti perubahan 
harus dilatih dan dilakukan 
jika tidak maka seleksi alam 
akan berlaku. Sebagai guru  
kita harus adaftif dan segera 
merespon ini. Pendidikan mulai 
menggunakan media digital 
sebagai sarananya. Mengurangi 
penggunaan kertas. Buku 
mulai tereduksi menjadi tablet 
dan digital. Peralihan dari 
konvensional ke media digital 
tak terelakan lagi. 

Ujian Nasional sekarang sudah 
menggunakan komputer. Ini 
mensyaratkan bahwa dalam 
belajar sehari-hari pun siswa 
siswi harus diperkenalkan 
dengan ulangan dengan 
komputer. Setidaknya sebagai 
latihan. Karena akan kurang 
pas jika ujiannya mengunakan 
komputer tapi selama kegiatan 
belajar tidak pernah ujian 
mengunakan komputer. Ada 
banyak pilihan untuk melatih 
itu. Google form bisa menjadi 
pilihan paling sederhana. Guru  
hanya perlu untuk memiliki 
akun google dan membuat 
soal nanti link soal dibagikan 

pada siswa. Siswa dapat 
mengerjakannya dengan hp 
atau laptop. Beberapa pilihan 
aplikasi lain juga ada tersedia 
seperti kahoot dan quizizz.

Menggunakan media ujian 
dengan hp atau komputer 
memberikan keuntungan bagi 
guru. Setelah mengerjakan 
ujian guru bisa langsung 
mendapatkan hasil nilai 
otomatis tanpa perlu 
mengkoreksi. Analisis hasil 
ujian juga bisa langsung 
diperoleh. Guru dapat 
menggunakan hasil analisis 
untuk tindak lanjut siswa 
yang remedial atau mendapat 
pengayaan.

Tantangan ini harus guru 
hadapi dengan semangat 
belajar sepanjang hayat. 
Bukan perkara yang 
mudah. Kami generasi X 
mengajarkan generasi Z untuk 
mempersiapkan mereka di 
zaman generasi Alpha. Tapi jika 
guru berniat maka banyak jalan 
akan terbuka dan pertolongan 
akan datang. Berbekal niat 
beberapa kali penulis merasa 
dan mencoba pengalaman 
belajar secara online/daring. 
Hambatan dan alasan yang 
ada disingkirkan dulu mulai 
saja dengan niat. Gagal, salah 
adalah hal biasa untuk maju.  

Pembelajaran dengan 
mengunakan video conference 
menjadi salah satu pilihan 
alternatif belajar. Belajar 
dengan menggunakan internet 
sebagai dasar pembelajaran. 
Jarak bukan menjadi 
penghalang yang penting 
adalah sinyal yang kuat. Ini 
juga banyak pilihannya namun 
sering digunakan adalah www.

Mencoba Belajar Daring
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webex.com. Komunitas guru  
senang menggunakan fasilitas 
ini karena relatif mudah dan 
ada yang tidak berbayar 
dengan batas peserta dan 
waktu. 

Dengan mengunakan video 
conference guru dengan mudah 
dapat membagikan ilmu dan 
informasi kepada banyak orang. 
Tidak membutuhkan banyak 
biaya dan usaha yang paling 
penting adalah kuota dan sinyal 
yang baik. Di masa yang akan 
datang ini mungkin akan lebih 
banyak lagi dilakukan karena 
mengurangi banyak kesulitan 
dan memberikan banyak 
kemudahan serta manfaat. 
Dari rumah, tempat kerja atau 
dimanapun guru berada bisa 
ikut kegiatan video conference. 
Narasumber dapat berinteraksi 
secara langsung maupun tidak 
langsung dengan peserta video 
conference.

Merasa belajar daring (dalam 
jaringan) membuat ketagihan. 
Ini banyak memberikan guru 
kesempatan untuk tetap 
bekerja tapi bisa juga mendapat 
pengetahuan terbaru. Biasanya 
untuk kegiatan video conference 

ada rekamannya sehingga 
guru  bisa tetap mengikuti 
jika tertinggal atau terkendala 
sinyal. Hanya saat ini karena 
banyak komunitas yang mulai 
giat melakukan ini maka 

terkadang ada jadwal yang 
berbarengan, sehingga guru  
harus memilih untuk bisa ikut 
secara langsung. 

Media ini juga bisa 
dimanfaatkan untuk guru  
bukan hanya sebagai peserta 
video conference tapi dapat 
juga sebagai pembicara atau 
narasumber. Diseminasi juga 
dapat dilakukan bila telah 
melakukan suatu penelitian 
atau kegiatan yang ingin 
dibagikan informasi agar orang 
lain dapat mengambil manfaat. 
Bahkan ada juga yang sudah 
mengunakannya untuk kegiatan 
belajar mengajar di sekolah 
dengan siswa. 

Media belajar kekinian saat 
ini sangat bervariasi. Siswa 
diberikan banyak akses dan 
pilihan mana yang membuat 
mereka lebih paham. Yang 
dekat dengan siswa saat ini 
adalah hp sehingga media 

digital lebih mereka sukai. 
Sesuatu yang dinamis dan 
baru selalu menarik perhatian. 
Media pembelajaran juga mulai 
berevolusi dari 2 dimensi 
menjadi 3 dimensi. Membuat 

media pembelajaran 3D yang 
sederhana mudah untuk 
dilakukan. Mengunakan aplikasi 
paint 3D merasa membuat 
media pembelajaran ini 
menyenangkan juga.

Diperlukan laptop yang 
dapat mengakses aplikasi 
ini, selanjutnya guru  hanya 
perlu memilih karya seperti 
apa yang akan dibuat. Ada 
banyak bantuan pada aplikasi 
ini sehingga untuk pemula 
sekalipun bisa dengan mudah 
membuatnya. Hasil karya 
3D dapat dipublikasikan di 
sketchfab. Karya di alamat  
http://skfb.ly/6MYXC adalah 
contoh yang penulis pernah 
buat. Perlahan dan tertatih tapi 
akhirnya bisa juga.

Guru dengan mudah 
memberikan penjelasan 
materi pelajaran melalui 
media ini. Sekali membuat 
dapat digunakan berulang-

Keterangan gambar: Hasil belajar membuat 3D
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ulang. Ada daya tarik musik 
sebagai latar belakang yang 
membuat 3D lebih atraktif. 
Media ini interaktif, siswa 
dapat merubah posisi objek 
3D sendiri. Menjelajah media 
ini dengan bebas mana yang 
ingin dipelajari lebih dulu dan 
mendalam.

Belajar membuat 3D ini juga 
dilakukan melalui pelatihan 
daring. Guru  akan diajarkan 
mandiri dengan materi dan 
video sebagai panduan. Cocok 

untuk guru  sehingga kita 
bisa memilih saat ada waktu 
luang untuk mempelajarinya. 
Menemukan sendiri, membuat 
penugasan sesuai instruksi 
dan mencoba memperbaikinya 
dengan bertanya jika ada 
kesulitan atau kesalahan. 
Suatu proses belajar yang 
unik karena guru  akan 
berusaha mencari cara yang 
kreatif sesuai mata pelajaran 
masing-masing. Disiplin 

dalam mengikuti tugas yang 
diminta dan tepat waktu 
mengumpulkan tugas sangat 
penting dalam belajar daring. 
Ada narasumber pendamping 
yang akan membantu guru jika 
terkendala.

Komik pembelajaran juga 
dapat menjadi media yang 
menyenangkan untuk siswa 
belajar. Berusaha mengikuti 
perkembangan zaman guru  
harus mau aktif mempelajari 
hal-hal yang baru. Membuat 

komik 
ternyata ada 
juga cara 
cepatnya. 
Tidak perlu 
punya 
keterampilan 
menggambar 
yang luar 
biasa hanya 
diperlukan 
sedikit 
cita rasa 
dan tehnik 
yang benar. 
Aplikasi 
comic life 3 
dirasakan 
cukup baik 
untuk pemula 
karena 
juga sudah 
menyediakan 
banyak 
bantuan 
sehingga 
proses 
pembuatan 
komiknya 

menyenangkan. 

Pilihan ada di guru selaku 
pembuat komik ingin yang 
seperti apa. Ini sedikit 
membutuhkan cita rasa seni 
karena konsep komik harus 
guru buat terlebih dahulu. Nanti 
saat pembuatan akan menjadi 
mudah. Guru dapat pilih ikon-
ikon yang ada atau dengan foto 
yang guru buat sendiri. Teknis 
pembuatannya hanya kita 
pilih-pilih saja templete yang 

sesuai dan mulai merangkainya 
menjadi sebuah cerita komik. 
Hasil karya komik penulis 
dapat dilihat di http://bit.ly/
KOMIK_OKI.

Beberapa kali merasa dan 
mencoba belajar daring 
memberikan pengalaman 
baru yang berharga. Teknologi 
sungguh sangat membantu jika 
guru  mau mempelajarinya. 
Hal yang dibayangkan akan 
sulit ternyata tidak seperti itu. 
Ada kemampuan yang dulunya 
sama sekali tidak dimiliki 
ternyata dapat dengan mudah 
terbantu oleh teknologi digital. 
Belajar daring ternyata mudah 
dan murah jika guru  mencari 
di tempat yang tepat dan mau 
untuk belajar mandiri. 

Pemerintah mulai memberikan 
banyak pilihan kepada guru  
untuk belajar. Beberapa 
lembaga dibuat untuk 
membantu kita para guru  
meningkatkan kompetensi 
secara digital tanpa biaya. Pada 
http://belajar.kemdikbud.go.id 
dan  http://etraining.seamolec.
org/ dapat dipilih menjadi 
contoh untuk mempelajari 
hal-hal digital. Persiapan 
adalah hal terbaik yang dapat 
dilakukan untuk pendidikan di 
era revolusi 4.0. Siswa yang 
dididik guru hari ini adalah 
pemilik masa depan.  Perlu 
dibekali dengan kompetensi 
masa depan agar mereka dapat 
berhasil nantinya. Guru  sendiri 
pasti sudah merasakan betapa 
menyenangkannya teknologi 
digital contohnya Whatsapp 
dan youtube. Teknologi ini 
seperti memberikan cara lain 
yang lebih menyenangkan dan 
baru untuk berkomunikasi 
dan mencari nontonan. Kita 
hanya perlu membawanya ke 
ruang kelas sesuai dengan 
keperluannya dan memodifikasi 
sehingga belajar juga menjadi 
menyenangkan. Semangat 
belajar!. (okiSiwi)

Keterangan Gambar. Hasil belajar membuat komik pembelajaran Scanned by CamScanner



21EDISI V - 2019 | LENTERA

EDUCARIA

Pacu Potensi non Akademik

Hari ini pembagian rapor semester satu. Saya bergegas masuk kelas. Merapikan semua laporan  
untuk orang tua di meja kelas. Saya letakkan absensi kedatangan orang tua di meja kecil di dekat 

pintu masuk . Absensi memudahkan saya  untuk  memanggil orang tua satu persatu. 

Beberapa orang tua sudah mengisi abseni kehadiran. Mereka duduk di kursi yang telah disediakan. 
Mulailah saya memanggil orang tua yang pertama bersama anaknya. Kami terlibat diskusi tentang 
perkembangan anaknya. Orang tua tersebut tampak puas dengan laporan perkembangan anaknya. 
Tersenyum dan bersalaman dengan saya.

Orang tua keduapun maju. Saya jelaskan tentang perkembangan nilai dan sikap anaknya. Sang ibu 
tampak kecewa dengan nilai anaknya. Saya bisa melihat dari wajahnya. Menurut saya nilai anaknya 
tak juga buruk. Ia langsung meluapkan kemarahan kepada anaknya di depan saya. No games, no 
gadget ucap orang tua itu kepada anaknya. Saya yakin selama dalam perjalanan anak tersebut akan 
dinasihati oleh orang tuanya.

Saya menghela napas panjang. Tak sanggup hati ini membayangkan kemarahan orang tua 
kepada anaknya. Lalu saya panggil orang tua yang selanjutnya. Orang tua Deandra. Ayah Deandra 
melihat hasil perkembangan anaknya dari atas sampai ke bawah. Saya melihat pada satu nilai ia 
mengernyitkan keningnya. Menghentikan tatapan matanya. Saya menduga itu nilai matematika. Nilai 
80 pada Matematika membuat ia terkejut.

Sang ayah merasa nilai mata pelajaran tersebut tidak memuaskan. Ia langsung menyatakan 
kekecewaan kepada Deandra anaknya di depan saya. Saya mengingatkan orang tua Deandra 
bahwa mata pelajaran ada dua belas. Sebelas pelajaran nilainya sangat baik. Jauh di atas 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Mengapa nilai yang baik tak dilirik tapi hanya fokus pada nilai 
Matematika?. Orang tua Deandra berkata bahwa bagi mereka pelajaran matematika adalah pelajaran 
yang bergengsi. Jadi anak-anaknya harus bagus nilai matematikanya.

Saya tak habis pikir dengan pikiran orang tua Deandra. Bagi saya, memperhatikan nilai yang 
menonjol di rapor anak lebih fair. Tapi ia tak sependapat dengan saya. Kiamat adalah kata yang tepat 
bagi keluarganya  jika nilai matematika tidak sempurna.

Orang tua Deandra meninggalkan saya dengan wajah kecewa. Saya tak mampu berkonsentrasi saat 
memanggil dan berdiskusi dengan orang tua selanjutnya. Yang saya lakukan adalah menyelesaikan 
semua pembagian rapor untuk melaksanakan kewajiban saya di hari ini.

Akhirnya selesai sudah pembagian rapor. Kelas mulai kosong. Saya terpekur.Tatapan mata saya 
kosng. Pikiran saya masih melayang kepada orang tua Deandra. Batin saya berkecamuk.  Saya 
merasa seharusnya orang tua murid tahu tentang delapan kecerdasan. Hal ini telah disampaikan 
sebelumnya dalam seminar parenting atau setiap pertemuan orang tua. Tetapi memgapa masih ada 
orang tua yang menganggap bidang studi tertentu adalah penentu kecerdasan anak.

 Apakah mereka lupa bahwa setiap anak dilahirkan dengan membawa kecerdasan. Jangan 
paksa anak yang mempunyai kecerdasan linguistik untuk mahir matematika. Kembangkanlah 
kecerdasannya, mungkin kelak ia akan menjadi penulis atau pembicara yang hebat.

Pertanyaannya adalah, apakah banyak guru yang mendukung potensi anak didik? Apakah guru berani 
menomorsatukan kecerdasan non akademik anak didik? Saya yakin tak banyak guru yang mengambil 
resiko dari pertanyaan di atas. Tuntutan kepala sekolah agar anak-anak mampu mengangkat nilai 
sekolah menjadi acuan semua guru untuk terus mengejar kemampuan akademik anak didiknya.

Pendalaman materi, remidial, ulangan perbaikan menjadi tiga sahabat dalam kamus guru untuk 
mengejar ketertinggalan anak atau memacu prestasi anak didik. Nilai akademik menutup potensi 
lainnya. 
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Menurut Howard, kecerdasan ada delapan yakni Word Smart 
(kecerdasan linguistik), Number Smart (kecerdasan logika atau 
matematis), Self Smart (kecerdasan interpersonal), People Smart 
(kecerdasan intrapersonal), Music Smart ( kecerdasan musikal), 
Picture Smart (kecerdasan spasial), Body Smart ( kecerdasan 
kinetik), Nature Smart (kecerdasan naturalis).

Anak yang gemar menulis dan senang berbicara sering mendapat 
julukan anak yang cerewet atau bawel. Guru harus peka untuk 
mengarahkan, melatih anak-anak yang seperti itu. Anak yang 
senang berbicara, latih ia bercerita, anak yang senang menulis 
arahkan untuk menulis cerita atau apapun yang ia suka. Jika ada 
lomba antar sekolah ia mampu mewakili sekolahnya. Ini adalah 
ciri anak yang mempunyai kecerdasan linguistik (word smart).

Number Smart (kecerdasan logika atau matematis) Anak yang 
mempunyai kecerdasan ini adalah anak yang cepat dan tepat 
dalam berhitung. Arahkan ia mencintai dunia matematik dan 
sains. Jangan paksa ia untuk bisa bermain basket jika ia tak 
mampu. Guru olahraga wajib mengenalkan semua permainan 
dalam bidang olahraga tapi tidak berharap lebih kepada anak yang 
mempunyai kecerdasan ini.

Di sekolah saya ada siswi bernama Fiona. Ia tak banyak berbicara. 
Ia hanya menjawab pertanyaan  dengan anggukan. Ia mampu 
menggambar apa yang ia inginkan secara detail. Salah satu 
gambarnya saya abadikan dalam buku yang saya tulis (gambar di 
bawah adalah hasil karya Fiona SDI Al Ikhlas). 

Anak seperti Fiona cenderung mampu mengontrol emosinya dan 
biasanya ia sudah punya target ke depan. Tipe seperti ini masuk 
ke dalam kategori Self Smart (kecerdasan interpersonal). Anak 
yang mempunyai kecerdasan ini biasanya sudah tahu apa yang ia 
cita-citakan dan cara meraihnya. Yang harus dilakukan oleh guru 
dan orang tua adalah mengajak anak bermain yang membutuhkan 
banyak teman, misalnya bermain ular tangga, uno, dan monopoli 
agar kehidupannya seimbang.

People Smart (kecerdasan intrapersonal),anak tipe ini berbanding 
terbalik dengan dengan anak self smart.  Anak tipe ini lebih 
senang bersama dengan banyak orang. Mampu menempatkan di 
mana dirinya berada. Anak tipe ini mempunyai rasa empati yang 
sangat besar sehingga cenderung disukai teman-temannya. Anak 
ini biasanya mempunyai jiwa leadership sehingga cenderung 
menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Arahkan pada kegiatan 
kepemimpinan.

Selepas SMP, Ammar murid 
saya tak ingin melanjutkan ke 
SMA, ia sudah memantapkan 
ke sekolah musik di Jogja. 
Akhirnya ia menekuni salah 
satu alat musik, dan ia bisa 
berkeliling negara lain dengan 

musik orchestra. Anak seperti 
Ammar mempunyai kecerdasan 
musikal (music smart). Jika ia 
tak cerdas di matematik dan 
sains biarkanlah walaupun 
sebagai pendidik tetap harus 
mengajarkan semua ilmu. 
Arahkan ke musik yang 
diminati maka ia akan menjadi 
pemusik yang membawanya ke 
kehidupan yang lebih baik.

Picture Smart (kecerdasan 
spasial), anak yang mempunyai 
kecerdasan ini biasanya 
tampak  dari kesukaannya 
menggambar, mewarnai 
dan suka berimajinasi. Jika 
melihat anak didik yang 
suka menggambar setelah 
menyelesaikan pekerjaannya, 
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jangan di tegur. Arahakanlah, 
kerjasama dengan orang 
tua agar memasukkan anak 
tersebut ke sanggar lukis. 
Suatu saat anak tersebut  bisa 
menjadi animator atau pelukis.

Anak yang mempunyai 
kecerdasan kinetik (body 
smart) akan tampak tak 
bisa diam. Arahkan mereka 
pada kecerdasan olahraga 
yang mereka minati.Jika 
kita melarang mereka untuk 
bermain sepak bola atau 
basket, maka mereka akan 
menjadi trouble maker di 
kelas. Anak yang hobbi 
bermain futsal atau basket, 
lalu di waktu pulang sekolah 
atau saat istirahat bermain di 
sekolah, akan mendapatkan 
hukuman dari guru. Anak 
yang berkeringat karena main 
futsal atau basket tak boleh 
masuk kelas.  Bermain futsal 
biasanya  hanya diperbolehkan 

pada waktu olahraga. Guru 
lupa bahwa seringnya mereka 
berlatih  di sekolah justru 
melatih skill mereka.

Anak yang gemar bermain 
di alam, menyayangi hewan 
dan tumbuhan dan memiliki 
kepedulian terhadap 
lingkungan adalah ciri anak 
yang mempunyai kecerdasan 
naturalis (nature smart). Untuk 
mendukung kecerdasannya, 
beri ia binatang untuk ia 
pelihara dan beri lahan untuk 
berlatih berkebun. 

Perhatikan kecerdasan yang 
paling menonjol dari diri 
anak didik. Guru dan orang 
tualah yang harus mengasah 
kecerdasan tersebut. Menjadi 
guru jangan melulu menuntut 
hasil akademik. Gali dan 
majukan potensi apapun pada 
diri siswa. Jika semua guru 
mampu meyakinkan orang 

tua akan kemampuan anak 
didiknya, maka saya yakin 
semua anak di Indonesia 
menjadi anak-anak yang 
berbakat dibidangnya 

Perubahan ini harus dimulai 
dari kita para pendidik, ubahlan 
pola pikir kita terhadap 
kecerdasan anak-anak. Jika 
kita bisa berubah  maka orang 
tua akan ikut mengapresiasi 
kemampuan anaknya.

Hari semakin  siang. Saya 
akan menyerahkan absensi 
pengambilan rapor hari ini 
ke bagian tata usaha dan 
bergegas pulang.  Ingin segera 
menemui anak saya di rumah 
dan mengapresiasi hasil karya 
yang ia buat pagi tadi. Apapun 
kecerdasan yang ada di dalam 
diri anak, selalu saya apresiasi. 
Potensi anak harus kita gali 
dan arahkan. (ita)
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BEST PRACTICE

Open Class Model Discovery Learning dan Efeknya

KEGIATAN LESSON STUDY

Untuk meningkatkan  kualitas 
pendidikan di jenjang SMA, LPMP 

DKI Jakarta melaksanakan Program 
Pendampingan Pengembangan 
Pembelajaran Kurikulum 2013 bagi 
guru mata pelajaran. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan pendekatan 
Lesson Study. Tiga kegiatan yang 
dilakukan adalah siklus Plan – Do – 
See, kerja bersama dan pengamatan 
pembelajaran yang berfokus pada 
aktifitas siswa. 

SMA Negeri 97 adalah salah satu dari 
20 SMA terpilih untuk didampingi 
LPMP dalam kegiatan Lesson Study  
SMP dan SMA se DKI Jakarta. Kegiatan 
diawali dengan Pendampingan Teknis 
di Hotel Yasmin Karawaci. Ada empat 
guru model utusan masing-masing 
sekolah beserta kepala sekolah 
dan pengawas. Peserta dibekali 
dengan materi : Pembelajaran Efektif, 
Penilaian Autentik, dan Persiapan 
Praktik Pembelajaran.

Kegiatan pertama pada Pendampingan 
Operasional Lesson Study adalah 
Kegiatan Diseminasi dan Work Shop 
Mandiri pada hari Jumat tanggal 30 
Agustus 2019. Materi Pembelajaran 
Efektif dan Penyusunan RPP 
dipaparkan oleh ibu Dra. Rifni Hayati, 
MPd,  sedangkan materi  Lesson 
Study disampaikan oleh bapak Drs. 
Sudoyo yang juga menjabat  Kepala 
Sekolah SMA Negeri 97 Jakarta. 
Kegiatan Diseminasi dihadiri oleh 
semua guru pengampu mata pelajaran 
didampingi pengawas sekolah, bapak 
Dr. Parjuangan Lubis, MPd. 

Kegiatan Pendampingan I pada 
Selasa 3 September 2019, empat  

orang guru model  memaparkan 
RPP untuk dibahas bersama guru 
lainnya. Pembahasan dipandu oleh 
ibu Sri Sulastri, M.Pd dan ibu Dwi 
Handayani, S,Sos dari LPMP DKI. 
Pendampingan II dilaksanakan pada 
hari Selasa 1 Oktober 2019, dimana 
guru model melaksanakan Real 
Teaching dengan Open Class. Guru 
lain serta pengawas dan pendamping 
bertindak sebagai observer yang 
mengamati pembelajaran dari awal 
pembuka sampai guru model menutup 
pembelajaran.

Selesai Open Class, guru model 
beserta seluruh observer dan 
pendamping beserta pengawas dan 

kepala sekolah melakukan Refleksi. 
Guru model diberi kesempatan 

pertama untuk menjelaskan 
pembelajaran yang baru saja 
dilakukan. Satu persatu para observer 
menyampaikan hasil observasinya 
tentang aktifitas siswa, baik interaksi 
siswa dengan siswa, interaksi siswa 
dengan media pembelajaran dan 
sebagainya. Pantauan praktik  baik 
selama pembelajaran dijadikan 
sebagai contoh, sedangkan praktik 
yang belum sesuai dengan RPP akan 
disempurnakan pada pembelajaran 
berikutnya.

OPEN CLASS BIOLOGI DENGAN MODEL 
DISCOVERY LEARNING

 Proses Pembelajaran  merupakan 
suatu proses yang kompleks. Tidak 
hanya sekedar menyampaikan 
informasi dari guru kepada peserta 
didik. Banyak tindakan yang harus 
dilakukan bila menginginkan hasil 
pembelajaran  yang lebih baik. Karena 
itu  proses kegiatan belajar mengajar 
memang tidak sesederhana teori yang 
kita tahu. Karena setiap situasi dan 
materi yang berbeda membutuhkan 
penanganan dan pengelolaan kelas 
yang berbeda pula. 

Kurikulum 2013 mengembangkan 
dua proses pembelajaran yaitu 
proses pembelajaran langsung (direct 
teaching) dan proses pembelajaran 
tidak langsung (indirect teaching). Foto1 : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bapak Drs. Saifulloh memberikan arahan saat pemukaan saat Pendampingan Teknis

Foto 2 : Presentasi  dari bapak Drs. Sudoyo ( Kepala Sekolah ) SMA Negeri 97 Jakarta pada kegiatan Diseminasi 
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Foto 3 : Presentasi  tentang Pembelajaran Efektif dan Penyusunan RPP oleh ibu Dra. Rifni Hayati, MPd pada  kegiatan  Diseminasi di SMA Negeri 97 
Jakarta

peserta didik untuk mengikuti 
pembelajaran dengan model Discovery 
Learning.

Tahapan Model Discovery Learning 
adalah sebagai berikut : Tahap 
Stimulation (stimulasi/pemberian 
rangsangan), siswa diberikan 
stimulus berupa tayangan video 
tentang berbagai jenis  Protista 
yang berada di alam. Sebelumnya 

guru menginstruksikan agar siswa 
memperhatikan tayangan agar dapat 
menemukan masalah dari tayangan. 
Stimulasi pada tahap ini berfungsi 
untuk menyediakan kondisi interaksi 
belajar yang dapat mengembangkan 
dan membantu siswa dalam 
mengeksplorasi bahan ajar.

Sintaks Problem statement 
(pernyataan/ identifikasi masalah) , 
guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin  pertanyaan yang 
relevan dengan materi pembelajaran, 
kemudian salah satunya dipilih dan 
dirumuskan dalam bentuk hipotesis 
atau jawaban sementara atas 
pertanyaan. 

Sintaks Data collection (pengumpulan 
data). Guru memberi kesempatan 

Proses pembelajaran langsung 
adalah proses pembelajaran yang 
mengembangkan pengetahuan, 
kemampuan berpikir dan keterampilan 
psikomotorik peserta didik melalui 
interaksi langsung dengan sumber 
belajar yang dirancang dalam silabus 
dan RPP berupa kegiatan-kegiatan 
pembelajaran berbasis aktivitas. 
Karakteristik pembelajaran berbasis 
aktivitas meliputi: interaktif dan 

inspiratif; menyenangkan, menantang, 
dan memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif; kontekstual dan 
kolaboratif; memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, 
dan kemandirian peserta didik; 
dan sesuai dengan bakat, minat, 
kemampuan, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. Dalam 
pembelajaran langsung tersebut 
peserta didik melakukan kegiatan 
belajar yang meliputi mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasi atau menganalisis, 
serta  mengomunikasikan apa 
yang sudah ditemukannya dalam 
kegiatan analisis. Pada proses 
pembelajaran dapat menggunakan 
berbagai macam model pembelajaran, 
diantaranya adalah Discovery Based 
Learning (Pembelajaran Berbasis 
Penyingkapan). 

Tahapan Pembelajaran Discovery 
Learning dimulai dengan Langkah 
persiapan, antara lain : (1). Menyusun 
Rencana Program Pembelajaran        
(RPP); (2). Mengembangkan bahan 
ajar yang sesuai dengan karakteristik  
siswa (ilustrasi tugas, lembar 
kerja, dan lembar pengamatan); 
(3). Merancang penilaian (sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan)

Langkah Pelaksanaan, diawali 
dengan kegiatan pendahuluan yang 
menciptakan kondisi fisik, emosi, dan 
social yang positif dan menggugah 
semangat, dan mempersiapkan 

kepada siswa untuk berdiskusi dan 
mengumpulkan informasi yang 
relevan sebanyak-banyaknya untuk 
mendapatkan data yang diperlukan.  
Tahapan ini berfungsi untuk menjawab 
pertanyaan atau membuktikan benar 
tidaknya  hipotesis, dengan demikian 
anak didik diberi kesempatan 
untuk mengumpulkan (collection) 
berbagai informasi yang relevan, dan 
mengerjakan lembar kerja klasifikasi 
Protista dalam bentuk Mind Map.

Sintaks Data Processing (Pengolahan 
Data), adalah mengolah data dan 
informasi yang telah diperoleh 
para siswa baik melalui observasi, 
pengamatan video, dan dari literatur 
lalu dituangkan dalam bentuk Mind 
Map yang disusun per kelompok. 
Semua informasi tentang Protista 
mirip hewan, mirip tumbuhan dan 
mirip jamur diklasifikasikan, dan 
dibuatkan gambar spesiesnya sesuai 
nama dan kelompoknya.

Sintaks Verification (Pembuktian 
siswa melakukan pemeriksaan secara 
cermat untuk membuktikan benar atau 
klasifikasi Protista yang telah disusun 
dalam bentuk mind map.  Klasifikasi 
yang ada  dihubungkan dengan 
informasi sumber belajar dan bahan 
ajar. Tahap ini akan berjalan dengan 
baik dan kreatif jika guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
menemukan suatu konsep, atau 
pemahaman melalui contoh-contoh 
yang ia jumpai dalam kehidupan 
sehari-hari.

Sintaks Generalization (menarik 
kesimpulan/generalisasi) adalah 
proses menarik sebuah kesimpulan 
yang dapat dijadikan prinsip umum 
dan berlaku untuk semua kejadian 
atau masalah yang sama, dengan 
memperhatikan hasil verifikasi. 
Berdasarkan hasil verifikasi maka  
dirumuskan prinsip-prinsip yang 
mendasari generalisasi. Peserta 
didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

Foto 4 : Guru Model menjelaskan Tujuan Pembelajaran di  awal pembelajaran
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hasil pencarian informasi, dan 
mengkomunikasikan hasil kerjanya di 
depan kelas.

Langkah Penilaian terdiri dari 
Penilaian sikap dilakukan melalui 
pengamatan secara klasikal, siswa 
dinilai keaktifan dan antusiasme  
dalam berdiskusi, kerja sama dalam 
kelompok, dan presentasi hasil 
diskusi.

Selain itu juga  dilakukan melalui 
penilaian mind map yang disusun 
siswa dalam kertas A3 yang sudah 
disiapkan. Penilaian pengetahuan 
melalui test tulis yang terdiri dari 20  
butir Soal Pilihan Ganda dan Uraian.

HASIL KEGIATAN

Saat open class berlangsung, observer  
mengamati perubahan yang terjadi 
pada siswa melalui observasi kelas 
dengan menggunakan lembar 
pengamatan observasi. Untuk 
mengumpulkan data tentang respon 
siswa dilakukan melalui  angket yang 
diisi oleh siswa.

Kendala yang dihadapi antara pada 
saat  pemilihan stimulus yang tepat, 
apalagi jika guru memilih video 
sebagai tayangan untuk menstimulasi 
siswa. Pemilihan materi tayangan 
yang tepat dan kecukupan waktu untuk 
menyaksikan tayangan juga harus 
dipertimbangkan dengan baik.

Pembelajaran dengan model 
Discovery Learning menitikberatkan 
kepada aktifitas siswa dalam 
pengumpulan data. Pengolahan data, 
dan pembuktian. Guru tidak boleh 
terjebak saat siswa memverifikasi 
materi pembelajaran sehingga dapat 
menyimpulkan sendiri atau secara 
bersama materi pembelajaran.

Kendala lainnya adalah alokasi waktu.  
Guru harus mempertimbangkan 
dengan matang agar semua kelompok 
dapat mempresentasikan hasil diskusi 
mereka dan dapat memverifikasi 
materi yang dibahas dengan baik. Guru 
dapat menentukan kelompok mana 
yang sudah tuntas melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan tujuan 
pembelajaran pada pertemuan 
tersebut. Selain itu penilaian yang 
dilakukan secara  bervariasi dan 
terintegrasi membutuhkan durasi yang 
cukup.

Dalam pengembangan pembelajaran 
pada materi Protista di kelas X-MIPA 
dengan model Discovery Learning 
disarankan  dikembangkan dengan 
penugasan yang lain. Misalnya 
saat sintaks pengumpulan data, 
dilakukan dengan penugasan siswa 
di laboratorium, mengamati secara 
mikroskopik air rendaman jerami dan 
air kolam yang mengandung spesies 
protista mirip hewan atau protista 
mirip tumbuhan.

Data yang diperoleh melalui 
pengamatan dengan mikroskop 
dapat menambah pemahaman 
siswa terhadap ciri dan karakteristik 
Protista yang diamati. Pengolahan 
data akan lebih bervariasi saat siswa 
melakukan verifikasi ( pembuktian) 
hasil pengamatan dengan gambar di 
buku – buku sumber ataupun tayangan 
di bahan ajar.

Dari hasil pengalaman mengajar 
yang didokumentasikan ini   didapat 
hal – hal sebagai berikut : ( 1). Model 
pembelajaran Discovery Learning 
dapat menciptakan kondisi belajar 
yang membuat siswa aktif, kreatif, 
menyenangkan dan kolaboratif. 
(2). Model pembelajaran Discovery 
Learning dapat meningkatkan 
keterampilan siswa dalam berkreasi 
menyusun klasifikasi protista dalam 
bentuk Mind Mapping. (3). Model 
pembelajaran Discovery Learning 
dapat meningkatkan motivasi  dan 
antusiasme siswa dalam bekerja 
sama dalam team ( kelompok ). Oleh 
sebab itu dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Discovery 
Learning ( metode penyingkapan ) 
dapat diterapkan dalam pembelajaran 
Biologi  dengan materi lainnya. (Rifni)

Foto 5 : Siswa melakukan sintaks verifikasi ( pembuktian ) Model Discovery Learning pada pembelajaran protista di Kelas X-MIPA-2.
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TEROPONG

GEBYAR 17 AGUSTUS

PERINGATAN HARI BATIK DAN 
LEPAS SAMBUT PEJABAT
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PERINGATAN HARI GURU-LPMP 
DKI PEDULI
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PENINGKATAN SOFT SKILLS
PEGAWAI LPMP DKI JAKARTA
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HUMANIORA

Mengalir Mengikuti Takdir

Mendung menggantung di atas 

langit sekolah. Warna hitamnya 

berlapis-lapis. Semakin ke bawah 

semakin menebal. Ini tak seperti 

biasanya. Pak Dadi baru saja selesai 

memberikan amanat kepada murid-

muridnya. Tiba-tiba;

“Selamat pagi Pak, apakah betul Bapak 

yang bernama Pak Dadi.” Tanya kedua 

polisi itu hampir bersamaan.

“Betul, ada apa ya Pak?” Jawab Pak 
Dadi.

“Bapak jangan pura-pura tidak tahu.” 
Bentak polisi.

“Lha memang saya tidak tahu.” Jawab 
Pak Dadi.

“Sekarang Bapak ikut kami!”

“Ikut ke mana Pak?”

“Jangan banyak tanya!”

Kedua orang polisi itu memegang 

erat kedua tangan Pak Dadi. Pak 

Dadi dihadapkan kepada direktur 

pendidikan.  

“Pak Dadi, pada hari Sabtu malam 
kemarin terjadi pencurian di 
sekolah kita. Karena Bapak sebagai 
kepala sekolah di sini, Bapak harus 
bertanggungjawab. Dari laporan 
security pada malam itu Bapak berada 
di sekolah. Dari catatan di buku tamu 
Sabtu malam minggu itu Bapak juga 
meminjam bangku milik sekolah. Betul 
begitu?”

“Betul, Sabtu malam minggu saya 
berada di sekolah. Betul bahwa saya 
meminjam bangku milik sekolah. 
Bangku itu saya pergunakan untuk 
acara ulang tahun anak saya di 
rumah. Hari Minggunya langsung saya 
kembalikan. Semua yang saya lakukan  
sepengetahuan dua petugas security.” 

“Nah berarti Bapaklah yang mencuri. 
Udahlah Pak nggak usah berbelit-belit, 
mengaku saja biar mudah urusannya.”

Bak petir disiang bolong. Tiada angin, 
tiada  hujan. Terperanjat Pak Dadi 
mendapat tuduhan itu

“Mengaku bagaimana?”

“Mengaku bahwa Bapak yang 
melakukan pencurian.”

“Astagfirullahaladziim. Saya memang 
bukan orang kaya. Saya bukan orang 
berada. Saya juga bukan orang berduit. 
Saya orang miskin. Tetapi mencuri, 
bukan pekerjaan saya. Bukan pula 
cita-cita saya. Mencuri, haram bagi 
saya.”

“Pak polisi bawa Bapak ini ke kantor 

polisi.” Desak direktur pendidikan.

Sejak saat itu Pak Dadi ditahan di 

polsek sebagai tahanan titipan. Pupus 

sudah cita-citanya melejitkan sekolah 

tersebut menjadi sekolah unggulan. 

Hancur sudah pengabdiannya selama 

11 tahun di sekolah tersebut. Hancur 

pula nama baiknya selama ini sebagai 

guru teladan. Kini Pak Dadi berada 

di kantor polisi menjalani interogasi. 

Setelah 8 jam menjalani interogasi 

polisi, kanit serse berkata:

“Pak Dadi, biar mudah urusannya 

sudah akui saja kalau Bapak yang 

mengambil barang-barang inventaris 

milik sekolah. Paling-paling Bapak 

dikeluarkan, dapat pesangon. Lebih 

enak daripada harus mendekam di 

sel tahanan 

yang sempit dan 

pengap.”

“Pak Polisi, bagi 

saya seandainya 

sekolah 

sudah tidak 

menghendaki 

keberadaan 

saya, nggak 

apa-apa. Dengan senang hati saya 

akan mengundurkan diri. Nggak harus 

bikin sandiwara, rekayasa seperti ini. 

Sekali lagi dengan senang hati saya 

akan meninggalkan sekolah tersebut. 

Tetapi dikeluarkan dengan tuduhan  

mencuri, itu memalukan. Menyakitkan. 

Pak polisi bisa bayangkan, saya telah 

mengabdi di sekolah tersebut sejak 

masih tanah hingga menjadi bangunan 

megah empat tingkat. Sejak jumlah 

murid baru puluhan menjadi ratusan. 

Sejak anggaran defisit hingga surplus. 

Masak dikeluarkan dengan tuduhan 

mencuri. Yang benar aja.” Tetapi itulah 

kenyataannya. Itulah yang terjadi. 

Itulah yang menimpa Pak Dadi. Itulah 

takdir yang harus dijalani. 

Setelah ditahan sebagai tahanan 

titipan selama 23 hari di polsek, 

kemudian Pak Dadi menjalani tahanan 

luar. Dengan status tahahan luar ia 

wajib lapor diri ke polsek seminggu 

dua kali sambil menunggu panggilan 

sidang. Panggilan sidang pertama 

datang. Pak Dadi mengikuti sidang 

demi sidang dengan tenang. Sidang 

pertama dan kedua berlangsung 

semua murid SMA yang dipimpinnya 

hadir memenuhi ruang sidang. Bahkan 

sebagian besar guru dan karyawan 

ikut hadir memberikan dukungan.

Sidang berikutnya tak satu pun murid 

dan guru yang datang. Rupa-rupanya 

baik murid, guru maupun karyawan 

mendapatkan ancaman dari direktur 

pendidikan. Jika ada yang datang pada 

sidang berikutnya akan dikeluarkan 

Dan barang siapa menyerahkan dirinya 
kepada Allah 

sedangkan dia orang yang berbuat 
kebaikan, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang 
pada buhul tali yang kokoh. 

Dan hanya kepada Allah lah kesudahan 
segala urusan. 

(Q.S. Lukman: 22)
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dari sekolah tersebut.  Tidak hanya 

itu semua saksi yang dihadirkan oleh 

sekolah berada di bawah tekanan. 

Membela Pak Dadi atau membela 

sekolah. Membela kebenaran atau 

kedzoliman. Membela Pak Dadi berarti 

harus siap ditendang dari sekolah, 

membela sekolah dijamin aman. 

Sidang di pengadilan bertele-tele, 

nyaris satu tahun lamanya. Mengikuti 

sidang di pengadilan tersebut Pak Dadi 

tak putus asa, pantang menyerah. Ia 

serahkan semua keputusan kepada 

Allah Tuhan YME. Barangsiapa yang 

menyerahkan dirinya kepada Allah, 

niscaya Allah akan mencukupinya. 

(Q.S. Ath-Thalaq: 3)

Masa-masa jeda menunggu sidang di 

pengadilan, Pak Dadi memanfaatkan 

waktunya untuk membuat buku. Akhir 

putusan sidang mengejutkan,  Pak 

Dadi dinyatakan bersalah dengan bukti 

taplak meja.  Pak Dadi mendapatkan 

hukuman percobaan selama 1 tahun. 

Pak Dadi, menyerahkan semua pada 

keputusan Allah. Jiwa Pak Dadi 

mengalir mengikuti takdir. “Boleh jadi 

kamu membenci sesuatu, padahal 

ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

kamu menyukai sesuatu, padahal ia 

amat buruk bagimu: Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. 

Al Baqarah: 216)

Buku-buku yang dibuat Pak Dadi 

dikirimkan ke panitia lomba antarguru 

tingkat nasional. Beruntung,  

semuanya lolos seleksi. Buku berjudul 

“Inovasi Pengelolaan Sekolah dengan 

AIDA” menjadi yang terbaik pada 

presentasi di hadapan dewan juri 

dan kepala sekolah perwakilan dari 

seluruh Indonesia. Buku “Efektifitas 

Pembelajaran Matematika dengan 

Permainan dan Iringan Musik 

Klasik,” menjadi juara kedua dalam 

Olympiade Sains dan Matematika 

Tingkat Nasional. Buku “Efektifitas 

Pembelajaran PKn dengan Metode 

Thinkertoys,” menjadi juara harapan 

2 Tingkat Nasional. Puncaknya ia 

menulis artikel untuk Kompetisi 

Edukasi Anlene Hidup Penuh Makna 

dan bersaing dengan lebih dari 1.300 

peserta, itu pun lolos. Benar apa kata 

para guru. Benar apa yang tertulis 

pada ayat-ayat Allah; “Sesudah 

kesulitan akan datang kemudahan.” 

Kompetisi Edukasi Anlene Hidup 

Penuh Makna diadakan secara 

bertahap dengan seleksi sangat ketat. 

Maklum kompetisi ini diselenggarakan 

oleh produk susu penguat tulang 

dengan reputasi internasional yang 

berkantor pusat di New Zealand. 

Seleksi tahap  pertama lolos sebanyak 

500 peserta. Seleksi tahap kedua lolos 

250 peserta. Seleksi tahap ketiga lolos 

sebanyak 100 peserta. Seleksi tahap 

keempat  lolos sebanyak 20 peserta. 

Seleksi terakhir untuk menentukan 6 

peserta  terbaik. Enam peserta terbaik 

tersebut selanjutnya akan mengikuti 

babak grand final dan akan disiarkan 

langsung oleh  RCTI.

Enam peserta terbaik harus mengikuti 

karantina. Bukan hanya peserta tetapi 

keluarga peserta juga ikut dikarantina. 

Pak Dadi membawa istri dan kedua 

anaknya, Dani dan Dini. Karantina 

ditempatkan pada salah satu hotel 

bintang 5 di Jakarta. Keluarga peserta 

mengikuti berbagai program yang 

telah dipersiapkan oleh panitia.

Sementara itu enam peserta terbaik 

memasuki rumah sakit ternama di 

Jakarta untuk mengikuti serangkaian 

tes. Tes pertama adalah scan 

tulang untuk seluruh tubuh. Secara 

bergantian keenam peserta tersebut 

masuk ke dalam sebuah alat yang 

mirip kapsul dengan ukuran besar, 

sebesar dan sepanjang tubuh manusia 

dewasa. Pada scan tulang ini Pak 

Dadi lolos dengan hasil tes berwarna 

hijau. Artinya tulang-tulangnya masih 

baik, masik kuat, belum rapuh. Hal 

ini berbeda jika hasil scan berwarna 

kuning, atau coklat.

Hari itu, serangkaian tes terus  

berlangsung hingga menjelang waktu 

Maghrib.  Selanjutnya keenam peserta 

grand final memasuki bus mewah 

menuju ke suatu tempat. Turun dari 

bus langsung menuju terowongan 

yang amat panjang. Di ujung 

terowongan terdengar gegap gempita 

suara musik dan sorak sorai penonton. 

Tampak panggung yang spektakuler 

dengan sorot lampu berwarna warni 

yang artistik. Rupanya kami sudah 

berada di studio RCTI Kebon Jeruk. 

Wow, mengagumkan!

Indi Baren dan Tika Panggabean 

host malam itu tampil memesona. 

Mengalunlah lagu “Burung Camar” 

bersama Vina Pandu Winata. 

Dilanjutkan dengan sebuah lagu 

berjudul “Aku adalah Lelaki” bersama 

Samson dan masih banyak lagi artis 

papan atas yang menghibur. Di tengah-

tengah acara, 6 peserta grand final 

mendapatkan pertanyaan dari dewan 

juri. Setiap peserta mendapatan 

1 pertanyaan dan harus dijawab 

dengan waktu 1 menit. Kompetisi 

selesai, peserta grand final dengan 

jantung berdebar-debar menunggu 

pengumuman. 

Juara kedua Kompetisi Edukasi Anlene 

Hidup Penuh Makna bersama RCTI 

dimenangkan oleh seorang guru 

dengan segudang prestasi yaitu Bapak 

Dadi. Antara percaya dan tidak Pak 

Dadi medapatkan ucapan selamat 

dari dewan juri, host, pengisi acara, 

dan sesama peserta. Pak Dadi sujud 

syukur. Bangun dari sujud syukur 

kedua matanya meleleh, air matanya 

membanjiri pipinya. Alhamdulillah Ya 

Allah badai telah berlalu.

Pak Dadi mendapatkan hadiah uang 

tunai sebanyak 250. 000.000 (Dua 

ratus lima puluh juta rupiah) dan 

produk susu Anlene selama satu tahun 

penuh. 

Pak Dadi segera menyisihkan hadiah 

tersebut untuk berangkat haji bersama 

istri dan orangtuanya. Ia ingin 

bersujud di depan Ka’bah. Jika hamba 

Ku patuh dan menerima atas segala 

keputusan Ku maka Aku memberikan 

kemudahan atas segala urusannya 

dan mengokohkan kekuatannya serta 

melapangkan dadanya. (Hadits Qudsi). 

(Widadi)
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HUMANIORA

Senyum Bersama Jak Lingko

Aktifitas harian  sebagian warga DKI Jakarta yang memiliki anak usia sekolah  diantaranya adalah  
mempersiapkan putra putrinya berangkat  kesekolah. Ada yang mengantar langsung putra 
putrinya  ke sekolah juga menjemput  nya sepulang  sekolah. Sementara banyak pula  siswa-

siswa  berangkat sendiri mengendarai sepeda motor, padahal larangan mengendarai  motor  kesekolah 
sudah ada. Bagi siswa yang tak memiliki kendaraan pribadi, Pemerintah DKI Jakarta telah menyediakan 
sarana transportasi publik berupa   bis sekolah dan  angkot  yang siap mengantar ke sekolah tujuan.
yang bernama Jak Lingko.

Jak Lingko berasal dari kata Jak  yang artinya Jakarta dan lingko  yang bermakna  sebuah sistem 
terintegrasi layanan transportasi, yang semula bernama Ok -Otrip siap berintegrasi dengan Transjakarta 
ataupun bis sekolah, juga LRT dan MRT  diwilayah seluruh DKI Jakarta.

Keberadaan Jak lingko ternyata banyak dinantikan oleh warga DKI Jakarta, banyak  warga  mengandalkan  
sarana transportasi publik untuk berangkat ketempat tugas ataupun ketempat tujuan seputar wilayah 
DKI Jakarta, transportasi ini benar-benar murah, bayangkan dengan hanya membeli kartu Jak lingko 
satu kali maka untuk selanjutnya kartu ini dapat digunakan ketika naik Jak Lingko , penggunaan 
kartu Jak lingko adalah dengan menempelkan kartu Jak Lingko  pada mesin khusus untuk membaca   
kartu  Jak lingko yang tersedia di dashboard angkot Jak lingko. Sekali membeli kartu, selanjutnya 
dipergunakan  tanpa bayar lagi alias gratis.   Pengguna  Jak Lingko ini ternyata sebagian besar adalah 
warga DKI usia sekolah mulai dari SD, SMP, SMA bahkan Mahasiswa. Guru dan tenaga kependidikan 
yang tak memiliki kendaraan pun mengandalkan sarana transportasi public  ini. Alasanya tepat waktu 
dan murah.

Jak lingko ini benar-benar siap mengantar warga  DKI Jakarta. Termasuk warga sekolah pun senantiasa 
setia menggunakan sarana transportasi  ini.  Jak lingko  tidak ngetem  berlama-lama menungu 
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penumpangnya penuh, Jak lingko  tetap berangkat walaupun penumpangnya hanya terisi dua atau 
tiga orang, tetap berangkat.  Keberadaan Jak lingko ini begitu membantu mengantar  kesekolah tanpa 
takut terlambat, benar-benar efektif dan efisien, siswa pun akan sampai di sekolah tepat waktu. Siswa 
pengguna Jak lingko mendapat  pendidikan  Karakter berupa  manajemen waktu, 

Untuk menaiki Jak lingko penumpang menyetop  di jalur khusus  tempat pemberhentian bergambar 
bus. Jak Lingko mendisiplinkan  para siswa  praktek langsung, berdisiplin menggunakan sarana 
transportasi publik. Disiplin  naik turun Jak lingko ditempat yang sudah disediakan. 

Jak lingko setia mengantar penggunanya ketempat yang hendak dituju tanpa lama menunggu, khusus 
untuk pelajar Jak Lingko ini benar benar sarana transportasi public yang ditunggu, memang ada 
bis sekolah, rute bis sekolah hanya melewati jalur jalan utama saja tidak masuk keperkampungan 
seperti rute Jak lingko,  sementara tidak semua sekolah di DKI Jakarta berada di jalur Jalan Utama, 
banyak sekolah sekolah yang posisi sekolahnya di dalam perkampungan dan Jak Lingko yang mampu 
menembus  medan seperti ini, mengantar pelajar yang menggunakannya tepat di jalan masuk 
sekolah. 

Seperti yang di katakan Ari  14 tahun, seorang pelajar dari salah satu SMP Negeri di Jakarta,  Senang 
naik Jak Lingko, beli kartu Jak lingkonya gampang beli di  halte Transjakarta, di mini market juga ada, 
kemaren beli 40 ribu, ada juga yang jual 50 ribu, sekali beli kartu bisa dipakai selamanya terus naik 
Jak lingko gratis, uangnya bisa Ari gunakan untuk membeli buku dan alat tulis kebutuhan sekolah, 
atau kadang ongkos yang dikasih oleh Ibu bisa Ari tabung. Ternyata   pengguna Jak lingko belajar 
berhemat,  biaya  transport   yang diberikan  orang tua  dapat digunakan untuk kebutuhan lain bahkan 
bisa juga ditabung, satu karakter positif yang harus selalu ditumbuhkan terutama dikalangan pelajar 
menumbuhkan  budaya  gemar menabung.

Seperti yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan 
Jakarta yang bebas dari macet maka pemerintah DKI Jakarta  mempersiapkan dan menyediakan 
khusus warga DKI Jakarta, berupa sarana transportasi public yang nyaman yaitu Transjakarta yang 
terintegrasi salah satunya dengan Jak lingko,  agar masyarakat Jakarta mau beralih ketransportasi 
umum maka keberadaan Jak lingko ini bak gayung bersambut. Jak Lingko ternyata tidak hanya 
digunakan oleh kalangan ekonomi lemah ternyata sarana transportasi publik ini digunakan juga oleh 
kalangan berada yang menggunakan transportasi ini karena alasan yang berbeda. 

Naik Jak lingko hindari macet, bawa mobil  pribadi  repot bingung nanti kalau ditempat yang dituju 
tidak ada tempat parkir, naik Jak lingko nggak bingung mau parkir di mana turun ditempat yang di 
tuju sudah selesai nanti pulangnya tinggal stop tanpa keluar biaya bensin dan biaya parkir, efisien 

sekali. Selain efisien manfaat 
lain menggunakan Jak lingko 
diantaranya adalah mengajak 
penggunanya untuk  bisa 
berolah raga. Naik Jak Lingko 
buat pemilik mobil pribadi 
menjadi sarana untuk berolah 
raga, lho kok olah raga, ia 
karena kalau naik Jak lingko 
otomatis harus berjalan keluar 
dan berhenti tepat ditempat 
pemberhentian otomatis harus 
berjalan, sekali mengayuh dua 
pulau terlampaui, selain murah 
jak lingko mengolahrakan 
penggunanya untuk berjalan 
dan berhenti tepat ditempat 
pemberhentian yang sudah 
ditentukan, gratisnya dapat 
sehatnyapun didapat pula.

Jam operasional  Jak Lingko ini terbagi dalam dua shif; shif satu pagi hari dimulai jam 05.00 s/d 
15.00 pagi mengantar penggunanya untuk berangkat ketujuan tempat beraktifitas setiap hari, dan 
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shif dua dimulai dari jam15.00 as/d 21.00 shif dua setia mengantar penggunanya untuk pulang 
kerumah masing-masing guna beristirahat dan bersiap untuk aktifitas pagi esok hari. Itulah jam 
operasional Jak lingko, bagi siswa siswa jak Lingko selalu ada saat mereka pulang sekolah, syaratnya 
tetap harus satu kartu Jak lingko untuk satu orang saja. Kemudahan yang didapat untuk pengguna 
Jak Lingko, siapapun bisa membeli kartu Jak Lingko berapa saja jadi tidak di batasi satu kartu satu 
pemilik paten tidak, kemudahan akses membeli kartu ini semakin membuat masyarakat mencintai 
akan keberadaan Jak Lingko.

Pelajar suka naik Jak lingko seperti 
dituturkan oleh Nungki pelajar SMA di 
Jakarta, naik Jak Lingko bisa santai tidak 
berdesak-desakan, he he he seperti naik 
mobil pribadi, trus  kita bisa happy dari 
rumah happy, dijalan happy sampai di sekolah 
pun tetap happy. Belajar bisa lebih nyaman 
karena dari awal dirumah dan diperjalanan 
sudah nyaman, benar-benar membantu 
untuk tetap bisa fokus tiba di sekolah, jadi 
nggak bad mood. Kadang kalau di jalan sudah 
capek nunggu angkot lama sampe di sekolah 
terlambat, masuk sekolah terlambat dapat 
hukuman aduh berat sekolah jadinya, tapi 
sejak ada Jak lingko dari rumah nyaman, 
dijalan nyaman, sampai sekolah nyaman, 
bisa tersenyum tiba disekolah, terimakasih 
Jak lingko telah membawaku bisa tersenyum 
tiba disekolah, Jak lingko setia  mengantar 
generasi hebat mengisi hari dengan prestasi 
dahsyat. Hari gini naik angkot gratis seperti 
hanya ada di Jak lingko, uang transport bisa digunakan untuk keperluan lain bahkan bisa menabung. 
Hemat bersama Jak lingko. Ini bukan iklan hanya bertutur tentang kesan keberadaan Jak lingko bagi 
pelajar khususnya.   Dari warga Jakarta yang mengamati jak lingko. Halo warga Jakarta cobalah 
sekali waktu  naik Jak lingko, bedakan rasanya, nikmati kenyamanannya, bandingkan kepuasannya. 
(Rusdiana)



35EDISI V - 2019 | LENTERA

OPINI

Mau Merah, Bilang Hijau

‘Mau merah, bilang hijau’ akan 
mengulas ringan tentang salah 
satu nilai integritas dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Nilai yang juga dikampanyekan 
oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) dalam rangka 
Reformasi Birokrasi Instansi 
(RBI). 

Ibarat sebuah seni merias 
wajah, mengulas ringan itu 
semacam mengaplikasikan 
riasan dengan pulasan yang 
casual, tidak medok alias 
menor. Hal tersebut bertujuan 
agar wajah tidak kehilangan 
roman aslinya, hanya 
menguatkan karakter pemilik 
wajah agar tampak lebih fresh, 
natural, dan menarik. 

Riasan tidak bermaksud 
mengubah keadaan aslinya 
secara berlebihan. Yang 
mancung tetaplah mancung, 

yang sipit biarlah sipit, begitupun yang tembem nggak perlu 
ditirus-tirusin. Merias bukan untuk mengubah wajah. Kalau 
menjadi mirip boneka Barbie sih Alhamdulillah. Bagaimana jika 
malah mirip Patung Pancoran?! Duhh...

Mengupas nilai  jujur dengan ringan sepertinya akan lebih crunchy 
membacanya. Mengingat topik itu sendiri sudah terkesan muluk, 
idealis dan mungkin kalah menarik jika dibandingkan ulasan yang 
lagi nge-hit sekarang, drama adu gacoan atau trend bikin alis 
Sincan dalam waktu 10 detik. Woww!

Pilihan mengemas topik jujur dalam tulisan yang ringan, 
harapannya agar tidak menjadi ekstrim ataupun militan. Namun 
tidak berarti mengurangi kebermaknaannya dalam implementasi. 
Ulasan tetap menjaga pokok bahasan tentang jujur yang tidak 
terlepas dari makna jujur yang diterima secara umum.

Jujur dipandang sebagai nilai yang terdengar biasa namun 
kenyataannya cukup sulit dalam merealisasikannya. Itulah 
mengapa KPK membuat slogan: Berani jujur hebat!. Betul, orang 
yang sebenar-benarnya bisa jujur itu huebbatt!. Jujur yang tidak 
untuk pencitraan, tidak takut dikucilkan, serta konsisten dalam 
prinsip meski kadang juga menindas pelakunya. Menegakkan 
kejujuran dan mendapat apresiasi verbal saja sudah mewah, 
karena memuji dalam koridor rasa berterima kasih itupun masih 
belum menjadi kebiasaan yang populer di negeri orang dengki. 
Coba, jujur deh tentang fakta ini. (Anti Kesuma)

Agar Tidak Ekstrim

Ini zaman reformasi kan?! zaman dimana rakyat banyak diberi kemerdekaan 
bertutur dan berpendapat, baik melalui lisan ataupun tulisan. Namun merdeka 
berkata bukan berarti tak ada rambunya. Merdeka yang baik dan benar adalah 
yang bertanggung jawab, bijak dan bermanfaat. 
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Selayang Pandang tentang 
Konsep KPK  ‘Berani Jujur 
Hebat!’

Sudah sering dengar slogan 
“Berani Jujur Hebat!” kan? 
Tagline tersebut di promosikan 
oleh KPK pada Hari Antikorupsi 
Sedunia pada Tahun 2012. 
Dimana jujur atau kejujuran 
mengacu pada aspek karakter, 
moral dan berkonotasi atribut 
positif dan berbudi luhur 
seperti integritas. Slogan ini 
pada perumusannya memang 
dimaksudkan sebagai upaya 
pemberantasan korupsi. 
Korupsi yang merupakan 
permasalahan kompleks dan 
sistemik ini bukan semata 
persoalan pencurian uang 
negara. Korupsi adalah 
persoalan konsep dasar diri 
yang korup atau bermakna 
hilang karena rusak. Terlalu 
banyaknya orang yang memiliki 
konsep diri yang korup 
menjadikan hidup dan sistem 
menjadi korup.

Jujur diyakini sebagai nilai 
fundamental sebagai langkah 
awal untuk memberantas 
korupsi. Dikampanyekan agar 
menjadi masivitas sikap dan 
perilaku kita. Berikut beberapa 
contoh jujur dalam kehidupan 
sehari-hari :

• Melaksanakan amanat 
seseorang sesuai petunjuk

• Mampu menjaga rahasia 
seseorang

• Melaksanakan tugas dengan 
baik dan bertanggung jawab

• Mengakui kesalahan jika 
membuat salah

Dalam implementasinya, 
penerapan nilai jujur 
berkembang tidak hanya pada 
area pemberantasan korupsi. 
Tapi semua hal yang berkaitan 
dengan sikap yang apa adanya, 
tidak direkayasa dan bertujuan 
untuk mewujudkan suatu 
lingkungan yang bersih dari 
segala bentuk kecurangan, baik 
yang materil maupun imateril.

Berikut ini beberapa ilustrasi 
penerapan nilai jujur yang 
sering terjadi dalam lingkungan 
organisasi, yang sadar atau 
tidak disadari, seringkali kita 
berada dalam kondisi tersebut. 
Kesepuluh uraian ringkas ini 
hanyalah sebuah petikan dari 
beberapa perspektif yang 
menguatkan betapa jujur itu 
bagai sebuah perjuangan 
berat. Sulit tapi harus terus 
diinternalisasikan.

Jujur vs Jaim alias Pencitraan

Sifat pingin jaim (jaga imej) 
memang paling sering ditemui. 
Masih banyak orang mengambil 
keputusan baik yang dilandasi 
karena ingin mendapat respon/
pujian dari orang lain. Bukan 
baik karena memahami 
bahwa baik adalah sebuah 
nilai mulia. Bukan jujur karena 
sadar jujur itu menguatkan 
kekompakkan organisasi. 
Tapi karena beralih-alih ingin 
mendapat apresiasi dari rekan 
sekitar. Misal, menyuarakan 
bahwa tim yang kuat harus 
jujur dan saling terbuka atas 
semua urusan organisasi, tapi 
ketika mendapat keuntungan 
(pribadi), mendadak khilaf  lupa 
pada semangat tim dalam 
organisasi.

Jujur vs Mencla-Mencle

Berhadapan dengan orang 
mencla-mencle itu seperti 
pingin mengunyah batu 
menahan gereget. Iya nggak 
sih?! Orang jujur itu tidak 
seperti bunglon. Ngomong 
A di sini, di sana berubah 
jadi B, C, D... Kalau salah ya 
mengaku salah, jika benar ya 
tak perlu jumawa. Pokoknya 
bersikap yang tidak berbelit-
belit ataupun mbulat-mbulet 
demi kepentingan diri sendiri 
ataupun kelompok dalam 
organisasi. Pada akhirnya, 
bicara yang mencla-mencle 
membuat tim lain sulit untuk 
menetapkan langkah yang 
perlu dilakukan karena 

informasi yang tersedia 
berubah-ubah sehingga sulit 
untuk diandalkan.

Jujur vs Pendapatan

Ukuran terwujudnya nilai-
nilai baik memang bukan 
meningkatnya pendapatan. 
Karena sikap baik bukanlah 
sebuah pekerjaan yang 
berbayar. Sikap baik 
adalah karakter yang 
harus diinternalisasi dalam 
kesadaran diri. Mungkin dikala 
mempertahankan kejujuran 
akan menyebabkan batalnya 
transaksi pemasukan. Tapi 
percayalah, itu lebih mulia 
daripada menerima yang tidak 
semestinya. Seperti melakukan 
pekerjaan yang diada-adakan, 
dilebih-lebihkan ataupun 
diganda-gandakan. 

Jujur vs Abu-Abu

Zona aman masih banyak 
menjadi sebuah destinasi bagi 
beberapa orang. Sikap abu-abu 
adalah sebuah kesengajaan 
bersikap yang tidak terang agar 
bisa melebur ke sayap kiri dan 
kanan. Untung sana, untung 
sini. Dan mudah cuci tangan 
ketika timbul suatu persoalan. 
Bagai bumi dan langit, orang-
orang yang bertahan dalam 
kejujuran adalah mereka 
yang siap untuk menerima 
segala konsekuensi moral dan 
material atas kejujurannya, 
karena yakin berada di jalan 
yang benar. 

Jujur vs Manis Bibir

Lip service, begitu istilah 
kerennya. Seorang yang 
jujur lisannya tidak seperti 
pedagang obat di trotoar pasar 
malam. Bicara asal bagus saja, 
kalimatnya asal ‘wah’ saja dan 
gayanya dibuat sewibawa-
wibawanya, tapi kebenaran 
ucapannya diletakkan di 
nomor belakang. Yang penting 
didengar dulu saja. Sukur-
sukur bisa diterima, sukur-
sukur ada yang terlena, 
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sukur-sukur tidak dihisab saat 
itu juga. Nah, berani dengan 
urusan yang satu ini?!

Jujur vs Topeng

Pahlawan bertopeng itu 
salah satu tokoh kartun yang 
diidolakan Sincan. Pahlawan ini 
dianggap berkharisma karena 
kerendahhatiannya tidak ingin 
mempopulerkan wajahnya. 
Tapi dalam hal kejujuran, 
wajah bertopeng seringnya 
mengkhawatirkan orang-

orang di sekitarnya, bisa pagi 
menjadi kawan, sore hari sudah 
menjadi lawan. Justru nilai 
kejujuran mestinya mendorong 
seseorang menghindari adanya 
wajah-wajah yang bertopeng.

 Jujur vs Mager

Jujur itu seringkali 
capek. Capek berjuang 
mengedepankan kejujuran 
untuk melawan kebiasaan 
kebanyakan yang sudah 
kepalang gandrung dan diikuti. 
Ini perkara kemauan berubah, 
semangat mendobrak dan 
tawakal dalam ikhtiar. Semua 
bisa melakukannya asalkan 
mau membunuh mager alias 
malas gerak. Berani capek 
untuk kebaikan umat itu hebat.

Jujur vs Tendensius 

Ada udang dibalik bakwan, 
dan dibalik tahu isi! Jujur 
yang original adalah yang 

diwujudkan tanpa tendensius, 
yakni semacam muatan 
terselubung yang hendak 
dicapai dalam kemasan ‘pura-
pura jujur’. Contoh: Memberi 
laporan kerja yang direkayasa. 
Demi apa? Demi menyelipkan 
kepentingan-kepentingan 
misterius alias tendensius.

Jujur vs Main Cantik

Jujur itu sudah otomatis bikin 
cantik hati bagi Mbak Putri, 
dan bikin gagah hati bagi Mas 

Putra. Jadi hindari kata ‘main’ 
di depan kata cantik atau 
‘main’ di depan kata ganteng. 
Sudah pasti artinya jadi negatif, 
ya itu tadi cuma main-main. 
Jujur itu bukan permainan, 
tapi sikap diri atau sering 
dikaitkan dengan karakter. 
Bagaimana mewujudkannya? 
Dengan berucap dan 
berlaku apa adanya dengan 
segala konsekuensi yang 
menyertainya. 

Jujur vs Fitnah

Bukan jujur menuai fitnah, 
tapi rasa dengki pada mereka 
yang jujurlah yang menggoda 
bikin fitnah. Menegakkan 
kejujuran memang berisiko 
menggulingkan suatu 
kepentingan yang mau enak 
sendiri ataupun menang 
sendiri. Kadang juga berisiko 
memutuskan rejeki kurang 
halal seseorang atau 

sekelompok. Perlawanan pada 
kepentingan tak baik inilah 
yang berpotensi merebak fitnah 
untuk mematikan semangat 
integritas. Tapi ingat, Tuhan 
tidak pernah tidur ya, Sobat! 
Jangan terlampau berani 
mencurangi Yang Mahakuasa. 
Kembalilah jadi orang jujur 
hingga masuk ke liang kubur.

Refleksi Diri

Pepatah lama mulutmu 
adalah harimaumu, kini sudah 

berkembang 
menjadi 
jarimu adalah 
harimaumu. 
Perkembangan 
itu karena 
komunikasi 
tidak lagi hanya 
melalui lisan 
tapi juga media 
sosial via alat 
komunikasi 
bernama gawai. 
Jujur dan 
cerdas dalam 
bermedia sosial 
adalah salah 

satu bentuk sikap bijaksana 
dalam berteknologi .

Jangan takut jujur, meski 
tak banyak lagi orang 
melakukannya. Jangan takut 
jujur meski fitnah mungkin 
akan menghujammu dari 
belakang. Jangan takut jujur, 
karena bekerja adalah ibadah. 
Jika jujur tidak ditegakkan, 
bukan hanya negaramu 
atau saudaramu saja yang 
dikhianati, tapi Tuhan pun 
sudah terkhianati. Berani?!

Mari baguskan diri dengan 
mengaplikasikan jujur sebagai 
pakaian terbaik kita. Apapun 
yang terjadi, dimanapun dan 
kapanpun. Berani Jujur hebat!

Salam integritas.
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AGENDA

Agenda Kegiatan LPMP DKI Jakarta
Januari s.d Juni 2019

Januari

Rakor penyusunan program kerja

Februari

11

Rapat Koordinasi Pendampingan Operasional
PPPK13 Sasaran Lama

1

Sosialisasi Pengembangan aplikasi e-SKP

18 - 19 Bimbingan Teknis pengadaan barang dan jasa

20
21 - 22 Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja 2019

25 - 28 Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Perpustakaan
Keliling Berbasis Penumbuhan Budi Pekerti

Rapat Koordinasi Pemetaan8

Maret

April

Rapat Koordinasi Persiapan Training Olimpiade
Sains (OSN) dan Gala Siswa Indonesia (GSI)

29

12 - 22 Verifikasi dan Validasi Sekolah Model dan Rujukan

20 - 21 Koordinasi Pengelolaan Kinerja LPMP DKI Jakarta 
Tahun 2019

25 - 28 Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan
Perpustakaan Keliling Berbasis Penumbuhan Budi 
Pekerti

Seminar Teknik Penulisan Karya Tulis dan Artikel 
Jurnal Ilmiah JLMP

26

Diseminasi Pemetaan Mutu Angkatan 1

Mei

Juni

1 - 8 Pemantauan UN SMA

Diseminasi Pemetaan Mutu Angkatan 25

Diseminasi Pemetaan Mutu Angkatan 315

8 - 18 Seleksi administrasi Artikel Jurnal Ilmiah JLMP 
2019

9 - 12 Workshop Penyusunan Bahan Fasilitasi Peningkatan 
Mutu Pendidikan Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Tahun 
2019

19 - 21 Bimtek Service Excellent bagi PPNPN

22 - 24 Pemantauan USBN SD
Pengumuman naskah hasil seleksi Artikel Jurnal 
Ilmiah JLMP 2019 

29 - -

22 - 25 Pemantauan UN SMP

RDK Persiapan Workshop Penyusunan Bahan 
Supervisi 

26

Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 
Rujukan  

30
Pekan Hardiknas 2019

April

Gebyar Hardiknas 20192

21 - 23 Bimtek Fasilitator Daerah Peningkatan Kualitas 
Dapodik Sekolah Swasta Propinsi DKI Jakarta

Paparan naskah hasil seleksi Artikel Jurnal 
Ilmiah JLMP 2019 

28

10 & 13 Workshop Penyusunan Modul Training Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) 

20 - 24 Training OSN Jenjang SMP

7 - 9 Rakor Penjaminan Mutu Pendidikan

1 - 4 Workshop Penyusunan Bahan Supervisi

14 - 18 Bimtek Fasda SPMI Tingkat Provinsi

20 - 22 Bimtek Sekolah SPMI Bagi Pengawas 

23 - 25 Bimtek Sekolah SPMI Bagi Kepala Sekolah

27 - 29 Bimbingan Teknis Sekolah SPMI bagi TPMPS 
Angkatan 1

Rakor Penentuan Naskah dan Tim 
Pendampingan JLMP

26

Asistensi Bantuan Pemerintah untuk SD 
Rujukan

14

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Diskusi Terpumpun 
Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian K13 
(FGD) (WI dan PTP )

13

Diskusi Terpumpun Pengembangan Pembelajaran 
dan Penilaian K13 (FGD)

21

13 - 17
18 - 20

Bimbingan Teknis Sekolah SPMI bagi TPMPS 
Angkatan 2-3

19 & 24
20 & 25
21 & 26

Asistensi Bantuan Pemerintah Sekolah SPMI
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Juli

Rapat Persiapan Pelaksanaan Gala Siswa
Indonesia (GSI) SMP Tingkat Provinsi

09

Pembekalan Fasilitator Pendampingan Teknis
Pengembangan Pembelajaran K13

23

Rapat Koordinasi Bimbingan Teknis Narasumber
Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Gala Siswa Indonesia SMP 

Pendampingan Peningkatan Mutu Sekolah
Dasar Induk Zona Tahun 201922

Agustus

September

Pendampingan Operasional Pengembangan
Pembelajaran dan Penilaian Kurikulum 2013 
Tahun 2019

29

06 - 09 Pendampingan Teknis PPP K13 

13 - 16 Pendampingan Teknis PPP K13 

28
Pembekalan Tim Pendamping Pendampingan
Operasional Pengembangan Pembelajaran dan 
Penilaian Kurikulum 2013 Tahun 2019

Pendampingan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN-SD)

November

Desember

Agenda Kegiatan LPMP DKI Jakarta
Juli s.d Desember 2019

10 - 13 Bimtek Pengembangan Budaya Mutu SD

Rakor Persiapan Festival Lomba Seni 
Siswa Nasional (FLS2N-SD)

09

Pendampingan Festival Lomba Seni 
Siswa Nasional (FLS2N-SD)

13 - 23 Pendampingan Operasional Pengembangan Budaya 
Mutu Sekolah Dasar

06 - 28 Pendampingan Sekolah Model SPMI

Penyusunan Potret Sekolah Model 

Pelatihan Menulis SAGUSABU 201928

Pengumpulan Data Mutu Pendidikan

Oktober

Workshop Penyusunan Praktek Baik
Pendampingan Sekolah SPMI

06 - 08 Evaluasi Laporan Sekolah SPMI

Workshop Pengembangan Sistem Informasi Mutu 
Pendidikan

Bimtek SPMI Bagi SMA Zonasi
08 & 18 Rakor Supervisi Mutu Pendidikan

Diseminasi dan Publikasi SPMI
GENDINGJAMU II 2019

12

Diseminasi Hasil Pelaksanaan 
Pendampingan SD Induk Zona

27

Peringatan Hari Guru25

Seminar Praktek Baik Pengembangan Budaya 
Mutu Sekolah

09

03 - 05 Penyusunan Peta Mutu & Pengolahan Data Mutu

Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Sekolah
Dasar Induk Zona Tahun 2019

17 - 20

24
30

Bimtek Calon Narsum Fasilitasi Peningkatan Mutu
Pendidikan 

31

24 - 31

15 - 21

22 - 24
23

24 - 26

Pendampingan Sekolah Rujukan SPMI

Workshop Bulletin Lentera Edukasi 2019

28 - 29 Penyusunan Potret Sekolah Rujukan SPMI

30 - 31 Evaluasi Laporan Pendampingan Sekolah SPMI

01 - 04

05 - 07

12 - 14
Verval Data Mutu Pendidikan11 - 25

21 - 23 Peningkatan Softkill Komptenesi Pegawai

Seminar best practises Sekolah SPMI Tingkat 
Provinsi

25 - 30

Seminar sehari dan MCU LPMP DKI Jakarta

27 - 29 Workshop Evaluasi dan Penyusunan
Buku Analisis Data Mutu

04 - 06 Analisis Supervisi Mutu Pendidikan

Workshop Penyusunan Bahan Informasi Publik05 - 07
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