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Mahatma Gandhi
“Life as if you were to die tomorrow. 
Learn as if you were to live forever.”
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“The illiterate of the 21st century will not be those 
who cannot read and write, but those who cannot 
learn…” (Alvin Toffler, penulis dan futuris)

Saat ini kita hidup di sebuah tempat yang tak se-
batas Pulau Jawa atau Sumatera, negara Indonesia 
maupun benua Asia. Kita hidup di sebuah kampung 
yang bernama bumi. Apa yang terjadi di belahan 
bumi ini, dapat diketahui pada saat bersamaan di 
belahan bumi lainnya. Sudah tidak ada lagi sekat-
sekat yang mampu membendung arus informasi, 
terlebih lagi dengan kemajuan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK). 

Ada sekitar 800 satelit komunikasi yang selalu 
mengorbit di sekitar bumi, satu sama lain saling 
menyerap dan melepas informasi setiap waktu. Hal 
ini mengakibatkan kita dalam kondisi keberlimpa-
han informasi (abundance of information). Jika dulu 
orang sulit mengambil keputusan karena minimnya 
informasi, saat ini orang sulit mengambil keputusan 
karena berlimpahnya informasi. 

Tepatlah apa yang disampaikan Alfin Toffler ten-
tang buta huruf abad 21, bahwa bukanlah mereka 
yang tidak mampu membaca dan menulis namun 
mereka yang tidak mampu belajar dari keberlimpa-
han informasi. 

Dunia bisnis adalah bidang yang paling cepat 
memanfaatkan perkembangan TIK karena terkait 
secara langsung dengan cost and benefit. Den-
gan adanya sebuah teknologi baru, sebuah proses 
produksi/pemasaran dapat lebih efektif dan efisien. 
Dunia pendidikan pun harus mampu memanfaatkan 
perkembangan  TIK dalam pembelajaran. Menga-
pa? Karena dunia pendidikan akan mengisi aktivitas 
di dunia bisnis. 

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh 
menyampaikan bahwa peningkatkan pengetahuan 
& teknologi, khususnya di bidang TIK, akan mem-
perkuat daya saing Indonesia di mata dunia (http://
www.tempointeraktif.com).

Indonesia dengan keberlimpahan sumber daya 
manusia dan alamnya mempunyai daya tarik yang 
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menggoda negara-negara lain. Mereka menjadikan 
besarnya jumlah penduduk sebagai konsumen dan 
melimpahnya sumber daya alam sebagai material 
untuk proses produksi.

Sudah saatnya kita mampu mengelola sum-
ber daya alam sendiri, dari dan untuk kepentingan 
bangsa. Memang sesuatu yang tidak mudah, na-
mun harus kita coba. Salah satu cara yang strategis 
adalah dengan meningkatkan kualitas manusia In-
donesia yang berkarakter positif namun juga mem-
punyai kemampuan untuk belajar di tengah-tengah 
keberlimpahan informasi. 

Kita harus mampu menciptakan dan mengem-
bangkan masyarakat pembelajar (learning so-
ciety) yang secara aktif menularkan semangat 
belajar kepada yang lainnya. Masyarakat pemb-
elajar dapat dimulai dari dunia pendidikan. Dunia 
pendidikan harus mampu memanfaatkan perkem-
bangan TIK dalam pembelajaran agar output dari 
sekolah sesuai dengan perkembangan zaman tanpa  
meninggalkan nilai-nilai moral universal yang men-
jadi jati diri bangsa. Guru menjadi figur yang mem-
punyai peran sangat signifikan untuk mempercepat 
akselerasi tersebut. 

Insya Allah dengan bergandeng tangan, ber-
sinergi kita mampu menciptakan dan mengem-
bangkan masyarakat pembelajar berbasis TIK dan 
nurani ihsani. Jangan sampai dunia pendidikan 
memproduksi manusia-manusia yang bergelar na-
mun tak terpelajar. “They are schooling, but not learn-
ing. They are reading, but learning nothing.”
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diambil dari nama seorang inisiator Perkebunan Inti
Rakyat (PIR) di Indonesia, Alm. Bpk. Kol. CPM 
(Purn) DR, H. Djalaluddin Pane, SH, pada 
era 1979 –1984 saat beliau menjabat sebagai Bu-
pati Labuhan Batu. Selain itu, beliau juga seorang 
pendiri kelompok usaha Herfinta Group yang 
bergerak dalam usaha perkebunan, properti, IT 
dan SPBU.

Almarhum wafat pada 22 Desember 2008 dalam 
usia 80 tahun. Beliau tidak hanya meninggalkan
keturunan yang berkarakter dan usaha yang men-
janjikan, namun juga semangat patriotisme dalam
meningkatkan harkat dan derajat umat melalui 
pendidikan yang berkualitas.
Dengan Visi “Pendidikan Berkualitas Pro 
Mustadh’afin” serta Misi “Memajukan Pendidikan
Kewiraswastaan Berbasis Nurani Ihsani dan 
Teknologi”, DPF bersama lembaga-lembaga lain-
nya berupaya menciptakan “Masyarakat Pembela-
jar” (dalam hal ini adalah guru) yang mampu
memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.

Alhamdulillah, berkat doa dan upaya bersama, 
akhirnya terbit edisi perdana Majalah DPF yang 
akan hadir setiap 3 bulan, Insya Allah. Kami 
mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 
partisipasi Anda, yang telah mewarnai DPF dan 
program-programnya.

Perjuangan untuk menjadikan dunia sebuah tempat 
yang lebih baik tentu tidak dapat dijalani hanya
oleh segelintir orang dalam waktu yang singkat. 
Berbekal kepedulian dan kapasitas masing-
masing, setiap insan dapat memberikan kontribusi 
bagi masyarakat. Disinilah kita perlu bekerja keras 
dan
bekerjasama mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang berkualitas. Seperti kata Steve Pavlina
seorang motivational speaker “When you live for a 
strong purpose, then hardwork isn’t an option. It’s
a necessity”l.
 
Wassalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- Nugraha Romadhan -

salam

Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sebagai sebuah negara dengan jumlah 
penduduk sekitar 240 juta jiwa serta sumber daya 
alam yang melimpah, Indonesia menghadapi 
tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat 
sejahtera.

Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(UNDP) pada akhir 2011 mengumumkan Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development 
Index) sebagai acuan daya saing global sebuah
bangsa. Ternyata, kualitas manusia Indonesia be-
rada di urutan 124 dari 187 negara. Tiga hal yang
menjadi indikator pengukuran adalah pendidikan, 
kesehatan dan ekonomi. Bertambahnya jumlah
penduduk berarti meningkat pula jumlah angkatan 
kerja, namun juga bisa menjadi sebuah ancaman
jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas 
manusianya.

Djalaluddin Pane Foundation (DPF), sebuah lem-
baga nirlaba yang diresmikan pada 2 April 2011 di
Medan, Sumatera Utara berkomitmen untuk ber-
partisipasi dalam peningkatan kualitas manusia
Indonesia melalui jalur pendidikan. Nama DPF 
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berkarakter
Ada 3 macam guru, pemenang, tukang mengeluh dan pemalas. 
Jika kita mengajar dengan bersemangat, maka kita tidak akan merasa 
lelah. (Patricia Avallone) Dulu sepi peminat, kini banyak diburu, 
itulah profesi guru. Dulu hanya digelari pahlawan tanpa tanda jasa, 
kini diganjar sertifikat ajaib lewat program sertifikasi guru. Karena 
dengannya, serta merta nikmat dunia seakan menghampiri. Benarkah 
ini cara tepat mengangkat kemuliaan profesi guru? Atau, ini cara 
sempurna menghancurkan karakter guru?

Masalah guru sebenarnya menarik dibicarakan. Dalam banyak 
pandangan, masalah guru selalu berujung menjadi persoalan 
kesejahteraan. Sepertinya, bila sudah bicara kesejahteraan, masalah 
guru lantas terselesaikan.

Barangkali ada yang terlupa, dalam jabatan guru yang profesional 
itu ada masalah yang jauh lebih penting, yakni pembentukan karakter 
seorang pendidik, yang pada gilirannya justru akan berdampak pada 
kesejahteraan mereka sendiri.

Konsep “kesejahteraan” seyogianya tidak diartikan sesempit 
“uang”. Keliru jika kita memandang profesi guru sebagai ladang 
penghasil uang. Kekeliruan cara berpikir seperti ini harus diperbaiki. 
Semua guru pasti butuh uang, tetapi uang bukan segalanya dalam 
hidup, itulah titah orang bijak. Memikirkan cara untuk menjadi lebih 
profesional jauh lebih penting daripada meminta belas kasihan dari 
pemerintah untuk dinaikkan pangkat dan ditambah kesejahteraannya.

Kesejahteraan adalah buah dari kerja keras guru yang pandai 
bersyukur. Belajar tiada henti untuk berpikir & berperilaku profesional 
adalah wujud rasa syukurnya. Sosok guru berciri pembelajar 
sejati, pekerja keras, jujur, disiplin, rela berkorban, itulah karakter 
sesungguhnya yang mesti dimiliki seorang guru. Karena karakter, 
sesungguhnya kesejahteraan hidup akan mudah diraih.

Guru 3K
Eri Sudewo (2010) menyebut 3K, kunci penentu sukses hidup 

seseorang. Kapasitas, kapabilitas dan karakter. Kapasitas itu daya 
tampung. Karena anugerah, tiap orang berbeda kapasitasnya. 
Kemampuan memanfaatkan kapasitas, itulah kapabilitas. Karakter 
adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari.

Jika sejak kecil punya kecerdasan luar biasa, pandai mengajar, 
itu salah satu tanda seseorang punya kapasitas jadi guru. Alangkah 
hebatnya jika kapasitas itu dikembangkan dengan melakukan 
berbagai cara, misal, kuliah di universitas keguruan. Lantas, hidupnya 
disem purnakan dengan sifat baik yang setia ditunjukkan dalam 
perilaku kesehariannya.

Semakin hebat karir profesionalnya, semakin ikhlas mengajarnya. 
Jika gaji tak mampu cukupi hidupnya, tekad pengabdiannya kian 

laporanutama
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teruji. Jika mulut sudah kadung berjanji siap 
mengabdi di seluruh wilayah nusantara, pantang 
untuk bernegosiasi bisa mengajar di tempat yang 
dikehendaki. Itulah Guru berlisensi 3K, sosok 
yang mampu membantu bangsa ini keluar dari 
keterpurukan.

Apalagi jika kita cermati kenyataan ini. Baru 
36 persen guru desa sudah berkualifikasi S1 
ke atas. Sedangkan 56 persen guru kota sudah 
berkualifikasi S1 ke atas. Semua ini terjadi karena 
kesenjangan mutu pendidikan antara desa dan 
kota masih nyata terlihat di depan mata.

Guru di kota berlimpah fasilitas dan akses 
pengembangan diri. Mau atau tidak, tinggal 
pilih dua hal itu saja. Sederhana bukan? Namun, 
bagi guru di daerah, banyak sekali yang harus 
dipertimbangkan. Pergi ke kota untuk sekadar ikut 
training guru, nasib siswa jadi taruhan. Bagi guru di 
desa, mimpi melanjutkan studi S1, misalnya, bagai 
pungguk merindukan bulan. Akses transportasi 
relatif sulit, jelas butuh biaya tak sedikit. Padahal, 

untuk makan saja, sudah diirit sedemikian rupa.
Akhirnya, guru di desa tersudut dalam 2 

pilihan, mengejar perkara penting atau lebih 
penting? Gelar & akses pengembangan diri, 
sesuatu yang penting. Tapi, memilih tak absen 
untuk mendidik siswa di kelas, jelas perkara yang 
jauh lebih penting. Prioritas mana yang harus 
dipilih? Guru pasti tak bisa jawab hal ini sendirian.

Karena berlimpah fasilitas, wajar jika 
kapabilitas guru di kota lebih hebat dari guru di 
desa. Mudah sekali kita temui guru bergelar S1, 
S2, bahkan S3 mengajar aktif di sekolah-sekolah 
di daerah perkotaan. Di sekolah pedesaan, 
mendapati sekolah dengan sejumlah gurunya 
bergelar S1 sudah menjadi hal yang luar biasa. 
Namun kita perlu ingat, guru yang dibutuhkan 
bangsa ini adalah guru yang tak cukup punya 
kapasitas dan kapabilitas saja, namun memiliki 
karakter. Itu tak boleh ditawar-tawar.

Setidaknya, hasil studi Lembaga Penelitian 
SMERU (2009) tentang dampak implementasi 

laporanutama
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rugi, gajinya besar-kecil, tinggal di kota-desa dan 
ukuran dunia lainnya. Contoh yang baik untuk tidak 
dicontoh oleh siswa-siswinya.

Bagi guru berkarakter, uang dan seabrek 
kenikmatan dunia lainnya adalah fasilitas hidup, 
bukan tujuan hidup. Dia cermati kapasitas dirinya, 
lalu belajar terus untuk meningkatkan kapabilitas 
diri. Perilakunya selalu memiliki landasan yang 
benar. Pantang baginya mengejar dunia lewat 
cara culas. Dia tak silau pada kemegahan 
dunia, sederet gelar terhormat, struk gaji yang 
mencengangkan dan kendaraan hebat yang 
ditungganginya. Karena semua itu takkan dibawa 
mati. Baginya, mewariskan ilmu bermanfaat dan 
menjadikan siswanya jadi anak-anak yang saleh, 
tujuan utama yang hendak dituju.

Guru berkarakter, hidupnya selamat dan 
menyelamatkan orang-orang yang dididiknya. 
Sesungguhnya, hidupnya adalah cerminan 
keluasan ilmu, kekokohan jiwa pengabdian dan 
teladan sempurna untuk diikuti siswanya.l

Asep Sapa’at, Trainer Pendidikan

Program Bantuan Kesejahteraan (Bankes) 
terhadap tingkat absensi guru di daerah terpencil 
bisa dijadikan acuan. Berdasarkan hasil studinya, 
(1) di dua kabupaten sampel (Kolaka dan Lombok 
Tengah), tingkat absensi guru penerima bankes 
jauh lebih tinggi daripada guru non-penerima 
bankes, (2) tingkat absensi guru di sekolah yang 
kepala sekolahnya absen lebih tinggi dibanding 
sekolah yang kepala sekolahnya hadir. Nikmat 
apalagi yang sudah guru dan kepala sekolah 
dustakan? Uang sudah diberi, tanggung jawab 
tetap saja diabaikan.

Guru tanpa karakter, walau kapasitas dan 
kapabilitasnya hebat, bisa jadi hidupnya celaka 
dan mencelakakan. Dulu tak mau jadi guru. Tapi 
karena ada kemungkinan jadi lebih kaya, kini 
niatnya berubah ingin jadi guru. Jika mengajar di 
kota, siap melakoni profesi guru. Namun ketika 
ditugaskan di desa, jadi guru setengah hati 
terpaksa dijalani. Tegasnya, pilihan hidup jadi guru 
selalu didasarkan pada pertimbangan untung-

laporanutama
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suasana jadi menyenangkan bagi siswa. 
Persoalannya ada pada penguasaan teknologi.

Perkembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) memungkinkan manusia bertukar 
informasi di mana pun, kapan pun. Aplikasinya 
sudah merambah ke ranah pendidikan. Berbagai 
perangkat lunak dan situs yang memudahkan 
pembelajaran dikembangkan, mulai dari materi 
hingga simulasi ujian. Komputer dan LCD projector 
dipasok pemerintah ke sejumlah sekolah. Ironis, 
jika ketidakmampuan memanfaatkan fasilitas 
tersebut terjadi di tengah-tengah perkembangan 
dunia pendidikan yang adaptif terhadap kemajuan 
TIK.

Melalui Teacher Competency Development 
Program (TCDP), Djalaluddin Pane Foundation 
(DPF) menunjukkan kepeduliannya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 
khususnya dalam hal pemanfaatan TIK. Tujuan 
program ini adalah menciptakan learning society 

SDM yang andal bukan berarti mampu 
menjawab soal-soal ujian dan meraih prestasi 
juara. Mematahkan pendapat klasik, pada zaman 
modern ini, pengetahuan dan keterampilan 
tidak akan diperoleh hanya dengan menghadiri 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Tentu 
keterampilan profesi penting, tetapi akan luar biasa 
jika diiringi dengan karakter yang kuat.

Sebagai pendidik, guru tidak boleh berhenti 
memajukan dirinya. Semakin tinggi kualitas 
seorang guru, maka semakin besar pula 
dorongan yang dapat diberikannya dalam 
menumbuhkembangkan anak didik. Keterbukaan 
akan hal-hal baru dan kemampuan menyesuaikan 
metode belajar dengan perkembangan dunia, 
minat dan kapasitas masing-masing siswa adalah 
nilai lebih bagi seorang guru.
    Ide dasarnya sederhana memang. Untuk 
membantu guru meningkatkan kemampuannya 
saat mengajar di kelas, sekaligus membuat 
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(masyarakat pembelajar) di kalangan guru sekolah 
menengah terkait pemanfaatan TIK dalam proses 
pembelajaran.

“Dalam hasil kajian melalui pustaka ataupun 
tinjauan langsung, lambannya pendidikan di 
Indonesia juga diakibatkan penguasaan teknologi 
yang lemah. Bila pun ada, masih belum tepat guna. 
Misalnya, para guru ataupun siswa yang betah 
mengunjungi situs jejaring sosial tetapi kurang 
mahfum memberdayakan e-mail,” sebut Ananta 
Bangun (Koordinator TCDP). 

Metode penyampaian bahan ajar diarahkan 
pendekatannya dengan memberdayakan TIK. 
Generasi muda lebih lekas memahami penggunaan 
teknologi, termasuk TIK. Pemberdayaan teknologi 
tersebut akan memacu minat belajar mereka dan 
menghilangkan paradigma bahwa kegiatan belajar 
itu sulit dan membosankan. 

Kegiatan pelatihan pemberdayaan TIK untuk 
guru dinilai paling mengena untuk turut membangun 
pendidikan nasional. Utamanya, program ini 
menyasar kalangan guru di daerah yang sulit 
dijangkau langsung oleh pemerintah. 

Penyelenggaraan TCDP berbasis wilayah 
kabupaten dilaksanakan oleh Armada Trainer TIK 
(AT-TIK) setempat. Sejak diluncurkan pada 2011, 
pelatihan TIK yang diadakan di Labuhan Batu, 
Labuhan Batu Selatan – Sumatera Utara serta 
Pekalongan – Jawa Tengah telah memberi manfaat 
kepada 114 guru SMP dan SMA/sederajat dari 26 
sekolah.

TCDP dibuka dengan Seminar yang 
mendatangkan pembicara berkelas nasional.
Wawasan dan pengalaman narasumber membakar 
semangat peserta untuk terus meningkatkan 
kompetensi demi mencetak generasi muda yang 
semakin baik.

Semangat belajar yang muncul disalurkan 
dengan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 
pengembangan diri, termasuk Pelatihan TIK. Dalam 
kelas yang menampung maksimal 20 orang, guru-
guru ditempa secara intensif selama 3 hari di bawah 
bimbingan para Trainer dan asistennya. Pemberian 
materi, praktek dan simulasi pengajaran berbasis 
TIK mendukung pencapaian kompetensi holistik 
seorang guru (PP No. 74 Tahun 2008).
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Guna memberi hasil yang efektif, pelatihan 
dasar diutamakan pada pemberdayaan Microsoft 
Power Point untuk menyampaikan bahan ajar dan 
pemberdayaan internet (Google search engine, 
Gmail dan jejaring sosial) untuk memperkaya 
bahan ajar dan memperluas metode interaksi 
belajar-mengajar via internet. 

Satu silabus materi disiapkan untuk kepentingan 
pelatihan selama tiga hari, termasuk simulasi 
presentasi yang menggunakan LCD projector dan 
laser pointer. Dengan demikian pelatihan ini tidak 
hanya meningkatkan kemampuan ‘hard skill’ guru 
dalam mengemban amanahnya. Namun, juga 
turut membangkitkan kemampuan ‘soft skill’, yakni 
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kepercayaan diri dan memberi ruang luas bagi 
kreativitas mereka untuk pengalaman belajar yang 
baik bagi generasi muda.

Satu hal yang perlu diwaspadai, keterampilan 
yang tidak diterapkan pasti akan hilang. Seusai 
pelatihan, biasanya guru tidak memiliki tempat 
bertanya ketika menghadapi kesulitan. Keraguan 
mencoba hal baru, apalagi dilakukan sendirian, 
seringkali memunculkan keengganan mengambil 
tindakan. Lantas bagaimana mengantisipasi agar 
semangat dan keterampilan mereka tidak hilang?

Peran Trainer akan dilanjutkan oleh Mentor 
dalam program Pendampingan TIK. Selama 10 – 
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16 minggu, setiap Mentor dapat berkomunikasi 
intensif dengan alumni pelatihan; memberikan 
motivasi, mengobservasi kompetensi guru 
seputar TIK serta memberikan umpan balik yang 
membangun. Dalam waktu tersebut, guru akan 
semakin berani memperkaya metode dan konten 
pengajarannya. 

Selain terjun langsung mengajar di kelas, 
kecakapan guru memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran dapat diukur dengan Kontes. Pada 
Kontes Media Presentasi misalnya, sejumlah 
praktisi akan mengevaluasi nilai informasi, atraksi 
dan kemudahan dimengerti dari sebuah bahan 
ajar. Selain memberikan penghargaan, kontes 
dapat menumbuhkan daya saing sehingga guru 
senantiasa memberikan yang terbaik, terutama 
bagi anak didiknya.

Namun, program ini bukannya sepi masalah. 
Ada banyak tantangan yang harus diselesaikan, 

terutama paradigma yang berkembang di 
kalangan guru senior bahwa kompetensi TIK itu 
sulit dan teknologi itu menjadi domainnya kaum 
muda. Di samping, banyak juga yang terlena zona 
nyaman bahwa generasi guru sepuh sudah tak 
perlu terlibat dalam perubahan budaya mengajar 
berbasis TIK. 

“Kendala ini yang menjadi tantangan bagi tim 
untuk terus menjalankan program pemberdayaan,” 
kata Ananta.
 
Mengikuti TCDP

Program pemberdayaan guru melalui TCDP 
dapat berlangsung lancar berkat sinergi banyak 
pihak.Tanpa sosialisasi dan dukungan Dinas 
Pendidikan setempat, tingkat partisipasi guru 
dalam TCDP tidak maksimal.Pusat Teknologi 
Komunikasi (Pustekkom) sebagai bagian dari 
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 
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“Dengan training seperti ini jadi lebih 
semangat membuat media pembelajaran 
yang baik di kelas. Materi training ini bisa 
diaplikasikan di kelas sesuai dengan 
apa yang kita harapkan. Training ini 

dan Relawan TIK dari Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Depkominfo) berperan serta 
sebagai Trainer pada Pelatihan dan menyediakan 
modul belajar. Sedangkan penyediaan infrastruktur 
dibantu oleh PT. Telkom, Bank Syariah Mandiri 
(BSM) dan beberapa lembaga lain.

Perjalanan masih panjang. Pada tiga bulan 
terakhir 2012, sub-program TCDP yang akan 
dilangsungkan mencakup:
1. Seminar Pendidikan Nasional di Labuhan Batu 

– Sumatera Utara (Oktober) dan Pekalongan 
(November);

2. Sejumlah Pelatihan TIK di Sumatera Utara dan 
Jawa Tengah;

3. Pendampingan TIK bagi alumni pelatihan di 
Sumatera Utara;

4. Kontes Media Presentasi di Sumatera Utara.
Sekolah dan guru yang ingin mengikuti TCDP, 

khususnya Pelatihan dan Pendampingan TIK perlu 
mendaftarkan diri terlebih dahulu. Berdasarkan 
asesmen sekolah dan peserta, tim akan menaksir 
kapasitas guru dan kemampuan sekolah. Dengan 
demikian, bobot TCDP akan disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing daerah.
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sangat penting untuk meningkatkan kreativitas seorang 
guru kepada anak didik.”
Jasa Marpaung Guru SMK BINA Widya Peserta Pelatihan 
Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran

“Pelatihan ini penting sekali untuk 
memotivasi kita sebagai guru agar lebih 
efektif mencerdaskan anak bangsa. 
Kita tidak boleh asal-asalan saja jadi 
guru. Mungkin jika ada pelatihan lagi 

saya ingin ikut bergabung kembali. Terima kasih DPF.” 
Ningsih A.W. Guru SMK Raudhatul Uluum Peserta 
Pelatihan Pemanfaatan TIK Dalam Pembelajaran

Testimoni
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laporanutama

AT-TIK
Penyelenggaraan TCDP di berbagai kabupaten 

membutuhkan SDM yang tidak sedikit. Mobilisasi 
tim dari ibukota ke pelosok daerah, meski 
memakan waktu dan biaya lebih, bukan masalah. 
Namun, AT-TIK dibentuk sebagai katalisator 
yang dapat mewadahi potensi dan aspirasi lokal.
Kenapa harus mendatangkan Trainer dari Jakarta 
ke Madura jika praktisi dari Surabaya mau dan 
mampu menyumbang ilmu?

Berbeda dengan TCDP yang diselenggarakan 
berbasis kabupaten, wilayah operasi AT-TIK 
dibatasi oleh propinsi.Untuk memfasilitasi TCDP 
di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan serta 
Pekalongan, DPF membentuk AT-TIK Sumatera 
Utara dan Jawa Tengah.

Menjadi bagian dari AT-TIK
Menjawab kebutuhan SDM, DPF mengundang 

praktisi pendidikan dan IT serta mahasiswa untuk 
mengambil peran aktif meningkatkan kualitas guru 
Indonesia.Rekrutmendisampaikan secara terbuka 
melalui seminar dan referensi personal.Di sela-
sela kesibukan kerja dan kuliah, cukup banyak 
orang yang mau meluangkan waktu melakukan 
aktivitas sosial.Tentu tidak semua aspirasi dapat 
ditampung.

Standar TCDP menuntut penyelenggaranya 
untuk memenuhi kualifikasi tertentu. Melalui 
Seleksi karakter, minat dan keterampilan, DPF 
mengonfirmasi kecocokan seseorang menjalankan 
fungsi sebagai relawan AT-TIK.Mereka akan 
menjadi teladan. Integritas, jiwa filantropi dan 
kreativitas merupakan suatu keharusan.

Kebutuhan sumber daya masing-masing sub-
program berbeda. Sebagai gambaran, sebuah 
Pelatihan TIK membutuhkan seorang Training 
Manager, 2 Trainer dan 2 – 4 Assistant Trainer 
dengan kriteria yang beragam. Sementara itu, 
Seminar dan Kontes dapat dikelola 2 – 4 orang 
tanpa pengkelasan. Kecakapan TIK, komunikasi 
dan manajerial lah yang paling menentukan peran 
dan tanggung jawab relawan dalam TCDP.

Tumbuh Kembang AT-TIK
“Masyarakat pembelajar” yang ingin dilahirkan 

dari TCDP bukan hanya guru.Program ini juga 
memfasilitasi praktisi maupun mahasiswa 
yang tergabung dalam AT-TIK untuk terus 
mengembangkan diri.Tatkala murid bertanya, 
guru diharapkan dapat mencari jawaban dan 
menyampaikannya. Dengan demikian, ia akan 
terus berusaha mencari tahu apa yang belum 
diketahuinya. Begitu pula yang dialami AT-TIK. 
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“Kami yakin bahwa guru-guru yang 
ada di Indonesia tidaklah seperti yang 
kita sangkakan selama ini, hanya saja 
kesempatan yang diberikan kepada 
mereka masih kurang.Untuk itulah 

kami ada.Kalau kita tidak bergerak, siapa lagi?”
Ananta Politan Bangun

Ketua AT-TIK Sumut, guru SMK, blogger

“Saya ingin hobi bermain komputer 
tidak hanya nikmat bagi saya, tetapi 
berguna bagi orang lain. AT-TIK 
adalah wadah yang tepat untuk 
menyalurkannya.”

Irhas Pulus
AT-TIK, penulis, desainer grafis

Saya merasa bersyukur, di AT-
TIK saya menemukan inspirasi, 
dapat meningkatkan kompetensi 
berkomunikasi dan berorganisasi.
Saya juga berlatih membagi waktu 

antara tuntutan profesionalisme dengan kegiatan 
perkuliahan.

Joko Ali Permady
AT-TIK, mahasiswa, blogger

“Ternyata setelah saya alami sendiri 
selama 3 hari menjadi assistant 
trainer, masih banyak guru-guru kita 
yang belum mengerti apa itu media 
pembelajaran.”

Rizki Ardhani Situmorang
AT-TIK, reporter, blogger

Dengan berbagi, mereka akan menyadari ilmu-ilmu 
baru yang mereka butuhkan dan mencarinya.

Selama berkecimpung di AT-TIK, diharapkan 
setiap individu dapat meng-upgrade perannya.
Dalam kurun waktu 2 tahun, seorang Assistant 
Trainer bisa saja menjadi Trainer atau Training 
Manager. Demi mempertajam kemampuan 
teknikal, setiap individu didorong untuk mengikuti 
pelatihan dan workshop, bahkan mengejar 
sertifikasi internasional. Keahlian pun diperkaya 
dengan soft skill seperti komunikasi efektif, teknik 
fasilitasi, moderasi acara dll. Selain mengikuti 
program pengembangan Training of Trainers yang 
difasilitasi DPF, kesempatan-kesempatan tersebut 
dapat juga dicari sendiri.

Meski bergabung di AT-TIK dengan kesamaan 
minat di bidang TIK dan pendidikan, para relawan 
adalah individu unik yang memiliki sejumlah 
talenta maupun keahlian di sejumlah bidang lain. 
Ananta dan Kiki yang kerap menjadi kontributor di 
berbagai media massa berbagi mengenai kiat-kiat 
menulis yang baik. Spesialisasi Irul menangani 
sistem jaringan yang dinilai sebagai modal 
penting seorang Assistant Trainer turut ditularkan 
kepada yang lain. Mereka tidak hanya melakukan 
pendampingan terhadap peserta TCDP, tetapi juga 
rekan-rekannya.

Status sebagai relawan bukan berarti AT-TIK 
tidak memiliki profesionalisme. Kedisiplinan, sistem 
kerja dan tanggung jawab ditunjukkan dalam 
setiap performansi. Di masa yang akan datang, 
selain besar jumlah anggotanya, AT-TIK berpotensi 
menjadi sebuah lembaga bisnis sosial; antara 
lain dengan menyalurkan CSR perusahaan dalam 
bentuk pemberdayaan masyarakat menengah ke 
bawah melalui TIK.l
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Madrasah Ibtidaitah ini didirikan 
dengan modal semangat dan pengalaman 
sebagai aktivis sosial. Setelah berjalan satu 
tahun, puluhan calon siswa terpaksa ditolak 
karena ketiadaan sarana. Padahal, madrasah 
ini merupkan satu-satunya di kawasan yang 
selama ini dikenal sebagai kantong kemiskinan di 
Kabupaten Bogor.

Anak-anak itu tetap asyik bermain dengan 
dunianya. Yang perempuan, bergerombol 
dengan sesamanya di sudut kiri ruang kelas, 
bermain aneka kartu bergambar sang putri. 
Sedangkan yang laki-laki sebagian bermain 
kejar-kejaran di halaman sekolah dan 
sebagiannya lagi bergerombol di sudut kanan 
kelas, bermain kelereng.

Mereka tak menghiraukan ketika DPF 
menghampiri dan mengambil beberapa foto 
permainan itu. Tapi ketika, dua guru mereka 
berada di ambang pintu kelas, seraya mengucap 
salam, serentak permainan itu pun berakhir. 
Mereka berlarian menghampiri tempat duduknya 
masing-masing, siap mengerjakan materi ujian 
berikutnya. Saat itu memang bertepatan dengan 
Ulangan Akhir Semester (UAS).

Itulah suasana belajar di Madrasah 
Ibtida’iyah (MI) “As-Syafi’iyah 10” Desa 
Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. MI ini merupakan 
satu-satunya lembaga pendidikan dasar berbasis 
Islam di daerah yang berbatasan dengan 
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini. 
Madrasah ini dirintis oleh Ernita Susanti bersama 
suaminya Sunaryo awal 2009 lalu. Selama ini, 
mereka memang bergelut sebagai aktivis sosial, 
sehingga sangat prihatin dengan terbatasnya 
sarana pendidikan Islam di kawasan ini.

Berawal dari TPA
Beberapa puluh tahun lalu, Desa Rawakalong 

dikenal sebagai kawasan hutan karet yang 
menjadi sarang penjahat dan penjudi. Nurbowo 
(43 th), seorang pendatang di desa yang merintis 
lembaga pendidikan ini menceritakan, dakwah 
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penulis ini.
Membentuk lingkungan yang religius memang 

tak mudah, memerlukan metode yang tepat dan 
upaya yang sistematis. Karenanya, Nurbowo pun 
mengajak orang tua siswa terlibat dalam aktivitas 
keagamaan di gedung TPA yang dibangunnya 
secara semi permanen ini. 

“Alhamdulillah, tiap Ahad, ibu-ibu di sekitar 
TPA akhirnya rajin mengikuti majelis taklim yang 
kami adakan dengan mendatangkan ustadz atau 
ustazah yang kompeten,” ujarnya.

Berawal dari lima siswa, TPA yang juga dikenal 
dengan nama “Balistung” (Baca, Tulis, Hitung) dan 
TPA “Botak” (Bocah Takwa) ini, sejak tiga tahun 
terakhir terpaksa menolak siswa. Pasalnya, daya 
tampung yang tersedia hanya 50 siswa, terdiri dari 
kelas A dan B. 

“Prinsip yang kami terapkan adalah merebut 
kepercayaan masyarakat. Karenanya, ketika 
masyarakat merasa terbantu dengan pendidikan 
Islami ini, mereka pun berbondong-bondong 
mempercayakan anak-anaknya di TPA ini,” jelas 
Nurbowo.

Islam mulai marak di Rawakalong sekitar tahun 
1990 dengan berdirinya Mushala At-Taqwa.

“Sekitar tahun 2001, saya merintis TPA (Taman 
Pendidikan Al-Qur’an) sebagai usaha membentuk 
lingkungan yang kondusif bagi perkembangan 
anak-anak. Awalnya, kami hanya berfikir untuk 
kepentingan pendidikan anak-anak kami sendiri 
dan tetangga di sekitarnya. Tapi sekarang, kami 
sampai kewalahan dan terpaksa menolak siswa 
karena terbatasnya daya tampung dan guru,” 
terang Nurbowo yang juga berprofesi sebagai 
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Lantas bagaimana membiayai proses belajar 
mengajar termasuk honor guru? Nurbowo 
menjawab, biaya operasional dan honor guru 
dipenuhi   oleh beberapa donatur yang sangat 
konsen pada dunia pendidikan. Sebagian juga 
kerap memakai dana pribadi. Ada infak dari orang 
tua murid tapi tak mencukupi.

Desa Rawakalong yang terdiri dari tiga 
dusun ini, dikenal sebagai kantong kemiskinan di 
Kabupaten Bogor. Karenanya, Nurbowo, Sunaryo 
dan Ernita, tak memaksakan orang tua siswa untuk 
memenuhi keperluan operasional pendidikan. 

Mendirikan MI
Ghirah dalam membentuk generasi Muslim 

yang tangguh, beriman dan cerdas, membuat 
Nurbowo dan rekan-rekannya tak berhenti sampai 
di sini. Mereka berusaha dengan berbagai cara 
agar alumnus TPA bisa melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi tapi tetap berbasis Islam. 
Apalagi, masyarakat sekitar dan orang tua siswa 
juga meminta agar dibangun madrasah sebagai 
sarana melanjutkan pendidikan bagi putra-putri 
mereka.

Setelah melakukan pendekatan dengan 
berbagai pihak, Nurbowo dan rekan, akhirnya 
mendirikan Madrasah Ibtida’iyah (MI) di desa 
yang didiaminya saat ini. Ernita Susanti ditunjuk 
sebagai Kepala Sekolah yang bertanggungjawab 
mengembangkan MI ini jadi sekolah berkualitas. 
Tapi, sekolah MI ini, statusnya masih numpang 
di Madrasah Tsanawiyah (MTS) As-Syafi’iyah 
yang sudah cukup lama beroperasi di Desa 
Rawakalong. Karenanya, namanya pun menjadi MI 
As-Syafi’iyah. 

“Alhamdulillah sudah dapat ijin dari 
Departemen Agama,” ungkap Ernita yang juga 
mengelola dua PAUD gratis Rumah Belajar Ceria di 
Rawa Kalong.

“Saat ini MI sudah ada sampai kelas tiga. 
Muridnya sudah 60 siswa”, terang Ernita. 

Diungkapkan Ibu tiga anak ini, minat orang tua 
menyekolahkan anaknya di MI cukup tinggi. Dua 
angkatan ini terpaksa harus menolak murid karena 
masih terbatas di ruang kelas dan guru. Selain 

itu MI juga belum punya gedung sendiri, masih 
numpang di bangunan milik MTs yang sewaktu-
waktu bisa digunakan.

“Berdoa saja, semoga Allah bangunkan kelas 
untuk anak-anak MI biar punya kelas sendiri”, 
tandas Ernita semangat.

Sebenarnya MI sudah punya tanah 1.000 
m2 wakaf dari yayasan As-Syafiiyah. Tapi, Ernita 
dan suaminya masih ikhtiar mencari dana untuk 
membangunnya. Kenginginan punya ruang kelas 
ini sebenarnya tak harus wujud gedung mewah. 
Bagi Ernita, pendidikan itu yang lebih penting 
adalah konten pendidikan yang diajarkan pada 
murid bukan hanya bangunan fisik.

“Dengan kelas semi permanen pun, kegiatan 
belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik 
asal ditopang oleh guru dan tenaga akademik 
yang handal. Itu yang kami yakini”, kata Ernita.

Karenanya, ia bercita-cita akan membangun 
gedung dan sarana MI cukup dengan kualifikasi 
semi permanen saja. 

“Seperti TPA yang saya kelola itu,” tandasnya. 
Dengan bangunan sederhana, ia memprediksi untuk 
membangun enam ruang kelas dan satu ruang 
kantor hanya diperlukan dana sekitar Rp 200 juta. 

“Tapi, itu dana yang besar. Kita lihat saja 
nanti. Apapun kondisinya, anak-anak desa ini 
harus sekolah dan mendapatkan pengetahuan 
berkualitas seperti yang dirasakan anak-anak 
sebayanya yang bisa sekolah di sekolahan elit”, 
pungkas Ernita Susanti optimis.l
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Film Taare Zameen Par, ceritanya sangat 
inspiratif dan menggugah hati. Kisah hidup 
seorang guru berhati mulia. Mulia bukan karena 
semata berprofesi sebagai guru, tapi justru karena 
perilakunya yang patut digugu dan ditiru. 

Mengapa demikian? Profesi guru itu mulia. 
Kemuliaan itu semakin tampak ketika perilaku guru 
berkiblat pada kebajikan. Kehidupannya memberi 
inspirasi serta mampu menyentuh kehidupan 
murid-muridnya. Seperti yang dilakukan guru 
Nikumbh pada Ishaan. Mengubah jalan kehidupan 
Ishaan dari masa suram menjadi masa-masa yang 
membahagiakan.

Ishaan merupakan korban dari sistem 
pendidikan yang egois. Melihat kesuksesan melulu 
dari satu sudut pandang saja, prestasi akademik 
yang gemilang. Ketika nilai akademik Ishaan 
memprihatinkan, sistem seakan hendak menjatuhkan 
vonis bahwa Ishaan bermasa depan suram. 

Kepala sekolah maupun guru Ishaan sudah 
angkat tangan dengan kondisi Ishaan yang sangat 
payah dalam soal prestasi akademik. Naasnya, 
orang tua Ishaan pun selalu membandingkan 
Ishaan dengan kesuksesan kakaknya yang 
memang pintar secara akademik. 

Tak ada yang paham ada keistimewaan khusus 
pada diri Ishaan. Jika tereksplorasi, keistimewaan 
inilah yang justru akan mampu menjadikan Ishaan 
jadi sosok unik nan spesial. From nobody to 
somebody. Anak malang ini pun dikeluarkan dari 
sekolahnya. Ishaan begitu sangat terasing.  

Ishaan adalah anak istimewa, sehingga 
memang perlu dididik guru istimewa pula. Di 
tengah rasa keputusasaan atas nasibnya, hadir 
sosok manusia biasa yang melakukan hal luar 
biasa. Guru Nikumbh mencoba menguak misteri 

yang terjadi pada hidup Ishaan. 
Totalitas dan kecintaan pada murid, kunci 

sukses seorang guru bisa menjadi sosok spesial 
di mata murid-murid. Setiap kata dan perbuatan 
guru itu mesti bijaksana. Eloknya jika data serta 
fakta ikut dihadirkan dalam menyampaikan suatu 
hal. Guru Nikumbh sangat detil mencermati profil 
pribadi Ishaan. 

Guru Nikumbh mengenali Ishaan sebagai siswa 
berkebutuhan khusus. Ishaan punya masalah 
disleksia. Hal itu ditemukan pada buku catatan dan 
apa yang terjadi di masa lalu Ishaan. Bukti yang 
cukup valid untuk mengetahui sumber persoalan 
utama yang dihadapi Ishaan. 

Salah satu episode menarik dari film itu, ketika 
Nikumbh mencoba membahas persoalan Ishaan 
dengan orang tuanya. Nikumbh tak gentar untuk 
berdebat dengan orang tua Ishaan karena punya 
banyak bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Dia tampilkan dirinya sebagai sosok yang tak 
sok tahu. Dia hindari sikap “merasa” paling benar. 
Argumentasinya cerdas dan bernas, lengkap 
dengan semua produk karya tulis dan hasil lukisan 
Ishaan. Berapa banyak guru yang bisa sadarkan 
orang tua untuk lebih kenal dengan kehidupan 
anaknya? Tak banyak, tapi yakinlah pasti ada.

Kalau bukan karena cinta pada sang murid, 
mustahil seorang guru datang ke rumah orang 
tua siswa yang jaraknya ratusan bahkan ribuan 
kilometer. Kalau bukan karena kesungguhan 
hati, sang guru pasti akan kehabisan akal serta 
kesabaran duluan sebelum persoalan berat yang 
menimpa muridnya dituntaskan. 

Guru Nikumbh sadar sepenuhnya, Ishaan 
punya persoalan disleksia yang turut memengaruhi 
prestasi akademiknya. Satu lagi, Ishaan tetaplah 
sosok istimewa andai diberi kesempatan untuk 

OLEH: ASEP SAPA’AT
TRAINER PENDIDIKAN

jendela

guru dan murid istimewa
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menunjukkan potensi terbaik dari dirinya. 
Guru itu hebat bukan hanya karena dia lulusan 

terbaik dari kampusnya. Guru itu hebat bukan 
karena melulu dia raih banyak gelar sebagai guru 
teladan. Belum tentu juga guru yang lulus sertifikasi 
digelari guru hebat. Jika dia tak mampu bakar 
semangat murid untuk belajar, tahan dulu anggap 
dirinya guru hebat. 

Guru hebat, dia mampu memotivasi serta 
menyadarkan murid untuk apa dan untuk siapa 
dia belajar dalam kehidupan ini. Kesannya begitu 
melangit. Tapi bagi guru seperti Nikumbh, hal itu 
bisa dipraktikkan. Dia bercerita tentang sosok-
sosok hebat semacam Einstein, Pablo Picasso, 
Leonardo Da Vinci serta tokoh hebat lainnya. 

Dia tak hanya sekadar bercerita tentang 
kisah sukses tokoh-tokoh itu. Tapi cerita tentang 
kepayahan mereka dalam hal membaca, menulis, 
berhitung, serta gagalnya menunjukkan prestasi 
akademik yang tak menghalangi kecemerlangan 
mereka menjadi bintang di bidang spesialisasinya. 
Itulah guru hebat. Ishaan, mulai tersadar hidup 
itu mesti terus berjalan. Perbaiki sisi lemah dari 
diri kita dan berlatihlah terus untuk menunjukkan 
prestasi terbaik.

Guru Nikumbh menulis di papan tulis, 
satu demi satu huruf ditulis dari kanan ke kiri. 
“HMBUKIN RAKNAHS MAR IS EMAN YM”. Ayo 
dibaca apa? Bingung? Guru Nikumbh lantas 
membawa sebuah cermin dan mendekatkan 
cermin itu pada tulisan yang dibuatnya. Semua 
siswa girang bukan kepalang karena bisa 
membaca tulisan itu dengan jelas, “MY NAME IS 
SHANKAR RAM NIKUMBH”. Thinking out of the 
box, cara mengajarnya pun kreatif dan sangat 
kontekstual dengan kehidupan murid. 

Di satu kesempatan, Ishaan begitu sangat 
dimanjakan dengan cara mengajar guru Nikumbh. 
Dia bisa jawab pertanyaan guru Nikumbh, lantas 
kata-kata tulus meluncur dari guru Nikumbh 
mengapresiasi jawaban Ishaan. Sesuatu 
yang sangat jarang diberikan oleh guru-guru 
sebelumnya. Dia merasa sangat istimewa di mata 
guru Nikumbh. Rasa percaya dirinya berangsur 
pulih. Terlebih ketika Nikumbh dengan segenap 
rasa cinta mengajari Ishaan belajar membaca, 

menulis dan berhitung. Hal istimewa yang dilakoni 
dua manusia spesial. 

Adegan yang paling menguras emosi di film 
itu hadir, ketika Ishaan mengikuti lomba melukis 
di sekolahnya. Lama ditunggu sang guru, Ishaan 
baru datang di saat peserta lain sudah mulai 
melukis. Ishaan lalu mulai melukis, begitu pun 
dengan guru Nikumbh. 

Setelah selesai melukis, Ishaan segera 
menyerahkan hasilnya ke guru Nikumbh. Guru 
Nikumbh sangat takjub dengan hasil lukisan 
Ishaan. Bahkan ketika Nikumb masih terpesona 
mencermati lukisan itu, Ishaan mencoba lebih 
dekat untuk melihat apa yang dilukis gurunya. Dia 
sangat penasaran akan hal itu. 

Ternyata sebuah lukisan indah yang 
menampilkan sosok dirinya yang sedang 
tersenyum bahagia. Ishaan berdiri mematung tak 
mampu berkata-kata. Mereka saling bertatapan, 
tak ada sepatah kata pun meluncur dari bibir 
mereka. Hanya ada rasa haru yang membuncah. 
Rasa haru yang tak sempat membuat Ishaan 
menangis bahagia.

Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan, 
ketika nama Ishaan Nandkishore Awasthi dari 
kelas 3D disebut sebagai pemenang lomba lukis. 
Sang juara berjalan digandeng sang guru untuk 
menerima penghargaan.

Sesaat setelah menerima penghargaan, Ishaan 
langsung berlari memeluk Nikumbh. Mereka saling 
berpelukan dan menitikkan air mata. Pelukan dan 
air mata yang punya banyak arti bagi Ishaan dan 
Nikumbh. 

Itulah saat yang paling mengharukan bagi 
siapa saja yang menyaksikan adegan tersebut. 
Adegan yang mengabarkan tentang kuatnya ikatan 
cinta yang melandasi hubungan di antara murid 
dengan guru. 

Itulah perasaan cinta sang guru, yang bisa 
melakukan apa pun yang terbaik untuk muridnya. 
Dialah manusia pilihan, yang bersedia menjadi 
pijakan bagi kesuksesan dan kebahagiaan murid-
muridnya. Kapan terakhir kita menyaksikan adegan 
mengharukan seperti ini? Saya sangat merindukan 
hadirnya sosok guru seperti Nikumbh. Bagaimana 
dengan Anda?l
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Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, 
Medan berpeluang mengembangkan potensi 
wakaf untuk memberdayakan ekonomi masyarakat 
dan memperkuat ketahanan nasional. Hal ini 
diungkapkan dua pengusaha asal Medan, 
Herludiansyah Pane dan Debby FL Pane, pada 
Seminar Wakaf & Bisnis Sosial sekaligus peresmian 
Djalaluddin Pane Foundation (DPF) di ibukota 
Propinsi Sumatra Utara, Sabtu, 2 April 2011.

Seminar menghadirkan narasumber 
wirausahawan sosial Eri Sudewo dan Ketua Divisi 
Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia, Prof H 
Fathurrahman Djamil MA.

‘’Dibanding Jakarta dan Surabaya, Medan 
masih relatif tertinggal dalam pengelolaan wakaf 
secara produktif serta bisnis-bisnis sosial, padahal 
potensi bisnis dan jumlah masyarakat mampu di 
sini cukup besar,’’ papar Dewan Pembina DPF, 
KH Wahfiudin Sakam, yang menjadi moderator 
seminar bertajuk “Wakaf & Bisnis Sosial: Potensi 
Ekonomi yang Terabaikan, Jenjang Karier 
yang Tersembunyi” itu. Ia optimis, DPF akan 
menjadi pionir pengelolaan wakaf daerah yang 
multimanfaat dan berkesinambungan.

Umat Muslim Medan memiliki potensi ZISWAF 
cukup besar. Menurut Sekretaris Badan Amil Zakat 
Daerah Sumatera Utara  H Syu’aibun, potensi 
ZIS di Medan mencapai Rp 25 miliar hingga Rp 
30 miliar (medanbisnis, 14/8/2012).  Sedangkan 
jumlah tanah wakaf di Sumut tercatat sebanyak 
16.280 persil dengan luas mencapai 36.035.460 
meter persegi, dengan yang bersertifikat baru 
7.761 persil atau 47,7 persen (ANTARA SUMUT, 

seminar wakaf 
djalaluddin pane foundation

menandai lahirnya
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5/7/2012).
Pendiri DPF Herludiansyah Pane mengatakan, 

seminar bertujuan membangkitkan kesadaran 
warga Sumatera Utara, khususnya Medan, dalam 
mengoptimalkan potensi dana wakaf. Melalui 
optimalisasi pengelolaan, potensi ekonomi dapat 
digarap secara profesional. Lembaga pengelola 
wakaf juga dapat menyediakan jenjang karier yang 
layak diperhitungkan bagi generasi muda. 

“Selain mengelola, DPF juga berupaya 
mencetak sumber daya insani calon pengelola 

wakaf yang profesional dan amanah melalui 
Program Pelatihan Djalaluddin Pane Social 
Business Entrepreneurship Academy,” jelas 
Herludiansyah dalam seminar yang dihadiri para 
tokoh masyarakat Medan, kalangan pengusaha, 
pelajar dan mahasiswa tersebut.

Pengelolaan aset dan dana wakaf masa kini 
tidak saja harus dilakukan secara profesional, 
akan tetapi juga diselaraskan dengan budaya 
transparansi serta akuntabilitas. Indikator 
keberhasilan sebuah yayasan pengelola wakaf 
terletak pada kinerja usaha bisnis sosialnya. 
“Semakin produktif wakafnya, maka semakin 
besar pula peluangnya untuk mengangkat derajat 
kehidupan sosial masyarakat sekitarnya,” ujar Prof 
Fathurrahman Djamil yang juga Guru Besar Hukum 
Islam Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 

Anggota Dewan Wali Amanah Yayasan Dompet 
Dhuafa, Eri Sudewo, optimis lembaga pengelola 
wakaf akan menjanjinkan sebagaimana organisasi 
pengelola zakat. “Saat ini bekerja sebagai amil 
zakat atau pengelola lembaga sosial sudah bukan 
lagi profesi kelas dua. Banyak figur sukses lahir 
dari lembaga ini, mereka berpenghasilan secara 
profesional, namun terlatih jujur dan amanah,” 
terang peraih penghargaan Social Enterpreneur 
dari Ernst & Young tahun 2009 ini, saat memotivasi 
generasi muda Medan agar bersemangat 
memajukan lembaga semacam DPF. 

DPF adalah nadzir (pengelola) aset dan 
harta yang diwakafkan Almarhum Kolonel CPM 
(Purn) Dr H Djalaluddin Pane SH, pendiri Herfinta 
Group --perusahaan perkebunan kelapa sawit di 
Sumatera Utara. 

DPF mengemban misi memajukan pendidikan 
kewiraswastaan berbasis nurani ihsani dan 
teknologi serta memberikan pelayanan sosial yang 
edukatif dan produktif kepada kaum mustadh’afin 
(terlemahkan). 

“Kami berharap kehadiran DPF dapat menjadi 
motivasi bagi masyarakat Sumatera Utara untuk 
menyambut era baru pengelolaan wakaf sesuai 
UU RI no. 41 tahun 2004, agar makin banyak 
masyarakat merasakan manfaatnya,” imbuh Debby 
FL Pane, salah satu pendiri DPF.l
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“Paradigma bisnis harus diubah! 
Jangan hanya menggali potensi bisnis 
komersial yang mengejar profit. Bisnis sosial 
(social entrepreneurship) yang memaksimalkan 
manfaat juga potensial dikembangkan oleh para 
entrepeneur,” ujar Ahmad Juwaini, mengutip 
Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi 
Kerakyatan Tri Mumpuni.

Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa menegaskan 
hal itu pada Seminar Nasional “Filantropi dan 
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Bisnis Sosial: Potensi dan Karir yang Tersembunyi” 
di Aula IAIN Medan, Sumut, 26 Mei 2011. 

Seminar yang diselenggarakan Djalaluddin 
Pane Foundation (DPF) dan LPM Dinamika IAIN 
itu dihadiri lebih 350 mahasiswa dari beberapa 
kampus negeri dan swasta di Kota Medan. Dari 
banyaknya pertanyaan serta materi yang digali, 
tampak bahwa peserta antusias untuk memahami 
esensi filantropi dan bisnis sosial. Terlebih, banyak 
potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk 
menumbuhkan nilai-nilai filantropis oleh generasi 
muda di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. 

Untuk itu, narasumber kedua KH Wahfiudin 
Sakam mengajak peserta membangun karakter 
social entrepreneur. “Jauhilah kartu kredit, mulailah 
berinvestasi, hiduplah sederhana dan jangan 
membuang-buang uang untuk hal yang tak 
berguna,” tutur Dewan Pembina DPF, mengutip 
nasehat dari Warren Buffet.

Buffet pengusaha Amerika yang dinobatkan 
sebagai orang terkaya nomor dua di dunia. Ia 
memiliki kekayaan senilai 52 miliar dolar AS, 
yang 80 persennya disumbangkan untuk proyek 

kemanusiaan. 
‘’Andai saja orang kaya di Indonesia banyak 

yang mengamalkan konsep filantropi dan 
melakukan hal yang sama sebagaimana Warren 
Buffet, dapat dibayangkan betapa banyak kaum 
dhuafa yang dapat diberdayakan dari program 
sosial tersebut,’’ lanjut Wahfiudin. 

Meski begitu, patut disyukuri kiprah bisnis-
sosial seperti yang dikembangkan melalui Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan. 
Juga lembaga-lembaga kemanusiaan independen 
yang profesional semisal Chairul Tanjung 
Foundation, Bakrie Foundation, The Habibie Center 
dan sebagainya. 

Sumatera Utara pun bersyukur dengan 
kehadiran Djalaluddin Pane Foundation. Lembaga 
bisnis-sosial berbasis wakaf ini mengemban visi 
“Pendidikan Berkualitas Pro-Mustadh’afin”. DPF 
berupaya memajukan pendidikan kewiraswastaan 
berbasis nurani ihsani dan teknologi serta 
memberikan pelayanan sosial yang produktif 
edukatif. Seminar sejenis juga diselenggarakan 
di Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan 
Universitas Semarang (USM). 

Melalui Seminar Nasional yang 
diselenggarakan di berbagai tempat ini, DPF 
bermaksud menularkan social-entrepreneurship 
fever di kalangan generasi muda di Kota.

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar



28 edisi oktober 2012

gema dzikir
kebun

di tengah

jejak
program

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar



29 edisi oktober 2012

Sebagaimana dikemukakan para pakar 
dan konsultan SDM asing maupun domestik, 
motivasi spiritual sangat penting bagi pekerja. Baik 
karyawan lembaga kemasyarakatan, lembaga 
negara, perusahaan, maupun birokrasi.  

Itulah yang melatari digelarnya Program 
Pesantren Qalbu (PQ), yakni pembinaan SDM 
untuk meningkatkan motivasi bekerja dengan 
pendekatan tasawuf. Bekerja sama dengan 
PT Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA), pada 
Juli 2011 Djalaluddin Pane Foundation (DPF) 
menyelenggarakan PQ untuk karyawan dan 
masyarakat di sekitar kebun PT SSJA. 

PQ digelar di tengah perkebunan kelapa 
sawit di Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, 
Sumatra Barat, pada 14 dan 15 Juli. Sebanyak 
361 karyawan pabrik dan kebun mengikutinya 
dengan penuh antusias. Sehari kemudian, 16 Juli, 
giliran sekitar 80 peserta dari sejumlah Instansi 
Pemerintah Daerah (Kapolsek Lunang Silaut, 
Camat Lubuk Pinang & Kepala Kampung Silaut 3), 
Ketua Adat/Wali Nagari Lunang, Tokoh Masyarakat  
dan Alim Ulama, mengikuti PQ. 

Narasumber PQ, KH Wahfiudin,  
menyampaikan materi tentang hakikat 
kemanusiaan, kehidupan dan kebahagiaan dalam 
perspektif Islam. Disertai peragaan multimedia, 
Pembina DPF ini mengajak peserta untuk merawat 
qalbu agar terus terhubung dengan Allah SWT 
kapan, di mana dan dalam kondisi apapun juga. 

Dalam sambutannya pada pembukaan PQ, 
Wali Nagari Lunang dan Camat Lubuk Pinang 
menyampaikan terima kasih kepada PT SSJA 
dan DPF atas terselenggaranya PQ. ‘’Ini kegiatan 
yang belum pernah diadakan di sini. Kami 
berharap kegiatan pembinaan seperti ini bisa terus 
berlanjut,’’ harap mereka.

H Herludiansyah Pane, Dirut PT SSJA dan 
Ketua Pembina DPF, berjanji untuk memenuhi 
harapan tersebut. ‘’Kegiatan ini insya Allah akan 
kita rutinkan, sebagai bagian dari usaha untuk 
meningkatkan kesejahteraan karyawan lahir dan 
batin,’’ katanya.l
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Proklamasi Kemerdekaan RI ke-66. 
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta yang 

mayoritas adalah santri Pesantren Ar-Rasyid. Turut 
juga para muballigh dan anggota masyarakat 
setempat. Malamnya, usai sholat tarawih, 
dilanjutkan dengan Tabligh Akbar yang diikuti 
ratusan orang terdiri petani kebun, muballigh, guru 
dan remaja. 

Narasumber PQR, KH Wahfiudin Sakam yang 

pesantren qalbu 
dan rantauprapat

di aek batu
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DI Desa Aek Batu, Labuhan Batu Selatan, 
Sumatera Utara, Djalaluddin Pane Foundation 
(DPF) menggelar Pesantren Qalbu Ramadhan 
(PQR) untuk masyarakat setempat. 
Penyelenggaraan PQR didukung Jaringan Pemuda 
dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) serta 
Pondok Pesantren Ar-Rasyid.

PQR berlangsung pada 17 Agustus 2011, 
bertepatan dengan Peringatan Nuzulul Qur’an  dan 
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juga Pembina DPF, mengajak masyarakat Desa 
Aek Batu agar lebih mencintai ibadah seperti 
dzikrullah. ‘’Ini penting agar  kita siap menghadapi 
tantangan-tantangan di depan dengan tetap 
berpegang teguh pada keimanan,’’ katanya. 

Melalui  Wahfiudin, masyarakat juga mengenal 
sosok dan kiprah DPF sebagai salah satu lembaga 
yang peduli terhadap pendidikan pro-mustadh’afin 
yang berbasiskan nurani ihsani dan teknologi. 

Esok harinya, 18 Agustus 2011, PQR juga 
digelar di SMK Siti Banun Rantauprapat, yang 
diikuti para guru dan murid. Acara ini didukung 
mitra-mitra DPF seperti Bank Syariah Mandiri 
(BSM) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).l
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Demikian yel-yel yang dengan penuh 
semangat digaungkan peserta Konsolidasi 
Relawan Djalaluddin Pane Foundation (DPF) 
di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, 6-7 
Pebruari 2012. Konsolidasi Relawan dimaksudkan 
untuk menyatukan arah dan langkah DPF dengan 
relawan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
kaum dhuafa. Acara diikuti pengurus DPF dan 33 

konsolidasi 
2012

relawan
“DPF... Yes! Yes! Yes!”
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relawan yang terdiri dari mahasiswa, praktisi dan 
karyawan Herfinta Group dari berbagai kota dan 
kabupaten. 
       Pada hari pertama, pengurus dan relawan DPF 
membaur mengikuti Outbond di Bumi Perkemahan 
Widiya Dharma milik PT Asam Jawa. Sebagian 
peserta tampak cemas ketika hendak melakukan 
rappeling dari ketinggian 14 meter. Pekik senang 
sekaligus ngeri juga mereka suarakan saat 
meluncur di tali flying fox yang tinggi dan mendarat 
di empang.

Melalui kegiatan Outbond, DPF berharap 
pengurus dan relawan meningkatkan pengertian 
dan kerjasamanya dalam menghadapi situasi 
lapangan. 

Dalam forum diskusi, para peserta mendapat 

internalisasi pemahaman tentang visi, misi 
dan program DPF. Sebaliknya, mereka pun 
berkesempatan melakukan presentasi di 
Aula Serba Guna PMKS PT Herfinta F&P Aek 
Batu. Dalam kesempatan ini, relawan bebas 
menceritakan pengalaman selama menjadi 
relawan, juga menyampaikan pandangan dan 
usulan mengenai program pemberdayaan 
masyarakat yang sudah dan akan mereka jalankan. 

Jelang maghrib, Konsolidasi Relawan 2012 
ditutup dengan pengukuhan komitmen relawan 
yang dipimpin Ketua DPF Nugraha Romadhan.l
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Di era digital ini, masih banyak daerah Nusantara 
yang ketinggalan dalam bidang teknologi 
informasi. Baik sebagai user, pengakses, terlebih 
pemrogram.

Prihatin dengan kondisi tersebut, Djalaluddin 
Pane Foundation (DPF) menggelar Pelatihan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

jejak
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dpf gelar 
teknologi informasi 

             untuk guru

pelatihan
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Pembelajaran. Pelatihan ini diikuti 23 guru sekolah 
swasta di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. 

Melalui pelatihan yang merupakan kali keempat 
digelar DPF ini, para guru peserta berkomitmen 
membenahi strategi Proses Belajar Mengajar 
dengan pemberdayaan TIK. 

Dalam pengantarnya, Kepala Bidang 
Pelatihan dan Konsultasi DPF, Hendra Yudha, 
menjabarkan pesatnya kemajuan TIK yang 
menjadi pendorong kemajuan generasi bangsa. 
“Akhir Oktober 2011, penduduk dunia telah 
mencapai 7 milyar. Masa depan yang sehat, 
makmur dan berkesinambungan tergantung pada 
akses mendapatkan pendidikan dan kesehatan 
yang baik. Di sinilah peran penting TIK dalam 
pembelajaran,” tutur Hendra dalam pembukaan 
pelatihan yang diadakan di Pondok Pesantren 
Modern Ar-Rasyid, Aek Batu.

Ditambahkannya, besarnya jumlah penduduk 
dan kekayaan alam merupakan aset berharga 
yang dimiliki Indonesia. Masalahnya, apakah 
generasi kita telah mengenyam pendidikan yang 
laik untuk mengelola kedua aset tersebut? 

Dalam Pelatihan yang difasilitasi Armada 
Trainer TIK (AT-TIK), mitra strategis DPF dalam 
Pelatihan TIK Dalam Pembelajaran, disampaikan 
pengenalan melek internet seperti email, search 
engine Google, social media, forum dan blog. 
Peserta juga dibuat melek program aplikasi 
Microsoft PowerPoint untuk menunjang presentasi 
dalam proses belajar mengajar. Bertindak selaku 

fasilitator adalah Adhy Kurnia Putra (Training 
Manager), Hambali Hutabarat (Trainer), Ananta 
Bangun (Trainer), Joko Ali Parmady, Rizki 
Ramadhan, Febry Rahmy Izzaty dan dibantu 
Chairul Nasution (Assistant Trainer). 

Trainer Hambali memaparkan perlunya 
pemberdayaan TIK dalam proses belajar 
mengajar. “Hendaknya jangan terjadi ketimpangan 
skill pengoperasian komputer antara guru 
dengan siswanya. Sehingga program memajukan 
pendidikan melalui bantuan perangkat komputer 
dan infocus bagi sekolah tidak menjadi sia-sia,” 
katanya.

Trainer yang juga aktivis Lembaga Peduli 
Ummat Waspada ini membimbing para peserta 
mendaftarkan akun dan tips pengoperasian e-mail, 
search engine Google, Facebook dan Forum DPF. 

Sedang Trainer Ananta Bangun memandu sesi 
pelatihan Microsoft PowerPoint. Ia membimbing 
para guru membuat presentasi sendiri sesuai 
mata pelajaran yang diasuh. “Kunci utama 
ialah menyampaikan materi pelajaran dengan 
sederhana dan jelas untuk siswa kita,” ucapnya 
memberi tips.

Saking asyiknya, sebagian peserta amat 
kreatif membuat animasi presentasi. Namun 
fasilitator dari SMK Kesehatan Wirahusada Medan 
mengingatkan, animasi yang tidak tepat justru 
dikhawatirkan membuat murid bingung.

Berdasarkan kedisiplinan, keaktivan dan 
kreativitas, DPF dan Tim AT-TIK memberi hadiah 
bagi peserta terbaik yaitu Norbensius Purba, 
Saifulloh dan Deriawan. Penghargaan juga 
diberikan kepada pemenang lomba presentasi 
pelajaran terbaik yang didominasi peserta guru 
perempuan yakni Suryani dan Dorli Sitompul. 

Para peserta mengaku tergugah dengan 
pelatihan ini. Mereka pun berjanji bakal berbagi 
pengetahuan yang diperoleh dengan rekan 
sejawat di sekolah masing-masing.

“Kami ingin diundang lagi untuk mengikuti 
pelatihan lanjutan sehingga menjadi ahli,” pinta 
Norbensius mewakili rekan-rekannya.l
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menyelenggarakan program Pelajar Belajar 
Wirausaha. Kegiatan yang berlangsung selama 
12 hari, mulai tanggal 25 Juni hingga 6 Juli 2012 
merupakan sarana menumbuhkembangkan 
semangat entrepreneurship di kalangan remaja.

Setelah melalui proses seleksi yang cukup 
ketat, terpilih 16 peserta yang terdiri dari 10 siswa 
dan 6 siswi untuk mengikuti program ini. Mereka 
dibagi ke dalam tiga kelompok untuk diterjunkan 
ke unit bisnis:

pelajar
wirausahabelajar

Masa libur adalah masa yang dinantikan 
semua orang, termasuk pelajar. Setelah berbulan-
bulan bergelut dengan aktivitas belajar di sekolah, 
adalah wajar mereka memerlukan liburan untuk 
recharging semangat sambil mempersiapkan masa 
belajar kedepan.Bagaimana mengisi liburan agar 
lebih berkesan dan bermakna?

Pada libur kenaikan kelas 2012, DPF 
bekerjasama dengan Dompet Dhuafa serta 
MAN Insan Cendekia Serpong, Banten 
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terlupakan. Tim pengelola gedung berada di ruang 
ber-AC, berpakaian formal layaknya pegawai 
kantoran.Mengurusi hal-hal administratif yang 
kompleks menjadi kesan tersendiri. Sedangkan 
tim di pelayanan pipa dan saluran, lebih banyak 
berada di lapangan dengan seragam teknisi. 
Membantu pemasangan pipa di perumahan 
dengan peluh keringat ternyata sesuatu yang 
mengasyikkan.

Para pelajar mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan dengan antusiasme tinggi. Selain bisa 
merasakan keterlibatan dalam proses usaha di 
masing-masing unit bisnis yang telah ditentukan, 
bagi mereka ini adalah pengalaman pertama yang 
sangat berkesan.l

 Testimoni
“Saya ingin berterima kasih kepada DPF karena 
saya sudah diikutsertakan dalam program ini 
selama 2 minggu, saya jadi mempunyai wawasan 
yg luas tentang kewirausahaan dan semoga 
program ini bermanfaat bagi saya.”

Ukhti Makhabbati Rizqi Salim 
Kebumen

“Terima kasih pada DPF yang telah 
mengikutsertakan saya pada program ini, selama 
pengalaman kemarin saya telah diberi kesempatan 
untuk ikut bekerja magang di sebuah perusahaan 
dan di sebuah wirausaha batik, banyak manfaat 
yang saya dapat dari pengalaman kemarin dan 
semoga jadi lebih bermanfaat lagi bagi saya.”

Muhammad Irfan Taufiq
Tangerang

1.  Batik, Rumah Batik Betawi Seraci di Marunda, 
Jakarta Utara

2.  Pengelolaan Gedung, PT. Usaha Gedung 
Mandiri, Jl.Thamrin – Jakarta Pusat

3.  Pelayanan Pipa dan Saluran, PT. Roto Rooter 
Perkasa, Jl.Ridwan Rais Tugu Tani – Jakarta 
Pusat
Tim yang masuk ke unit usaha batik terlibat 

dalam proses produksi dan kalkulasi biaya. 
Mencanting menjadi pengalaman yang tak 

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar



38 edisi oktober 2012

jejak
program

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

Wilayah garapan Program 
Pengembangan Kompetensi Guru (TCDP) 
semakin luas, sasarannya semakin banyak 
sehingga bertambah pula sumber daya yang 
dibutuhkan. Secara otomatis Armada Trainer 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (AT-TIK) 
harus mengembangkan kapasitas organisasi 
maupun individu yang tergabung di dalamnya. 
Melalui Training of Trainer (ToT), DPF dan AT-TIK 

training of 
AT-TIKtrainers

Sumut menyamakan arah dan langkah dalam 
meningkatkan kualitas SDM melalui teknologi, 
khususnya di bidang pendidikan.

ToT sudah diadakan 2 kali, yaitu pada 28 April 
2012 dan 3 – 5 Agustus dengan sistem karantina. 
Keduanya dihadiri oleh 16 relawan. Hampir 
seluruh materi disampaikan dengan metode 
pembelajaran orang dewasa yang partisipatif. 
Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama ToT 
dapat diterapkan tidak hanya untuk diri sendiri, 
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tetapi juga menciptakan kondisi yang supportif 
bagi orang lain maupun kelompok. Pembelajaran 
partisipatif akan berperan besar dalam menunjang 
TCDP dan strategi DPF membentuk learning 
society.

Minat dan kesungguhan AT-TIK mengikuti ToT 
terlihat dari pengorbanan yang mereka lakukan. 
Demi mengikuti acara, sebagian mahasiswa cuti 
dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan menempuh 
jarak ratusan kilometer, juga melewatkan momen 
acara buka puasa bersama sanak saudara dan 
teman. Waktu istirahat malam pun berkurang ketika 
mereka menyiapkan presentasi yang terbaik. 
Semua kerja keras dan kebersamaan yang mereka 
nikmati akhirnya terbukti. Melalui asesmen diri, AT-
TIK menyatakan lebih siap menghadapi tantangan 
dan tugas-tugas yang akan datang.

AT-TIK ternyata efektif sebagai sarana 
menyalurkan hasrat pemuda pemudi ini untuk 
mengembangkan daerahnya. Bermodal 
penguasaan TIK, kemampuan manajemen 
dan wawasan pendidikan, ditunjang dengan 
profesionalisme dan akuntabilitas, keterlibatan 
mereka diharapkan dapat meningkatkan akselerasi 
pemberdayaan masyarakat Sumatera Utara 
maupun daerah lain. AT-TIK sebagai penggerak 
sudah membuktikan bahwa mereka siap menjadi 
teladan yang siap dan bersungguh-sungguh 
belajar dari siapa pun, kapan pun, di mana pun.
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pemanfaatan TIK
pedalamandi sekolah
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Yayasan Pendidikan Al-Hidayah berada di 
pedalaman hutan Kelapa Sawit, Kampung Rakyat, 
Labuhan batu, Sumatera Utara. Meski berada 
di pelosok, tapi mengelola pendidikan tingkat 
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan 
Madrasah Aliyah.

Yayasan ini, jadi salah satu penerima program 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari 
Djalaluddin Pane Foundation (DPF). Lasiono, 
Kepala Madrasah Al-Hidayah mengungkapkan 
bahwa pendampingan TIK dari DPF sangat 
bermanfaat. 

“Sekarang bahan ajar kami lebih maju, alat-
alatnya juga lebih modern”, terang Lasiono yang 
sejak 1998 jadi Kepala Madrasah.
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“Sebelum mengajar, guru-guru menyiapkan 
peralatan pendukung yang menarik perhatian 
siswa, salah satunya menggunakan fasilitas LCD”, 
tandasnya.

Cukup unik memang. Meski sekolah tampak 
sederhana tapi alat ajar didalamnya cukup 
modern.

“Guru-guru juga sudah mulai punya email dan 
belajar bikin blog. Guru harus padat pengetahuan 
dan mengikuti perkembangan teknologi 
sehingga bisa mencerahkan murid”, Lasiono 
mengungkapkan.
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“Kedepan kami berharap Djalaluddin Pane 
Foundation terus memberikan pelatihan yang 
menunjang kompetensi para guru dan sekolah di 
pedalaman. Selain itu juga kami perlu dukungan 
alat peraga mengajar”, harap Lasiono.

Hari itu, saat DPF berkunjung ke Al-Hidayah, 
suasana belajar di kelas cukup menarik. Guru 
menggunakan LCD untuk memutar film Harun 
Yahya tentang ikhwal kelahiran manusia. Anak-
anak antusias dan tampak lebih mudah memahami 
materi yang disampaikan guru.l
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Corporate Social Responsibility (CSR) 
merupakan upaya perusahaan mendukung 
pembangunan berkelanjutan di masyarakat 
(sustainable development). Baik perusahaan lokal, 
nasional maupun asing tidak dibenarkan jika hanya 
mencapai keuntungan tanpa berkontribusi dalam 
penciptaan kesejahteraan sosial.

Salah satu perusahaan yang berkomitmen 
kuat menjalankan program CSR adalah Herfinta 
Group, sebuah grup usaha dengan core business 
perkebunan kelapa sawit. Agar program CSR 
tidak sekedar menjadi penggugur kewajiban, 
dijalankan tanpa tujuan dan manfaat yang jelas, 
Herfinta Group membentuk sebuah lembaga 
yang secara khusus menangani CSR yaitu, 
Yayasan Bunda Siti Banun (YBSB). Program CSR 

DJALALUDDIN PANE

tak hanya wariskan
perusahaan 

nilai-nilai 
kepedulian

tapi juga

csr
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corporate social responsibility
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dilakukan di Sumatera Utara, khususnya Labuhan 
Batu dan Labuhan Batu Selatan, sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial kehadiran unit usaha di dua 
kabupaten tersebut.

Program CSR yang ditangani oleh YBSB 
diutamakan dalam bidang pendidikan dan sosial. 
Saat ini sudah berdiri beberapa institusi pendidikan 
di Sumatera Utara, antara lain; SMK Siti Banun di 
Rantauprapat, Labuhan Batu serta TK Bina Bangsa 
di Cikampak, Labuhan Batu Selatan.SMK Siti 
Banun berupaya untuk terus berbenah diri menjadi 
sekolah yang unggul dalam 3 hal; Bahasa Inggris, 
Komputer dan konsep Green School.

Cukup menarik, dibeberapa daerah sering 
dijumpai suatu desa/kampung penduduk remaja 
atau kaum mudanya jauh lebih sedikit dibanding 
anak-anak dan orang tua. Hal ini terjadi karena 
sebagian besar remaja atau kaum muda pergi 
ke kota untuk bekerja atau melanjutkan sekolah. 
Dengan berdirinya institusi pendidikan tersebut, 
masyarakat disekitar termudahkan untuk 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai 
dengan yang mereka harapkan. Masyarakat 
tidak perlu pergi ke kota untuk sekolah karena di 
wilayahnya sudah berdiri sekolah yang tidak kalah 
hebat. Menyusul akan dibangun TK di daerah Tj. 
Mulia, Kec. Kp. Rakyat, Labuhan Batu Selatan untuk 
merespon kebutuhan masyarakat di sekitar yang 
membutuhkan pendidikan pra-SD. 

Ada beberapa program sosial yang di-handle 
oleh YBSB selaku pelaksana CSR Herfinta Group, 
antara lain adalah fasilitasi air bersih, bantuan 
langsung tunai dan bantuan renovasi sarana 
ibadah. Program bantuan langsung tunai biasanya 
dilakukan pada saat bulan ramadhan di beberapa 
wilayah, antara lain; Sumatera Utara (Labuhan 
Batu, Labuhan Batu Selatan dan Sipirok), Sumatera 
Barat (Dusun Silaut 3), Bengkulu (Lubuk Pinang 

air bersih dan tempat ibadah.
Setelah survey diketahui bahwa air bersih 

menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat 
yang tinggal di Desa Tanjung Mulia, Labuhan Batu 
Selatan. Mereka bermukim di atas lahan gambut, 
kualitas air yang diperoleh tidak layak konsumsi.
Kondisi demikian memaksa warga mengeluarkan 
biaya demi memenuhi kebutuhan air minum dan 
MCK. Kejadian ini menjadi cambuk bagi YBSB 
untuk memfasilitasi masyarakat disana agar mudah 
memperoleh air bersih.

Pada awal Juli 2012, kerja sama dibangun 
antara Herfinta Grup dan Bank Mandiri. Sebagai 
pelaksana, YBSB bersama kepala desa segera 
menanggapi dengan menentukan titik air.
Letaknya tak jauh dari jembatan Sungai Barumun, 
di pekarangan sebuah masjid. Lokasi yang 
strategis memungkinkan penduduk dari 11 dusun 
mendapatkan akses air bersih. Melengkapi 
pengeboran air, dibangun juga sebuah MCK 
Komunal. Bangunan yang terdiri dari 10 kamar 
mandi ini akan diserahkan kepada masyarakat 
untuk dikelola swadaya. Terwujudnya fasilitas air 
bersih dan MCK diharapkan dapat membuat warga 
Tanjung Mulia hidup lebih sehat dan ekonomis.l

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

dan Ranah Karya) 
serta sebagian 
didaerah Bogor, 
Jawa Barat. Tim 
YBSB beserta para 
relawan baik dari 
mahasiswa maupun 
masyarakat sekitar 
mengunjungi ke 
rumah-rumah 
penerima bantuan, 
sekaligus melakukan 
survey kebutuhan 
vital masyarakat 
sekitar yang belum 
terpenuhi secara 
memadai, misalnya; 
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