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Alvin Toffler

“The illiterate of the future will not be the 
person who cannot read. It will be the person 
who does not know how to learn.”
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Assalamu’alaykum Wr.Wb.
Jakarta, November 2012, Pusat Teknologi Informasi 

& Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kementerian  
Pendidikan & Kebudayaan bekerja sama dengan Intel 
menyelenggarakan workshop “Teknologi Informasi &  
Komunikasi (TIK) untuk Pengembangan Master Plan  
Pendidikan”. Workshop tersebut dihadiri beberapa  
lembaga donor, NGO maupun praktisi pendidikan yang 
concern dengan peningkatan kualitas pendidikan berba-
sis TIK seperti World Bank, Microsoft, Djalaluddin Pane 
Foundation (DPF), Kemendikbud serta beberapa guru dan 
pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. 

Mr.  Bruce Dixion, keynote speaker dari Anytime Any-
where Learning Foundation (AALF) memaparkan bahwa 
dunia pendidikan perlu terus menyesuaikan diri dengan 
perkembangan dan trend kebutuhan dunia yang akan da-
tang. Dunia pendidikan diharapkan mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu bangsa secara signifikan. 
Berdasarkan kajian yang telah dilakukannya, pada abad 
XXI setidaknya ada enam kemampuan yang harus dikua-
sai siswa: critical thinking, collaboration, communica-
tion, problem solving, project management, technology  
literacy. Kemampuan tersebut menjadi penting bagi 
siswa untuk menghadapi masa depan yang tidak ringan. 

Proses pembelajaran pun juga harus bergeser dari 
teacher centric menjadi student centric. Dahulu, guru 
menjadi satu-satunya sumber pembelajaran, karena dari 
gurulah siswa mendapatkan pembelajaran. Saat ini guru 
hanya salah satu sumber belajar di samping internet, 
portal, kelas, perpustakaan dan komunitas/forum.  

Korea Selatan adalah salah satu contoh negara di 
Asia yang mampu mengangkat derajat negaranya men-
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Berbasis TIK

jadi negara maju dengan menerapkan pendidikan berba-
sis Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). 

Sebuah investasi besar dalam bidang pendidi-
kan berbasis TIK telah membuahkan hasil. Dalam  
sambutannya saat acara pembukaan APEC Education 
Ministerial Meeting ke-5 di Gyeongju, Korea Selatan,  
Selasa, 22 Mei 2012, Presiden Korea Selatan, Lee Myung-
bak, mengatakan bahwa kunci kemajuan negaranya ada 
pada pendidikan. “Dalam 60 tahun, pertumbuhan ekonomi 
di Korea Selatan meningkat karena adanya komitmen untuk  
melaksanakan penguatan pendidikan. Dulu Korea miskin, 
namun kini telah maju. Pendidikan menciptakan keajai-
ban dan perubahan. Karena itu, peningkatan pendidikan, 
termasuk dengan pemanfaatan teknologi harus dilaku-
kan,” kata Lee (dilansir dari kompas.com, 22 Mei 2012). 

Dunia saat ini sedang dilanda “Korean Wave”.  
Dampaknya? Nilai-nilai dan budaya Korea terserap di 
banyak negara. Hal ini berdampak positif terhadap 
penetrasi produk Korea (automotif, elektronik, fashion, 
hiburan, wisata dll) di berbagai negara.

Sebagai negara besar -baik dari sumber daya alam 
maupun penduduknya- Indonesia akan jauh lebih dah-
syat jika mampu mengembangkan pendidikan berbasis 
TIK tanpa meninggalkan nurarni ihsani. Tidak ada kata 
terlambat untuk melakukan investasi pendidikan berbasis 
TIK dan belajar dari “negeri ginseng”. 

Atas saran berbagai pihak, edisi kedua ini tidak ha-
nya menyajikan informasi seputar TIK, namun juga hobi, 
tips dan lifestyle. Semoga menjadi hal yang bermanfaat 
bagi kita semua. Selamat membaca!

Wassalam,

editorial
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Nugraha Romadhan 
Executive Director DPF
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DFP merupakan majalah empat bulanan berisi 
media informasi dan komunikasi untuk para 
masyarakat pembelajar. Majalah ini menjalankan misi 
memajukan pendidikan kewiraswastaan berbasis  
nurani ihsani dan teknologi.

Melalui media ini, pengetahuan dan  
informasi di komunikasikan agar masyarakat  
pembelajar terinspirasi untuk meningkatkan kom-
petensi dirinya. Sehingga, kualitas pendidikan di  
Indonesia menjadi lebih baik khususnya dalam hal  
pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK).

Redaksi Majalah DPF menerima naskah tulisan 
baik dalam bentuk artikel, berita atau jurnal foto.  
Disamping itu kami juga menerima kritik dan saran  
demi kemajuan dan pengembangan majalah ini.

Mari kita berperan aktif untuk mengem-
bangkan pendidikan berkualitas berbasis 
TIK. Silahkan kirimkan melalui email kami ke:  
majalah@djalaluddinpane.org
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Teknologi Menjadikan

Lebih Baik
PPM Ar-Rasyid

Beberapa abad silam, Nabi 
Muhammad SAW telah bersabda untuk seluruh 
alam, “Barang siapa ingin mencapai kebahagiaan 
dunia, capailah dengan ilmu. Barang siapa ingin 
mencapai kebahagiaan akhirat maka capailah 
dengan ilmu. Dan barang siapa ingin mencapai 
keduanya (dunia akhirat) maka capailah dengan 
ilmu.”

Cukup sederhana untuk memahaminya. 
Kebahagiaan dunia akan mudah dirasakan apabila 
segala urusan kita sesuai dengan hukum Tuhan 
dan sesuai dengan harapan kita. Kalau bicara 
tentang dunia pendidikan (harakatu at-tarbiyah),  
saat ini kita hidup di zaman yang serba teknologi. 
Oleh karena itu, dunia pendidikan juga sudah harus 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. 
Teknologi informasi komputer seharusnya bukan 
merupakan benda asing yang datang dari planet 
lain. Tetapi fakta dan realita yang ada, masih banyak 
tenaga pendidik yang belum mampu bahkan 
tidak mengenalnya. Hal ini diindahkan oleh Ketua 
Pondok Pesantren Modern (PPM) Ar-Rasyid Pinang 
Awan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, 
Ustad Fikri, yang sering disapa dengan UsFik. 
“Jujur saya katakan, fakta di atas adalah kondisi 
tenaga pendidik di  (PPM) Ar-Rasyid. Dan itu bukan 
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merupakan suatu aib buat kami. Latar belakang 
pendidikan dan kondisi di mana kami berada tidak 
menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Tapi di hati 
kami para tenaga pengajar, sudah tertanam sabda 
Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu dari buaian 
sampai ke liang lahat,” katanya.

Ditambahkannya, bahwa menuntut ilmu itu 
tidak kenal umur. “Walaupun profesi kami guru, 
tetapi kami tetap terus belajar untuk menambah 
khazanah demi tercapainya tujuan pendidikan dan 
tidak ketinggalan zaman. Tentunya target utama 
kami adalah mampu mengaplikasikan pembelajaran 
dengan menggunakan media teknologi informasi 
komunikasi,” ujarnya. Target ini tentunya bukan berdiri 
tanpa alasan yang kuat. Saat ini keadaan yang harus 
dihadapi adalah adanya pengembangan paradigma 
baru kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kini 
guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator 
dalam proses belajar mengajar. Dengan  demikian, 
perlu dikembangkan materi keterampilan dasar 
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
yang aplikatif dan realistik. 

Untuk mendorong kesiapan SDM guru di era 
globalisasi ini melalui pendidikan di sekolah, UsFik 
menjelaskan pengintegrasian TIK ke dalam proses 
pembelajaran perlu dilakukan untuk 3 komponen, 
yaitu mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa, mengembangkan 
keterampilan dalam bidang TIK itu 
sendiri. “Serta yang terakhir adalah untuk 
meningkatkan efektivitas, efisiensi dan 
kemenarikan proses pembelajaran,” 
katanya.

Keadaan yang harus dihadapi oleh 
PPM Ar-Rasyid adalah belum semua guru 
memahami apa yang dimaksud dengan 
mengintegrasikan TIK ke dalam proses 
pembelajaran, sehingga perlu suatu 
keterampilan dasar mengajar berbasis 
TIK yang harus dikuasai oleh seorang 
guru/pendidik. Untuk itulah sejak tahun 
2012, Djalaluddin Pane Foundation (DPF) 
menjadikan PPM Ar-Rasyid sebagai salah 
satu sekolah yang dilirik untuk mengikuti 
Teacher Competency Development 
Program (TCDP), terdiri dari Seminar, 
Pelatihan, Pendampingan dan Kontes.

 

Wajah Baru PPM Ar-Rasyid 
Ungkapan luar biasa disampaikan oleh 

UsFik. Menurutnya, PPM Ar-Rasyid sangat 
bersyukur dengan adanya DPF, yang 
memiliki visi dan misi meningkatkan SDM 

coverstory
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guru dalam bidang TIK. Ar-Rasyid sendiri sudah 
sejak lama memiliki rancangan dalam peningkatan 
SDM guru di bidang TIK, namun kenyataannya sulit 
terwujud. 

“Alhamdulillah, pada awal tahun 2012, Allah 
mengirimkan hambah-hambanya yang solid, militan, 
ikhlas dan tanpa kenal lelah. DPF adalah kendaraan 
mereka. Mereka datang dengan kendaraan yang 
peka terhadap nasib dan kondisi ummat, terutama 
dalam bidang pendidikan. Hal ini merupakan 
sebuah karunia besar buat PPM Ar-Rasyid, tentu 
kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada,” 
katanya.

UsFik pun mengakui, guru-guru Ar-Rasyid 
dengan antusias bergantian mengikuti setiap 
pelatihan TIK yang dipromotori DPF dan juga 
Armada Trainer TIK (AT-TIK) Sumatera Utara. Kabar 
baik pun mengayuh. Pada  2013, guru-guru PPM Ar-
Rasyid 100 persen mampu mengaplikasikan mata 

edisi februari 2013

pelajaran yang dibidanginya dengan menggunakan 
bantuan TIK. “Terlalu besar manfaat DPF dan AT-
TIK Sumut untuk kami. Semoga bendera DPF dan 
AT-TIK Sumut tetap berkibar ke penjuru mata angin, 
masuk ke pelosok desa, menerobos hutan belantara, 
mendaki gunung, menyeberangi lautan demi                     
kemajuan insan yang berpendidikan,” harapnya. 
 

Investasi Pendidikan Berbasis 
TIK

Seiring perkembangan  zaman, pertukaran 
informasi terasa semakin cepat dan instan, begitu 
juga dengan investasi yang dilakukan di Pondok 
Pesantren Modern Ar-Rasyid. Setelah penggunaan 
TIK diterapkan, sistem tradisional dalam mengajar 
yang mengandalkan tatap muka antar guru dan 
murid akan menghasilkan pendidikan yang sangat 
lambat dan tidak seiring perkembangan zaman.

foto dok DPF (Muslim Ramli)
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Ar-Rasyid pun memiliki komitmen ke depan, 
untuk meninggalkan sistem lama tersebut secara 
pelan-pelan sejak tenaga pengajar mampu 
menerapkan sistem pembelajaran berbasis 
TIK. “Kami akan terus mengasah kemampuan 
dalam bidang TIK demi efektivitas dan efisiensi 
pembelajaran yang ada di PPM Ar-Rasyid. Internet 
dapat dihubungkan setiap saat, artinya siswa dapat 
memanfaatkan program-program pendidikan yang 
disediakan di jaringan internet kapan saja sesuai 
dengan waktu luang mereka, sehingga kendala 
ruang dan waktu yang mereka hadapi untuk 
mencari sumber belajar dapat teratasi,” kata UsFik.

Maka dari itu, sudah selayaknya lembaga-
lembaga pendidikan yang belum menggunakan 
TIK sebagai alat untuk pembelajaran segera 
memperkenalkan dan mulai menggunakannya 
sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. 
Hal ini menjadi penting, mengingat penggunaan 

TIK merupakan salah satu faktor penting yang 
memungkinkan kecepatan transformasi ilmu 
pengetahuan kepada para peserta didik umumnya 
dan kepada generasi bangsa khususnya secara 
lebih luas. 

Dalam konteks yang lebih spesifik, dapat 
dikatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan 
pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, maupun 
masyarakat harus mampu memberikan akses 
pemahaman dan penguasaan teknologi mutakhir 
yang luas kepada para peserta didik.

Program pembangunan pendidikan yang 
terpadu dan terarah yang berbasis teknologi paling 
tidak akan memberikan multiplier effect dan nurturant 
effect terhadap hampir semua sisi pembangunan 
pendidikan. TIK berfungsi untuk memperkecil 
kesenjangan teknologi mutakhir dalam dunia 
pendidikan. Pembangunan pendidikan berbasis TIK 

coverstory
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foto dok DPF (Muslim Ramli)
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setidaknya memberikan 
dua keuntungan. Pertama, 
sebagai pendorong 
komunitas pendidikan 
(termasuk guru) 
untuk lebih apresiatif 
dan proaktif dalam 
maksimalisasi potensi 
pendidikan. Kedua, 
memberikan kesempatan 
luas kepada peserta didik 
memanfaatkan setiap 
potensi yang ada.

Ada pun 
kedudukannya dalam 
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pendidikan yang lain adalah mempermudah kerja sama antara pakar dengan mahasiswa, menghilangkan 
batasan ruang, jarak dan waktu. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai sharing information, sehingga hasil 
penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. TIK juga 
memungkinkan keberadaan virtual university yang mampu menyediakan pendidikan yang bisa diakses oleh 
orang banyak.

 Saat ini, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah pedalaman (pelosok dusun) di 
sekitar Labuhan Batu Selatan, sudah mulai menggunakan TIK sebagai media penyampaian pelajaran ke 
siswa. Ini tentunya menjadi kabar yang bahagia bagi setiap insan. Visi dan misi DPF mulai terpenuhi satu 
demi satu. UsFik beserta guru lainnya di Pondok Pesantren Ar-Rasyid sudah membuktikannya. “Kami selalu 
berdoa, agar DPF dan AT-TIK Sumut selalu online untuk ummat. Sebab  melayani itu lebih mulia daripada 
dilayani,” tutup Ustad Fikri.

foto dok DPF (Muslim Ramli)
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Bangkit Guruku
Bangkit

Bangsaku
Hari Guru 2012
Bangkit Guruku, Bangkit Bangsaku.
Aula Buya Hamka pagi itu terasa riuh rendah 

dan sangat bersemangat. Masjid Agung Al-Azhar 
jadi saksi kedatangan 200 orang guru untuk 
memperingati Hari Guru Nasional yang diseleng-
garakan oleh Sekolah Guru Indonesia – Dompet 
Dhuafa bersama Indonesia Magnificence Zakat 
(IMZ). Kami pun dari Djalaluddin Pane Foun-
dation (DPF) ikut serta mensponsori acara ini.  
Selain itu, Executive Director DPF Nugraha  
Romadhan ikut didaulat untuk mengisi seminar 
bertajuk “ICT on Education”.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan lain 
dari Mizan Amanah, Al-Azhar Peduli Umat serta 
YBM BRI. Yang membuat kegiatan ini menarik 
adalah sajian dari beberapa guru serta siswa 
SMART EI. Acara diawali penampilan siswa-siswi 
SMART EI yang membuka hari de-ngan sajian 
“Trashic” (musik yang alatnya menggunakan 
barang barang bekas dan penampilan teatrikal 
dari para guru SGI dengan tema “Mencari Malu, 
Membuka Lampu”.

Peringatan Hari Guru Nasional ini diseleng-
garakan dalam bentuk talkshow, launching buku 
serta ditutup dengan seminar singkat “ICT on  
Education”. Buku “Peluh Penawar Rindumu,  
Indonesia” merupakan karya guru yang  
ditempatkan di daerah terpencil di pelosok  
Indonesia. Buku yang mengisahkan tentang  
peluh seorang guru dalam membangun  
pendidikan, melecut semangat baru bagi  
peserta acara ini. Sesuai dengan tema  
“Bangkit Guruku, Bangkit Bangsaku” kegiatan ini  
ditujukan membangun kembali asa yang telah  
redup dan membuka paradigma guru dalam 
mendidik.

 Dari perspektif kebijakan pemerin-
tah, biaya pengembangan profesi guru adalah  
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Bangkit
investasi. Pemerintah harus mau dan mampu  
menyediakan anggaran untuk kebutuhan 
pengembang-an profesionalisme guru. Tak ada 
biaya berarti tanda pemerintah tak serius menata 
kualitas profesi guru. Jika kualitas profesi guru 
terabaikan, maka bangsa ini tinggal menunggu 
masa-masa kehancuran.

Bagi para guru, inilah kenyataan yang  
dihadapi dan tantangan menjadi pendidik  
sejati. Jangan jadikan kebijakan pemerintah 
yang belum pro-guru sebagai alasan untuk  
berhenti berkarya. Dalam konteks kekinian, makna  
kebangkitan bagi guru hakikatnya adalah  
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foto dok DPF (Billy)

foto dok DPF (Billy)

foto dok DPF (Billy)
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dur jadi guru.
Guru adalah panggilan jiwa. Kalau pun 

pemerintah belum berhasil menjadikan guru se-
bagai profesi mulia, masalah ada pada pemer-
intah, bukan pada guru. Teruslah mendidik dan 
menginspirasi siswa-siswi kita, mudah-mudahan 
kelak mereka akan menjadi pemimpin bangsa 
yang rajin bersedekah. Sedekahnya adalah ke-
bijakannya yang memberikan kemaslahatan bagi 
profesi guru. Satu yang tak boleh dilupakan,  

berhenti menggantungkan diri kepada pemerin-
tah.

Profesionalisme adalah harga mati, sebuah 
penanda bahwa kita adalah guru sejati. Masa 
depan kita ada di tangan kita. Jika kita tidak ter-
lalu yakin menjalani profesi guru akan membawa 
kebaikan dalam hidup kita, lebih baik mundur ter-
atur jadi guru. Namun, jika kita tetap yakin, tanpa 
kebijakan pemerintah yang pro-guru, kita masih 
dapat berkiprah profesional, tak ada alasan mun-

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

edisi februari 2013

foto dok DPF (Billy)

foto dok DPF (Billy)
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belajarlah menguasai keterampilan hidup: 
menulis, meneliti, public speaking dsb. Jadikan  
keterampilan itu sebagai sumber pendapatan. 
Karena dengan demikian, tugas kita akan sangat 
sempurna untuk menjadi guru sejati.

Talkshow menghadirkan A.Tien Asmara,  
Wulansari dan Itje Chodijah. Acara talkshow yang 
dimoderatori oleh Dita Faisal (news presenter) 
mengisahkan pengalaman Wulansari ketika 
mendirikan sekolah Al-Falah di Bantar Gebang. 
A. Tien dengan kisah inspiratifnya mampu me-
nyulut semangat para peserta. Selanjutnya Itje 
menjelaskan bahwa untuk menjadi guru diperlu-
kan pembinaan yang berkelanjutan. 

Seminar menghadirkan Nugraha  
Romadhan dari DPF. Beliau menyampaikan 
perlunya kita membuka paradigma tentang diri 
sendiri, terlebih sebagai guru. Selain itu, kita  
sebagai guru harus ikut tahu dan paham  
mengenai perubahan dunia yang terlam-
pau cepat, khususnya terkait teknologi.  
Namun, alangkah baik jika semua ini dikontrol  

dengan pemahaman serta pendalaman nurani 
ihsani pribadi para guru, sehingga kita dapat  
memberikan manfaat dalam arti yang sebenarnya. 
 
“Tak mungkin guru dapat bangkit dan berbuat 
untuk bangsa, jika dia tidak tau untuk apa di-
rinya menjadi guru, ini soal jati diri. Guru harus 
sadar posisi, karena itulah sumber kebangkitan 
bagi guru untuk menginspirasi anak negeri.”  
Asep Sapaat | Direktur Sekolah Guru Indonesia

Dompet Dhuafa. 
 
“Guru harus mampu menyemai mimpi dan  
harapan anak negeri. Karena harapan itulah 
yang akan menjadi motivasi bangkitnya bangsa 
kita. Seperti harapan anak-anak di ujung selatan 
Indonesia, Rote Ndau dalam buku Peluh  
Penawar Rindumu, Indonesia.”  
Tien Asmara | Penulis buku
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TIK
Dalam sambutannya pada acara 

pembukaan APEC Education Ministerial Meeting 
ke-5 di Gyeongju, Korea Selatan, Selasa, 22 Mei 
2012, Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, 
mengatakan bahwa kunci kemajuan negaranya ada 
pada pendidikan. “Dalam 60 tahun, pertumbuhan 
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Berbasis
ekonomi di Korea Selatan (Korsel) meningkat karena 
adanya komitmen untuk melaksanakan penguatan 
pendidikan. Dulu Korea miskin, namun kini telah 
maju. Pendidikan menciptakan keajaiban dan 
perubahan. Karena itu, peningkatan pendidikan, 
termasuk dengan pemanfaatan teknologi harus 
dilakukan,” kata Lee (kompas.com, 22 Mei 2012). 

Terbukti, saat ini Korsel menjadi negara maju 
yang menghasilkan aneka ragam produk yang 
diminati masyarakat dunia, mulai dari produk 
elektronik, automotif, fashion, wisata, film/hiburan 
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dan lain-lain. Dengan 
komitmen dan 
kesungguhan dari 
semua kalangan, saat 
ini di dunia pun sedang 
dilanda “Korean Wave”. 
Fashion, hiburan 
(musik, lagu dan 
film) bahkan lifestyle 
menjadi parameter 
bagi sebagian orang 
sebagai tanda 
mengikuti zaman.

Terjadinya invasi 
budaya tersebut 
secara langsung 
m e n i n g k a t k a n 
perekonomian Korea 
Selatan. Bank Sentral 
Korea (BOK) pada awal 
tahun mengumumkan 
bahwa pendapatan 
dari sektor jasa 
wisata mencapai 
rekor tertinggi di 2012 
dengan meraup lebih 
dari 14,2 miliar dolar, 
naik sebesar 13.6% 
dari tahun sebelumnya. 

Alasan utama yang 
menyebabkan 10 
juta wisatawan asing 
mengunjungi Korea 
Selatan adalah dampak 

dari “Korean Wave” yang merasuk ke seluruh penjuru 
dunia. Sebuah upaya keras untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan berdampak langsung kepada 
kemajuan sebuah bangsa. Tepatlah apa yang 
dikatakan Presiden Lee, “Pendidikan menciptakan 
keajaiban dan perubahan.”

Apa yang dicapai oleh Korsel dalam waktu 60 
tahun merupakan sebuah upaya dan komitmen 
kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam 
pengembangan dunia pendidikan. Indonesia 
adalah negara besar dengan jumlah penduduk 
lebih dari 240 juta jiwa. Terlebih lagi luasnya 
negara kita yang terdiri dari puluhan ribu pulau 
menjadi tantangan tersendiri untuk memajukan dan 
melakukan pemerataan dalam bidang pendidikan.

Patut disyukuri bahwa kemajuan dunia Teknologi 
Informasi & Komunikasi (TIK) mampu mempercepat 
akselerasi peningkatan kualitas pendidikan. Siapa 
pun orangnya dan di mana pun berada, selama 
tersambung dengan jaringan internet yang baik 
akan memudahkan mereka memperoleh informasi-
informasi yang dibutuhkan untuk memperkaya 
pengetahuan.

Memang belum semua wilayah covered 
by internet network dengan baik. Masih terjadi 
ketimpangan yang cukup tajam antara kota 
dan desa. Mencermati hal tersebut, kita patut 
mengapresiasi komitmen Telkom Indonesia untuk 
menyambungkan nusantara dengan jaringan 
broadband yang unggul, ditargetkan selesai pada 
2015. 

Perlu diakui, tidak mudah untuk mengurus 
bangsa dengan jumlah penduduk sebesar itu jika 
dibandingkan dengan Korsel yang hanya sekitar 50 
juta jiwa. 

Penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% 
dari APBN dan APBD adalah berita baik, khususnya 
bagi penyelenggara pendidikan. Dapat kita jumpai 
di daerah, peralatan penunjang pembelajaran 
seperti notebook, LCD projector atau pun layar 
bukan sesuatu yang sulit langka. Terlebih lagi 
dengan perkembangan teknologi smartphone yang 
semakin mejadikan dunia dalam genggaman.

Dunia yang berubah dan akan terus berubah 
ini harus disikapi oleh penyelenggara pendidikan 
(sekolah) dengan bijak. Pemanfaatan TIK menjadi 
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suatu yang “wajib” dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Sekolah pun perlu menaruh perhatian 
dan terus mencermati perkembangannya. Oleh 
karena itu berinvestasi di dunia pendidikan terutama 
berbasis TIK  sangat diperlukan.

 

Pembelajaran Adaptif
Guru bukan satu-satunya sumber informasi di 

sekolah. Keberadaan perpustakaan adalah wajib 
hukumnya bagi institusi pendidikan, formal maupun 
informal untuk segala tingkat. Demi memfasilitasi 
siswa memperoleh pengetahuan tambahan yang 
tidak didapatnya di bangku kelas, puluhan hingga 
ribuan referensi disediakan dalam jajaran rak buku. 
Namun, apakah informasi yang diinginkan dapat 
semudah itu diperoleh?

Kenyataannya, semakin banyak siswa yang 
enggan berkunjung ke perpustakaan kalau bukan 
karena tugas atau sesi belajar di perpustakaan. 
Mereka lebih senang berburu informasi di dunia 
maya. Informasi dalam bentuk digital tentu lebih 
mudah dikelola, disusun, dicari dan dijadikan 
referensi.

Seiring dengan perkembangan TIK, 
perpustakaan sekolah perlu beradaptasi 
memanfaatkan teknologi seperti komputer, sistem 
automasi, digital library serta hotspot. Begitu pula 
dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

TIK memungkinkan guru dan siswa bereksperimen 
dan menggali pengetahuan yang sulit dilakukan 
tanpa bantuan piranti, internet dan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, ketersediaan sarana 
dan prasarana menjadi begitu penting. Betul bahwa 
di awal kita perlu berinvestasi peralatan seperti 
perangkat komputer (PC, notebook, server dll), 
software penunjang dan jaringan internet (termasuk 
modem dan router). Jangan sampai dukungan 
internet yang tidak memadai menghambat konsumsi 
online media.

Anggaran pendidikan sebesar 20% 
bukanlah jaminan mutlak bagi seluruh sekolah di 
Nusantara untuk bisa mendapatkan pemerataan 
dalam pendidikan, terkoneksi dengan internet, 
mendapatkan guru-guru terbaik dll. Tidak jarang 
pula kita temui sekolah di daerah yang benar-benar 
minim sarana dan prasarana penunjang pendidikan. 
Jangankan untuk kebutuhan pemanfaatan TIK, 
ruang kelas untuk belajar pun masih jauh dari layak. 
 

Menyikapi Pendidikan di Era 
Digital

Dalam kunjungan ke sekolah di suatu daerah, 
DPF cukup terkejut dengan keberadaan 7 LCD 
projector dengan 2 layar, laboratorium komputer 
dengan jaringan internet serta sekitar 14 notebook/
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netbook. Sebagian besar peralatan tersebut 
diperoleh dari bantuan pemerintah daerah. Jelas 
bahwa sarana TIK bukan kemewahan yang hanya 
dapat diakses di perkotaan.

Ironisnya sekolah yang bersangkutan tidak 
mampu merawat dan memanfaatkan fasilitas 
tersebut dalam proses KBM. Sebagian besar 
guru bahkan belum bisa menggunakannya. Jika 
dicermati, mereka umumnya berusia di atas 40 
tahun. Sedangkan guru muda dengan usia 20 - 30 
tahun cenderung lebih tanggap dan sigap dalam 
memanfaatkan TIK. Mungkin karena mereka hidup 
pada era dunia digital.

Arus teknologi informasi sudah tidak dapat 
dibendung, baik yang bermanfaat maupun yang 
kurang baik. SDM yang mampu menggunakan TIK 
menjadi suatu keharusan. Lantas bagaimana kita 
menyikapinya? 

Jangan jadikan teknologi sebagai musuh yang 

dapat menggantikan peran seorang guru, tetapi 
dukungan yang dapat melengkapi pembelajaran. 
Pembelajaran bukanlah mengenai apa yang 
dilakukan, tetapi apa yang dapat dihasilkan, 
yang dapat dicapai. Tugas seorang guru adalah 
memberi kesempatan kepada siswa-siswinya 
menggapai masa depan yang baik. Jika memang 
TIK dapat memfasilitasi proses tersebut, kenapa 
tidak dimanfaatkan?

Lengkapnya peralatan dan bahan tidak 
menjamin kesuksesan pembelajaran. Memanfaatkan 
teknologi membutuhkan sikap dan kecakapan 
khusus, termasuk memilah antara hal yang baik dan 
buruk. Hanya melalui pelatihan berkesinambungan 
dan pengalamanlah hal tersebut dapat diperoleh.

Agar memiliki SDM berkualifikasi baik, penting 
bagi sekolah dan para guru berpartisipasi aktif 
dalam program-program peningkatan kompetensi, 
khususnya terkait pemanfaatan teknologi. 
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Berbagai cara dapat ditempuh. Seminar maupun 
workshop dapat membuka paradigma pentingnya 
TIK dalam pembelajaran. Stigma bahwa internet 
hanya mengandung kekerasan dan pornografi 
perlu dihilangkan. Guru perlu tahu, saat ini sudah 
berkembang variasi metode pembelajaran 
menggunakan internet seperti blog, social media, 
e-learning, Learning Management System (LMS), 
cloud computing dll.

Peningkatan keterampilan teknis dapat 
diperoleh melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan 
dapat dimulai dengan pengenalan instrumen, 
penggunaannya secara baik dan efektif, evaluasi 
hingga pengintegrasian berbagai teknologi yang 
ada untuk mendorong pembelajaran bagi siswa.

Sering terjadi anak didik lebih menguasai 
penggunaan teknologi dibanding pendidiknya. 
Meski demikian, bukan berarti mereka tidak 
membutuhkan pendampingan. Kreativitas 
guru dalam menyikapi perubahan teknologi 
diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih 
menyenangkan. Dengan demikian, ketertarikan dan 
motivasi siswa untuk berprestasi pun meningkat. 
 

TCDP di daerah
Sekolah di daerah terpencil cenderung lebih 

sulit mendapatkan akses program peningkatan 
kompetensi guru. Hal ini bisa jadi dikarenakan 
jarak, akses menuju lokasi serta jaringan internet 
yang belum ada. Bisa jadi listrik pun belum masuk 
di daerah tersebut. 

Mencermati tantangan inilah, DPF menginisiasi 
Teacher Competency Development Program 
(TCDP) untuk sekolah-sekolah menengah di daerah.

TCDP didesain untuk mendukung guru agar 
mampu memanfaatkan perkembangan TIK 
dalam pembelajaran. Empat sub-program yang  
diusung –Seminar, Pelatihan, Pendampingan 
dan Kontes– saling terintegrasi satu sama lain 
dan dilakukan secara berkelanjutan. Semenjak 
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program ini diluncurkan pada akhir 2011, alhamdulillah 
sudah 3 kabupaten yang berpartisipasi; Kab. Labuhan 
Batu, Labuhan Batu Selatan – Sumatera Utara serta Kab. 
Pekalongan – Jawa Tengah.

Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lainnya di 
berbagai daerah? Tetaplah optimis! Banyak lembaga 
pemerintah (Pustekkom, Relawan TIK, Dinas Pendidikan 
dll) yang sangat gencar mengembangkan program 
sejenis. 

Perhatian swasta terhadap peningkatan mutu 
pendidikan melalui TIK pun semakin besar. Apalagi 
dengan ditetapkannya bidang pendidikan sebagai 
salah satu pos sumbangan pengurang pajak (PP No. 
93/2010) dan Customer Social Responsibility (CSR) bagi 
perusahaan (PP No. 47/2012). 

Raksasa industri TIK seperti Telkom, Acer, Microsoft, 
Intel, Axioo dan lainnya pun tak tinggal diam. Mereka tidak 
hanya menyalurkan perangkat (hardware dan software), 
tetapi juga menyelenggarakan seminar teknologi, 
pelatihan serta penghargaan yang dikhususkan bagi para 
pendidik Indonesia. Satu Guru Satu Laptop (Sagusala), 
Guru Era Baru (Guraru), Intel Teach, Microsoft Partner 
in Learning (PIL) Innovative Teacher dan PC for Teacher 
adalah beberapa inisiasi yang mereka telurkan.

Alangkah baiknya jika peningkatan mutu pendidikan 
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah 
dan guru, tetapi kita semua untuk mencetak kader-kader 
bangsa yang terbaik. 
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Masih suka bingung cara donwload video 
dari media sosial sekaliber YouTube? Jangan 
khawatir. Ada cara yang sangat mudah agar Anda 
bisa mengunduhnya. Tapi, pastikan sebelumnya 
pada komputer ataupun laptop Anda sudah tersedia 
aplikasi JRE yang diinstal terlebih dahulu.

Langkah pertama, tentunya Anda 
terlebih dahulu membuka laman YouTube di  
www.youtube.com. Setelah Anda menemukan video 
yang hendak diunduh, maka langkah selanjutnya 
adalah membuka tab baru.

Pada tab tersebut, pada kolom alamat Anda 
ketikkan alamat laman www.keepvid.com. Nah, 
selanjutnya kita siap untuk mengunduh video dari 
YouTube menggunakan layanan KeepVid dengan 
cara memasukkan kata pencarian video yang 
diinginkan di YouTube. 

Berikutnya salin alamat link video YouTube 
untuk proses pengunduhan di KeepVid. Tentunya 
cara untuk menduplikasi link tersebut juga sangat 
mudah. Seleksi alamat tersebut, kemudian klik 
kanan. Pilih opsi “Copy”.

Setelah Anda berhasil menyeleksi alamat 
tersebut, buka kembali laman KeepVid di tab 

kedua. Lalu, sisipkan alamat yang telah diduplikasi 
dengan klik kanan pada kotak “Download”. Pilih 
opsi “Paste”. 

Selanjutnya situs KeepVid akan menjalankan 
applet dari JRE dan muncul sebuah kotak 
dialog yang menanyakan apakah siap dengan 
menanggung resiko keamanan dan yakin dengan 
layanan dari KeepVid.

Bila iya, centang pada baris pernyataan:  
“I accept the risk and want to run this application” 
kemudian, klik kiri pada tombol “Run”. Bila kita 
memilih batal mengunduh video dari KeepVid, sila 
pilih tombol “Cancel”. Setelahnya, KeepVid akan 
menampilkan beberapa pilihan jenis video yang kita 
inginkan. Sebagai opsi, Anda bisa memilih jenis file 
*.FLV.

Setelah memilih  jenis file, maka Anda  akan 
dihadapkan kotak dialog baru untuk menyimpan 
atau mengunduh video tersebut. Centang baris 
pernyataan “Save File”. Lalu, klik kiri tombol “OK”. 
Proses pengunduhan video akan berlangsung.

Langkah terakhir, jika pengunduhan telah 
selesai, temukan file video tersebut dengan klik 
kanan nama file di kotak dialog “Downloads”. lalu 
pilih “Open Containing Folder”. Kemudian jalankan 
video tersebut dengan media player yang Anda 
miliki di komputer/laptop. 

Mengunduh 
YouTubeFile
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Tahun 2013 siapa tidak mengenal  
istilah blog? Media yang menyediakan tempat 
untuk beraktivitas dalam hal tulis-menulis sangat  
populer di era teknologi sekarang. Selain  
menulis, blog adalah media yang bisa digunakan 
untuk promosi aktivitas, album foto, musik dan 
video. Semua bisa dilakukan dengan satu media 
saja. 
 Kepopuleran blog mulai terjangkit di du-
nia pendidikan. Tercatat tahun 2010, semua 
tingkat pendidikan baik SMP, SMA dan ma-
hasiswa diwajibkan membuat blog. Bahkan  
beberapa pelatihan untuk guru dan dosen pun 
ditingkatkan. 
 Saat ini, pelajar sekalipun sudah  
menggunakan gadget seperti laptop mau-
pun tablet, tidak kalah dengan guru maupun 
dosennya. Namun bagi siswa-siswi, gadget 
yang ia miliki biasanya masih hanya untuk  
senang-senang seperti games dan multimedia. 
Di sinilah, pendidik dapat memasukkan dunia 
blog dalam sistem pengajaran. 

 Lalu pertanyaannya, untuk apa sebenarnya 
blog ini bagi mereka? Tentu ada rahasia menarik, 
alias manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari 
ngeblog sehari-hari. Berikut ini beberapa man-
faat yang dapat Anda petik.

1. Menerapkan Budaya 
Tulis Menulis  

Dari zaman dahulu, era nabi-nabi, tulis menu-
lis sudah diproklamirkan. Dengan menulis, seja-
rah dapat diketahui dan tetap abadi hingga seka-
rang. Menulis sangat erat dengan membaca. 
Jadi, tidak dapat terbayang andai pada masa 
lalu tidak ada tulisan. Apakah masih bisa men-
genal sejarah? 

Budaya menulis ternyata sudah ada sejak 
zaman nenek moyang kita. Sudah seharusnya, 

budaya ini tetap lestari di zaman kita sekarang.  
Bahkan, akademisi saja menyuruh pengajarnya  
untuk tetap menulis.  Dengan menjamurnya 
teknologi, budaya menulis lebih mudah dan se-
derhana. 

2. Memproduksi Konten 
(Informasi Positif) 

 Selama ini masyarakat selalu hanya bisa 
konsumtif terhadap informasi. Seolah, apa yang 
didapatkan hanya bisa dibagikan tanpa adanya 
klarifikasi atau penyeimbang lainnya. Maka, di 
era sekarang internet selalu menjadi acuan bagi 
pelajar untuk mencari tugas-tugas yang diberi-
kan dari bangku sekolah. 

 Sistem pendidikan seolah tak berubah dari 
waktu ke waktu. Pendidik seolah lupa, bahwa 
yang diajarkannya tidaklah bisa sama dengan 
zaman yang terus berubah. Sudah seharusnya 
guru atau pendidik mengajak siswa-siswinya un-
tuk memproduksi konten positif. 

 Buatlah tulisan tentang hal-hal dalam 

Manfaat Blog 
PendidikanDalam Dunia

Oleh: Asmari
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dunia pendidikan yang bisa dijadikan  
rujukan baru bagi siswa atau pendidik lain yang  
berbeda lokasi. Dengan banyaknya konten yang  
diproduksi, bukankah informasi semakin banyak 
dan menarik? 

 Siswa dan mahasiswa tidak menjadi bo-
doh untuk mengerjakan hal-hal yang bagi 
mereka   itu  baru, sedangkan bagi pendid-
ik adalah hal biasa. Blog diharapkan mam-
pu menjadi media bagi siswa, mahasiswa  
ataupun pendidik agar dapat menjadikannya 
konten yang menarik dan bermanfaat untuk di-
akses.
 

3. Sebagai Bahan Materi  
Tambahan 
 Anak-anak sekarang cenderung  
mencari jawaban melalui gadget yang ia miliki, 
mulai dari laptop maupun tablet. Tugas-tugas 
yang diberikan oleh guru atau dosen tentu tidak 
semua didapat dari sebuah buku.  

 Nah, seorang guru atau dosen  
dapat memanfaatkan blog sebagai  
bahan materi tambahan untuk menghasil-
kan teknologi sebagai pusat ilmu bagi dunia  
pendidikan. Bagi siswa atau mahasiswa,  
apa yang ia dapatkan bisa kembali dituliskan 
lewat blog yang ia buat, agar materi-materi ini 
tidak hilang begitu saja bagi adik-adik kelas atau 
teman-teman yang ada di Indonesia maupun di 
dunia. 
 

4. Sebagai Referensi 
 Tak melulu harus menulis  

materi begitu panjang untuk menambahkan  
materi agar siswa atau mahasiswa  
mencari bahan ajar. Pengajar bisa memasukkan  
referensi buku yang ia miliki sebagai bahan untuk  
dicari atau dibeli. Jadi, siswa atau mahasiswa 
tidak kerepotan untuk mencari buku-buku yang 
sesuai dengan pelajaran yang diterapkan.
 

5. Menjadikan Semangat 
Membaca 

 Seseorang yang menulis pasti akan  
membaca. Manfaat dari blog yang kelima  
adalah menjadikan semangat membaca.  
Sebelum me-nulis, dengan sendirinya orang 

tersebut, baik pendidik maupun terdidik pasti 
membaca dulu berulang-ulang. 

 Dengan pengulangan tersebut, pasti dunia 
pendidikan kita semakin menarik dan negara ini 
jauh dari garis kebodohan karena masyarakatnya 
selalu membaca sebelum menulis.  

6. Sistem Pengajaran yang
Menarik 

Tak bisa dipungkiri lagi jika teknologi 
sekarang sudah merambah semua aspek,  
termasuk umur dan jenis kelamin. Mau tidak 
mau, lembaga pendidikan harus mengikuti arus 
yang ada untuk tetap bertahan di era persaingan  
global. 

 Menjadikan siswa dan mahasiswa pintar 
itu sangat mudah hanya dengan pengajaran 
yang baik dari pendidik. Tapi, bagaimana ia  
menerapkan kepintaran tersebut jika harus  
dihadapkan dengan dunia nyata? Buktinya, 
masih banyak sarjana menganggur.

Blog dalam sistem pengajaran bukan saja 
membuat roda pengajaran semakin menarik. 
Siswa maupun mahasiswa diajak kreatif dan  
menerapkan apa yang harus dipraktekkan untuk 
membuat sebuah karya tulisan. Pendidik dapat 
menyelipkan tugas-tugas yang menarik di setiap 
blog yang mereka kelola. 

Jika sudah demikian, pasti sistem  
pengajaran yang menarik menjadi landasan 
semangat siswa dan mahasiswa untuk terus 
mengeksploitasi keahlian mereka masing- 
masing.  
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Kiat Memulai
dengan BlogJualan Online

Jika tujuan Anda adalah blogging 
untuk jualan, Anda harus membuat blog 
yang dapat menarik banyak pengunjung. 
 
1. Cari tau apa minat dan keahlian Anda.  
Informasi apa yang akan Anda posting?  
Untuk siapa informasi  tersebut Anda  
posting? Apakah Anda akan sering meng-update 
blog tersebut? Apakah ada orang yang akan 
membacanya? Langkah ini penting dipikirkan  
agar meng-update blog tidak  
menjadi beban. Jika Anda mau  
berjualan batik, Anda harus tahu seluk beluk  
batik dan berikan info ini kepada para pem-
baca Anda, jadi tidak hanya sekedar berjualan. 
 
2. Saat akan membuat blog, pilih nama  
domain yang tepat. Hindari memilih nama do-
main yang terlalu panjang karena akan me-
nyulitkan orang lain mengingatnya. Pilihlah 
nama domain yang pendek dan mudah diingat. 

3. Manfaarkan tools sosial media untuk  
memasarkan produk Anda sehingga informsinya 
bisa tersebar luas.

Cara Efektif Menarik Pengunjung 
Blog

Anda punya blog bagus namun masih  
banyak orang yang belum tahu blog terse-
but? Tidak masalah, cobalah menjaring 
lebih banyak pengunjung. Berikut caranya: 
 
1. Manfaatkan jaringan pertemanan.
Kirimkan e-mail ke teman tentang blog baru 
kita, siapa tahu mereka tertarik membaca blog  
tersebut. Kalau memungkinkan, minta mereka 
untuk mengomentari blog dan mempromosikan-
nya ke teman mereka. Atau Anda juga dapat  
memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Fa-
cebook dan Twitter. Pasang url blog Anda pada  
kotak informasi atau promosikan lewat status.
2. Konten berkualitas dan search engine.
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Mesin pencari (search engine)  
seperti google dan yahoo dapat meningkatkan  
pengunjung blog. Caranya adalah dengan rajin  
menulis konten berkualitas. Buatlah judul yang 
menarik agar orang lain dapat dengan mudah  
menemukan blog Anda di internet. Pakai kata 
kunci yang tepat, mesin pencari akan menyukai 
konten yang bermanfaat untuk orang lain.

3. Komentar pada Blog lain.
Berkomentar pada blog lain adalah salah 
satu cara mujarab untuk mencari perhatian  
pembaca blog  sekalian memperkenalkan 
blog Anda kepada blogger lain. Pastikan  
komentar yang Anda buat bermutu dan  
memberikan nilai tambah pada diskusi yang  
terjadi di dalam blog.

4. Berikan Link.
Jangan lupa menyisipkan link pada setiap  
postingan yang Anda tulis. Misalnya jika Anda 
menyebutkan beberapa teman blogger maka  
sisipkan link alamat blognya.

5. Promosikan URL Blog.
Salah satu cara mudah untuk mempromosikan 
blog adalah dengan aktif di beberapa forum dan 
menampilkan URL blog kita pada signature. Bisa 
juga dipromosikan lewat e-mail signature.

6. Positing liputan.
Jika Anda mendapatkan kesempatan  
menghadiri konferensi atau gathering yang  
menarik, dan banyak pihak yang tidak bisa 
menghadiri, buatlah postingan beserta dengan 
foto-fotonya. Jika memang laporan Anda dinilai 
bagus oleh blogger lain, kemungkinan mereka 
akan merekomendasikan blog kita.
(sumber: internet sehat) 
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SMART 
Korea

Education

inspirasi
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Memang patut jika Korea Selatan 
dijadikan panutan dalam penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) di dunia 
pendidikan. Kementerian Pendidikan Korea 
Selatan belum lama ini mencanangkan apa yang 
mereka sebut sebagai “Smart Education” atau 
pendidikan pintar.

Pihak Kementerian Pendidikan Korea 
tampaknya mendukung perkembangan 
pendidikan dengan berencana mendigitalkan 
seluruh buku teks pendidikan di negeri ginseng 
tersebut. Bahkan target tahun 2015 semua sekolah 
masuk dalam cloud network, di mana semua 
pelajar maupun pengajar dapat mengakses 
informasi melalui komputer meja, laptop, smart 
phone atau alat-alat sejenis yang terhubung 
dengan internet dan menyinergikannya dalam 
media pengajaran, baik itu buku ataupun tugas-
tugas sekolah dan materi pembelajaran.

Tahun ini juga pemerintah Korea akan 
memastikan seluruh sekolah terpasang 
jaringan wifi serta pengadaan tablet pc gratis 
bagi para siswa dari golongan tidak mampu. 
Tidak tanggung-tanggung, tahun 2013 “Smart 
Education” yang dicanangkan pemerintah akan 
mewujudkan kelas virtual. Apabila siswa sakit dan 
terkendala cuaca, mereka masih dapat mengikuti 
materi pembelajaran kelas dari rumah.

Untuk proyek ini pemerintah Korea Selatan 
berencana menginvestasikan dana sebesar 
$2,4 Miliar. Anggaran sebesar ini ke depan 
merupakan investasi dan penghematan bagi 
dunia pendidikan. Dengan bahan ajar digital 
maka bahan ajar konvensional dengan metode 
cetak biasa akan tergantikan dan hal ini menjadi 
lebih murah.

Munculnya “Smart Education” dapat 
memperbaiki sistem pendidikan konvensional 
yang sejauh ini dianggap sebagai ‘sistem 
pendidikan massa’ karena ilmu dan pengajaran 
disesuaikan dengan tingkat rata-rata, tidak dapat 
memenuhi segenap pelajar. 

Berbanding terbalik dengan sistem pendidikan 
konvensional tersebut, “Smart Education” 
memungkinkan para pelajar aktif mempelajari ilmu 

inspirasi

sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing.
Seiring dengan pelaksanaan rencana 

tersebut, kelas dan ujian akan diberikan sesuai 
dengan kemampuan belajar masing-masing 
secara online. Untuk menjalankannya, pihak 
pemerintah akan membuat model tes pelajaran 
dan mengoperasikannya di suatu sekolah sebagai 
percontohan mulai tahun depan. Pemerintah Korea 
Selatan akan memperbaiki Tes Kemajuan Negeri 
secara bertahap berdasarkan sistem IBT (Internet 
Based Test) hingga tahun 2015 mendatang. 
Dengan demikian, reformasi pendidikan diharapkan 
berlangsung secara sukses.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Segalanya mungkin, tapi kendala yang harus 

dihadapi saat ini adalah, apakah dukungan seperti 
pemerintah Korea Selatan bisa terjadi di Indonesia. 
Minimal masyarakat kita, terutama masyarakat 
pembelajar, perlu inspirasi dan pandangan positif 
tentang pendidikan di masa datang, khususnya 
tentang TIK dan penerapannya. 

Terlepas dari segala problematikanya, kita 
tidak akan maju apabila segala ketakutan tentang 
masalah itu dikedepankan terlebih dahulu. Totalitas 
dukungan semua pihak untuk perkembangan 
pendidikan terutama yang berbasis TIK secara 
positif sangat vital.

Kita bangsa gotong royong bukan? Ayo 
semangat para masyarakat pembelajar. Mulai dari 
diri kita sendiri untuk membuka pola pikir yang 
maju. Hanya kita yang dapat mengubahnya.

Ingat, era sudah berubah dan selalu dinamis.
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 
nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 
mengubah apa apa yang pada diri mereka.” (QS 
13:11)

Samuel Smiles, seorang penulis dan reformis 
mengatakan, “kita awalinya dengan gagasan atau 
pikiran. Tanamlah gagasan, petiklah tindakan. 
Tanamlah tindakan, petiklah kebiasaan. Tanamlah 
kebiasaan, petiklah watak. Tanamlah watak, petiklah 
nasib. Dimulai dari gagasan yang diwujudkan 
dalam tindakan, kemudian tindakan yang dilakukan 
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berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. 
Kebiasaan yang dilakukan berkali-kali akan 
menjelma menjadi watak, dan watak inilah yang 
akhirnya mengantarkan kita kepada nasib.” 

Jadi nasib kita, kita sendirilah yang menentukan. 
Nasib kita ada di tangan kita. 

Maju terus masyarakat pembelajar Indonesia. 
Kita pasti bisa! (berbagai sumber)

Foto dokumen google

Foto dokumen google

Foto dokumen google



29 edisi oktober 2012
Inspirasi

Masyarakat
Pembelajar

smartteacher

K e g i a - t a n 
Belajar Mengajar 
(KBM) tentunya 
akan mengalami 
masa-masa yang 
membuat siswa 
merasa bosan, 
sehingga men-
jadi tidak fokus 
dalam kegiatan 
tersebut. Akibat-

nya, apa yang ingin disampaikan oleh guru akan 
masuk telinga kiri keluar teli-nga kanan, alias 
informasi yang disampaikan sama sekali tidak 
didengar oleh siswa.

Tentunya ini gambaran situasi dan keinginan 
yang tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. 
Guru adalah primadona bagi semua siswa. 
Semua panggung berada di kekuasan guru. 
Nah, tentunya Anda yang seharinya berprofesi  
sebagai guru pernah mendapatkan pengalaman  
seperti ini. Jika Anda dihadapkan dengan  
keadaan siswa yang mulai tidak fokus dalam  
belajar, maka buatlah semacam ice breaking, 
agar siswa kembali memiliki semangat dalam 
belajar.

Anda dapat mengatakan di depan ke-
las komputer, “Dulu saya TBC, sekarang saya 
jadi Flu.” Tentunya reaksi umum dari siswa 
ialah mengernyitkan dahi. Mungkin, mereka  
menduga Anda benar-benar sakit. Nah, ke-
tika siswa sedang merasa keheranan, maka  
lanjutkanlah dengan menyebutkan, “Iya. Saya  
sebelumnya Tidak Bisa Computer. Nah, sekarang 
(setelah tahu komputer) malah Facebookkan  
melulu.” Hasilnya, senandung tawa pun  
berderai.

Belajar di Kelas
Strokedengan

Oleh: Ananta Bangun, S.Pd

Penggunaan kalimat akronim seperti di atas  
merupakan satu strategi untuk menjadikan  
kegiatan belajar lebih menyenangkan. Agar tetap 
berciri khas, akronim menggelitik ini bisa juga  
diistilahkan dengan StrOKe atau Strategi Olah 
Kelompok bElajar. 

Kiat StrOKe sangat tepat diberikan seiring  
menyusutnya tingkat konsentrasi dalam suasana 
belajar di kelas. Tips ini tentunya boleh Anda 
terapkan guna mencairkan suasana kaku karena 
perasaan risih saat memulai perkenalan dalam 
KBM. 

Perlu juga diingat, kunci untuk  
menggunakan kiat StrOKe ini  
terletak pada kemampuan  
memancing sensasi. Sebagai contoh: “Guru  
wajib ajar siswa BerJuDi”. Kiat ini semakin  
menambah gemas pendengarnya bila si  
penutur ialah guru agama. Namun, sebelum  
momentum rasa gemas tersebut pudar menjadi 
kesal, segera sambung dengan kepanjangan-
nya, yakni: Bersih, Jujur dan ADil. 

Variasi akronim lainnya yang bisa di-
gunakan juga banyak, seperti BerKeLaHI  
(Berangkat Ke seKolah dengan Iman), MaRah 
(Makan bayam meRah), diPangKur (diPangkas 
dan dicuKur), SeMaNgat (Secangkir teh Manis 
haNgat), SeMaNgat (Setiap Makan baru iNgat), 
dan SaBAr (Sarapan Bebek bAkar).

Perlu ditegaskan, kiat StrOKe juga perlu pe-
nyesuaian agar dapat dicerna dan menuai hasil 
memuaskan. Nah, bagi para guru yang masih 
sering galau di kelas karena siswanya pada cuek 
dan tidak fokus belajar, silakan mengikuti tips di 
atas ya. 
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Perkembangan zaman yang 
kian mengerucut tajam memang menuntut banyak 
kalangan untuk bisa bersaing sekuat mungkin. 
Salah satu modal yang setidaknya harus dimiliki 
saat ini untuk bisa bersaing adalah kemampuan 
untuk mengetahui, memahami serta menguasai 
yang namanya teknologi. Pemahaman setiap 
individu tentang teknologi, setidaknya akan menjadi 
nilai jual lebih setiap personal. Nah, bagaimana 
jika pemahaman ini disebarluaskan di kalangan 
pendidik di Indonesia? Apakah memiliki nilai jual 
yang lebih?!

Kecanggihan teknologi yang kian membuncah 
setidaknya telah melakukan sedikit pergeseran 
kebiasaan. Ini bisa dilihat dari surat kabar yang 
berbentuk kertas, sudah mulai beralih ke format 
digital. Tak hanya itu. Sistem penjualan pun semakin 
marak beralih ke sistem online. Bahkan, buku-buku 
pendidikan yang tadinya disusun menjadi ratusan 
halaman dan membuat jinjingan tas terasa berat, 
akan mudah diakses karena sudah difasilitasi 
dengan electronic book. 

Seharusnya ini menjadi pemandangan  menarik 
yang bisa kita temukan di setiap sekolah yang ada di 
Indonesia. Kenapa menarik? Pemanfaatan teknologi 
dalam suatu sekolah paling tidak membuat sistem 
belajar lebih berwarna. Gaya belajar tidak menjadi 
kaku dan suram dengan keadaan meja yang penuh 
tumpukan buku ajar dan tulis. Penyampaian materi 
yang sudah berbasis TIK juga lebih segar, sehingga 
siswa menjadi mudah mengerti dan meminimalisir 
rasa kantuk dan bosan.

Ini semua tentunya bisa dirasakan bagi 
sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sistem 
pendidikan berbasis TIK. Untuk menerapkan sistem 
seperti ini tidaklah mudah. Ada 3 poin penting yang 

harus menjadi bahan pertimbangan, yaitu kebijakan 
dari sekolah, kesiapan SDM  dan teknis yang 
mendukung untuk beralih dari sistem konvensional 
ke sistem yang sudah memanfaatkan TIK.

Keadaan seperti ini tentunya bisa kita temukan 
di ibukota. Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) sudah tertata rapi dengan 
ketikan digital. Tumpukan buku tugas maupun 
lembar kerja siswa sudah tidak terlihat menumpuk di 
meja guru.  Ke mana semua tugas siswa? Tentunya, 
bagi guru-guru yang sudah menerapkan sistem TIK, 
sekarang ini tugas cukup dikumpul melalui fasilitas 
surat elektronik atau yang sering dikenal dengan 
istilah email. Lantas, apakah ini akan berefek sama 
dengan jalannya sistem pendidikan yang berada di 
daerah?

Djalaluddin Pane Foundation (DPF) yang 
konsen memberikan inspirasi kepada pengajar 
untuk menjadi masyarakat pembelajar, banyak 
menemukan fenomena tersebut. Sudah 
bertahun-tahun menjadi guru tapi tidak mampu 
mengoperasikan komputer bahkan memanfaatkan 
fasilitas jaringan internet, yang sebenarnya bisa 
menjadi referensi sampingan dalam setiap sistem 
belajar mengajar.

Melalui Teacher Competency Development 
Program (TCDP) yang mulai dilaksanakan  
di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, DPF 
hendak memfasilitasi guru-guru daerah 
dengan memberikan pelatihan yang 
menunjang keterampilan dan pengetahuan 

Oleh: Rizki Ardhani 
Program Support DPF
AT-TIK Sumut

jendela

Menjadi Pintar dengan 
Belajar TIK
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mengenai TIK sebagai investasi ilmu di awal. 
 
Segera Investasi

Minimnya pengetahuan segelintir guru terhadap 
kemajuan TIK memang banyak faktornya, salah 
satunya adalah tidak ada kesempatan untuk bisa 
mencicipi pengetahuan tersebut ketika menempuh 
pendidikan terdahulu. Tapi jangan khawatir. Sudah 
saatnya para guru mulai menginvestasikan waktu 
dan modal untuk kembali belajar memahami apa itu 
TIK dan bagaimana manfaatnya.

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sudah 
tidak bisa terlepas dari yang namanya kemajuan 
teknologi. Sudah saatnya para guru memanfaatkan 
perkembangan TIK. Mengingat ini bisa dijadikan 
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas manusia di tengah-tengah kelimpahan 
informasi yang ada. Ketika guru sudah berani 

untuk menginvestasikan waktu dan modal untuk 
mengenal lebih lanjut apa itu TIK, ia akan menjadi 
SDM yang lebih siap dan berbeda. 

Belajar TIK tentunya akan menambah khasanah 
baru, terutama ketika semangat ini bisa disalurkan 
kepada yang lainnya untuk juga ikut mengenalnya. 
Lantas, masih berpikir panjang untuk memulai 
mengenal TIK? Tidak ada kata terlambat untuk 
‘kembali’ menjadi pintar?  Seyogyanya, tidak ada 
ruginya belajar TIK. Karena tanpa disadari, kita akan 
semakin pintar jika mengetahui dan memahami apa 
manfaat dari TIK itu sendiri. Begitu juga manfaatnya 
bagi para guru di Indonesia. Majunya guru-guru 
di Indonesia  semakin menaruh harapan pada 
pendidikan lebih berkualitas. Semoga!

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

edisi februari 2013

Foto dokumen google

foto dok DPF

Foto dokumen google



32 edisi oktober 2012

Pada acara Anugerah Ki Hajar (Kita 
Harus Belajar) yang diselenggarakan Pustekkom 
beberapa hari yang lalu, tim DPF menyempatkan 
diri untuk mewawancarai pembicara seminar yang 
kebetulan seorang tokoh dan anggota DPR RI.  
Berikut ini profil beliau:

Roy Suryo (lahir di Yogyakarta, 18 Juli 1968; 
umur 44 tahun) adalah seorang pengurus Partai 
Demokrat di bidang Komunikasi dan Informatika. 
Roy sering menjadi narasumber di berbagai media 
massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, 
fotografi dan multimedia. Roy juga pernah menjadi 
pembawa acara e-Lifestyle di Metro TV selama 
lima tahun. Oleh media massa Indonesia ia sering 
dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia dan 
telematika.

KMRT Roy Suryo Notodiprojo

wawancaratokoh
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 Roy Suryo menyelesaikan kuliah di 
Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 
(1991-2001), kemudian mengajar di Jurusan Seni 
Media Rekam Institut Seni Indonesia tahun 1994-
2004. Ia juga pernah tercatat sebagai pengajar 
tamu di Program D-3 Komunikasi UGM, mengajar 
fotografi untuk beberapa semester namun tidak 
berstatus sebagai dosen tetap UGM. 
 Roy Suryo sering meraih penghargaan dari 
lomba fotografi tingkat nasional serta penghargaan 
dari berbagai pihak, di antaranya dari Kadin bidang 
Telematika, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, 
Majalah Trend Digital, Telkomsel dan Garuda 
Indonesia. Selain di bidang telematika, ia juga ikut 
dalam kepengurusan Perhimpunan Penggemar 
Mobil Kuno Indonesia, Federasi Perkumpulan Seni 
Foto Indonesia, juga salah satu konsultan teknis di 
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situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Terakhir ia tercatat sebagai Ketua Departemen 
Komunikasi dan Informasi di Partai Demokrat  dan 
penanggung jawab redaksi di situs resmi Partai 
Demokrat.
 Berikut ini adalah wawancara tim terhadap 
Roy Suryo.

DPF: Selamat siang Pak?
Roy Suryo: Siang.

DPF: Bagaimana kabarnya Pak? Saat ini sedang 
sibuk apa?
Roy Suryo: Allhamdulilah baik, saat ini saya kebetulan 
masih dipercaya untuk mengajar di Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada selain kesibukan sehari-
hari saya sebagai Anggota DPR MPR RI di Komisi 
I yang membawahi bidang Pertahanan, Intelijen, 
Luar Negeri dan Komunikasi dan Informatika.

DPF: Langsung saja yah Pak, mengingat waktu 
Bapak yang padat. Bagaimana menurut Bapak 
tentang investasi pendidikan khususnya berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi?
Roy Suryo: Teknologi informasi dan komunikasi 
hanya alat, semua tergantung pada imtak (iman dan 
takwa) tiap pribadi. Meskipun demikian, teknologi 
informasi dan komunikasi sangat membantu 
terutama di dunia pendidikan. Tetapi ada baiknya 
kita jangan terlalu tergantung pada teknologi 
informasi dan komunikasi.  Jadi kalau dikatakan 
investasi, harusnya investasi yg paling dekat dengan 

keseharian kita, seperti misal peralatan baiknya kita 
investasikan dengan yang paling “economical’ dan 
tepat guna.
 Saya sendiri sering mengajarkan kepada 
anak didik saya, bahwa kita tidak harus bergantung
pada alat, apa pun alatnya itu dapat sangat 
membantu kita tergantung bagaimana cara kita 
mengolahnya.
 Nah, mengenai investasi teknologi 
informasi dan komunikasi, saat ini memang 
diperlukan, namun janganlah lihat dari alatnya, 
tetapi nurani ihsani tiap pribadi juga harus kita 
perbaiki.
 Alat tersebut sangat membantu, tetapi kita 
baiknya tidak menggantungkan ke alat tersebut, 
sesuaikan dengan kemampuan kita. Prinsip 
dasarnya adalah kemampuan pribadi kita harus 
terukur dengan apa alat yg kita gunakan. Ditambah 
perbaiki pula nurani ihsani yang ada dalam diri kita 
sehingga tidak terjadi penyelewengan di kemudian 
hari.

DPF: Ok, terima kasih Pak atas wawancaranya, dan 
semoga sukses.
Roy Suryo: Iya, terima kasih kembali.

 Berikut di atas adalah kutipan wawancara 
tim DPF dengan Roy Suryo, di tengah kesibukannya 
memberikan seminar dalam acara Anugerah Ki 
Hajar yang diselenggarakan di Kemendikbud 
tanggal 7-9 November 2012. Beliau pun langsung 
bergegas pergi setelah melayani beberapa foto 
dengan para guru yang ikut serta dalam seminar 
tersebut. 
 Selamat mengemban amanah baru 
sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Roy.
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Bila tak gegas mengetahui geliat perubahan 
di Labuhan Batu, daerah-daerah lain mungkin 
terkejut kaget jika tiga kabupaten yang lekat 
dengan perkebunan kelapa sawit ini berpotensi 
menyandang gelar baru. Ketiganya (Labuhan Batu 
Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu 
Selatan) berpeluang menjadi teladan pendidikan 
baru. Detak perubahan tersebut tampak dari 
antusiasme guru-guru setempat melibatkan diri 
dalam gebrakan baru bagi pendidikan nasional. 

jejakprogram

Ke Labuhan Batu, 
Asa Bangsa Melabuhkan
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Dalam satu seminar pendidikan nasional di 
Asrama Haji Rantau Prapat (13 Oktober 2012), 
gebrakan tersebut diperkenalkan sebagai  
Teacher Competency Development Program 
(TCDP).

Seminar tersebut merupakan satu dari empat 
program utama yang terangkum dalam TCDP yang 
merupakan upaya mengembangkan kompetensi 
guru-guru di Indonesia. 

Dengan tema “Indonesia Terdidik Berlandas 
TIK”, seminar ini digelar sebagai penggugah atas 
pola pikir lama para guru dalam menguasai TIK untuk 
pengajaran. Beragam kilah telah tercetus untuk 
menghindari undangan pelatihan TIK, sehingga 
mencuatkan anekdot sederhana ini. Cecep: Cip, 
mengapa tidak turut serta dalam program pelatihan 
TIK ini | Cicip: Ah, saya terlalu banyak kekurangan, 
bang | Cecep: Aih, siapa bilang? Kamu hanya 
punya satu kekurangan | Cicip: Oh, apa itu, Bang? | 
Cecep: Tidak punya kelebihan.

Sedikit mengerling sejarahnya, DPF merupakan 
warisan nilai kemanusiaan dari (alm.) Djalaluddin 
Pane, mantan Bupati Labuhan Batu sebelum 

dimekarkan menjadi tiga pemerintahan daerah. 
Program pengembangan kompetensi bagi 
guru ini ialah  gebrakan baru daripada program 
bantuan langsung tunai bagi masyarakat. Tindak 
“memberi ikan” tersebut membuai kemandirian 
para penerima donor langsung. Harus “diberi (nilai) 
umpan” agar dapat membangun masyarakat dari 
keterpurukan ekonomi. Harapan beliau inilah yang 
kemudian menghantar digelarnya seminar di atas. 
 

Guru: Pengajar yang Senang 
Belajar

Karena seminar ini ditujukan bagi guru, sebuah 
kewajaran pembicara utamanya berasal dari 
kalangan guru juga, yakni Agus Sampurno. Ia dinilai 
tepat, mempertimbangkan rekam jejak prestasinya 
sebagai guru yang memberdayakan TIK dalam 
pengajaran. Pantas bila Acer mengangkatnya 
sebagai jawara kompetisi Guru Era Baru (Guraru) 
tahun 2011 lalu.

Sebagai penggugah, Sampurno menampilkan 
ilustrasi unik: menggambarkan seorang siswi 
yang tertidur dengan kepala di atas meja belajar. 
Menurutnya, gambaran tersebut merupakan hasil 
akhir yang kerap ditemukan dalam lingkungan 
belajar-mengajar oleh para guru yang enggan 
belajar. Dalam konteks ini, ia menyayangkan 
beberapa paradigma negatif yang menghantui 
pikiran para guru untuk mengadaptasikan TIK 
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dalam budaya belajar mengajarnya. Bila dibuat 
perbandingannya dengan budaya belajar generasi 
muda terhadap TIK, adalah sebagai berikut: Guru 
takut salah, senang menghitung untung ruginya 
menggunakan teknologi. Siswa tidak takut salah 
dan mau mencoba. Siswa anggap teknologi adalah 
kesenangan. Sikap ini, di sisi lain, turut mendorong 
budaya internet tidak sehat bagi pelajar.

Ketua DPF Nugraha Romadhan meneguhkan, 
semangat DPF yang dipusatkan bagi para guru 
dilandasi beberapa alasan kuat, di antaranya, 
fakta bahwa guru merupakan sosok yang paling 
berpengaruh membentuk kompetensi pendidikan 
dan mentalitas SDM Indonesia. Para guru 
merupakan sosok yang kerap bersentuhan dengan 
generasi muda (pelajar) mengingat perannya 
sebagai fasilitator pendidikan yang diakui. “TCDP, 
dalam ihwal ini, menggugah cara guru memfasilitasi 
muridnya untuk menggali pengetahuan sedalam 
mungkin. Dan perlu juga pembaharuan pola 
pikir agar teknologi yang kita miliki hendaknya 
bersumbangsih baik untuk pendidikan dan 
kesejahteraan ekonomi” ujarnya.

Menurut Romadhan, TCDP dirancang bernas 
dan berfaedah dengan empat kegiatan utama: 
Seminar (digelar pada 13 Oktober 2012 lalu di 
Rantau Prapat) yang bertujuan untuk mengundang 
dan memotivasi guru untuk ikut dalam Pelatihan 
TIK (hingga akhir tahun 2012, sudah mencapai 9 
angkatan alumni pelatihan) selama 3 hari. Usai sesi 
pelatihan, para alumni tetap dipantau dan didukung 
dengan Pendampingan (digelar tanggal 14 Oktober 
2012 hingga 22 Desember 2012) yang berlangsung 
selama 10 minggu. Puncaknya, dedikasi dan 
prestasi guru dalam memanfaatkan TIK akan 

ditantang dalam Kontes Media Presentasi bagi para 
alumni  Sumatera Utara.

Mewakili Armada Trainer TIK (AT-TIK) Sumatera 
Utara, Ananta Bangun memaparkan peranan AT-
TIK sebagai mitra DPF dalam pelaksanaan program 
DPF di lapangan, amanah yang telah dipercayakan 
sejak Mei 2012 lalu. TCDP merupakan jembatan 
yang mempertemukan visi DPF dengan AT-TIK 
sebagai wadah semangat dan harapan untuk 
berbagi pengetahuan bagi insani Indonesia. Para 
relawan AT-TIK ialah para praktisi pendidikan dan 

jejakprogram
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TIK dengan beragam latar belakang. Ada yang 
telah lama bergelut sebagai pengajar, ada yang 
masih berkutat sebagai mahasiswa, pengusaha 
maupun penggiat sosial media.

Dengan peta pelaksanaan TCDP yang 
sederhana dan tepat guna, guru kini memiliki 
sahabat relawan yang mendukung peningkatan 
kompetensinya. Utamanya, para guru di Labuhan 
Batu sendiri dengan semangat dan langkah cepat 
menguasai TIK bagi pendidikan. Sehingga, gelar 
kabupaten pendidikan se-Sumatera Utara ialah 
pencapaian yang akan melabuhkan asa bangsa 
Indonesia ke jenjang lebih tinggi, menyongsong 
Indonesia sebagai pilar kebangkitan Asia.
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Menyulam
di Kota Batik
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Selasa, 18/12/2012 
Pagi hari yang cerah menyambut semangat di 

Kota Pekalongan. Tepat pada hari itu Djalaluddin 
Pane Foundation (DPF) menyelenggarakan kembali 
agenda akhir tahun 2012, Seminar Nasional dengan 
tema “Indonesia Terdidik Berlandas Teknologi 
Informasi dan Komunikasi”. Seminar Pendidikan 
yang diselenggarakan di gedung Aswaja Kota 
Pekalongan dihadiri oleh sekitar 200 guru-guru 
dari jaringan Forum Komunikasi Madrasah Aliyah 
Swasta (FKMAS). 

FKMAS merupakan jaringan sekolah swasta 
yang cukup dikenal dan terbilang sangat baik. Tidak 
tanggung-tanggung, DPF mengundang pembicara 
dari Pustekkom Kemendikbud, yaitu Abu Khaer dari 
Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan 
Pustekkom Sidoarjo dan cendekiawan muslim KH. 
Wahfiudin Sakam. Ketua Madrasah dan Pendidikan 
Agama Islam pada Sekolah Umum (Mapenda) 
Herman Helmi pun ikut hadir menyemarakkan 
acara seminar ini. Acara dibuka oleh Ketua FKMAS 

Mukhlis  yang ditemani Wakil Ketua FKMAS, Sopan.
Seminar ini adalah acara pertama yang 

dilakukan DPF di Kota Pekalongan. Beberapa 
pihak terlihat berpartisipasi dalam acara seminar 
ini seperti Pustekkom Kemendikbud, Departemen 
Agama RI, Batik TV, Jam’iyyah Ahluth Thariqah Al-
Mu’tabarah Al-Nahdliyyah (JATMAN) dan FKMAS.

Semangat

edisi februari 2013
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“Seminar ini merupakan pembuka dari rentetan 
kegiatan Teacher Competency Development 
Program (TCDP). Fokus kegiatan TCDP adalah 
pengembangan TIK untuk guru-guru di daerah,“ 
ujar Hendra Yudha mewakili pihak DPF. Seminar, 
Pelatihan, Pendampingan dan Kontes adalah sub-
program  TCDP yang akan dijalankan di kabupaten 
sasaran. Acara yang dimulai pukul 09.00 wib 
sampai dengan pukul 13.00 wib menggunakan 
fasilitas LCD projector. Metode seminar dibuat lebih 
interaktif dengan tanya jawab di setiap akhir materi 
dengan narasumber.

Materi yang dibawakan Abu Khaer bersifat 
membuka wawasan, yaitu metode pengajaran saat 
ini dan yang akan datang dengan memanfaatkan 
teknologi serta dampak yang dihasilkannya baik 
positif maupun negatif. Tema materi yang dibawakan 
beliau cukup menarik, yaitu “Pisau Tajam Bernama 
Teknologi Informasi dan Komunikasi”.  Materi kedua 
yang disampaikan KH. Wahfiudin -yang juga salah 
satu Dewan Pembina di DPF- bertitik berat pada 
pengembangan karakter dan akhlak manusia, 
khususnya guru sebagai pendidik. Sebagai penutup, 
Hendra Yudha sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan 
Kosultasi DPF memperkenalkan TCDP yang akan 
dijalankan di Kabupaten Pekalongan pada 2013.

Tujuan dari seminar ini, selain membuka 
wawasan, juga untuk mensosialisasikan TCDP 
kepada guru-guru yang nantinya akan menjadi 
penerima manfaat langsung. 

Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah adalah 
kabupaten yang dipilih selain Labuhan Batu dan 
Labuhan Batu Selatan di Sumatera Utara sebagai 
target dari TCDP. Saat ini kedua kabupaten di 
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Sumatera Utara itu masih terus mendapat dampak 
positif dari TCDP yang digawangi tim DPF dan AT-
TIK. 

Executive Director DPF Nugraha Romadhan 
berharap semangat mengembangkan pendidikan 
terutama di daerah terus membara untuk para 
masyarakat pembelajar Indonesia. “Jauh lebih baik, 
tajam dan mendalam di suatu daerah daripada 
menyebar tapi dangkal,” ujarnya menambahi 
testimoni acara ini. Mari bangkit guru Indonesia, 
bukalah paradigma Anda dan jadilah agen 
perubahan suatu bangsa. 

Sukses suatu bangsa dimulai dari pendidikan 

yang berkualitas. Tombak dan juga tonggaknya 
ada di tangan para guru, sebagai penerus tongkat 
estafet kemajuan pendidikan generasi kita.
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T a n p a 
sadar, deretan kalimat 
itu keluar dari seorang 
wanita berusia sekitar 40 
tahun. Dengan mengenakan 
safari berwarna coklat tua, ia 
tetap fokus memperhatikan 
monitor komputer sembari 

Saatnya
Kembali

Belajar

jejakprogram

“Enak kali lha ya orang itu yang pandai komputer. 
Buat RPP tinggal ketik. Saya dulu harus tulis tangan. 
Tapi itulah ya perubahan waktu. 
Sekarang udahlah tua, baru belajar komputer. 
Tapi nggak apa, saya yakin bisa.” 

Ibu Rahmi – Pengawas SMK di Dinas Pendidikan 
Labuhan Batu, Sumatera Utara
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mengerjakan tugas PowerPoint dari salah satu 
trainer Teacher Competency Development 
Program (TCDP). Selama menempuh pendidikan 
dahulu, kurikulum di masanya tidak mengenal apa 
yang namanya perkembangan teknologi, mulai 
kecanggihan internet hingga elektronik seperti 
komputer maupun laptop. Alhasil, saat ini ia hanya 
mengenalnya tanpa tahu cara memanfaatkan.

Perkembangan waktu semakin menuntutnya 
yang juga mantan guru tersebut untuk bisa tahu 
bagaimana cara memanfaatkannya. Dengan 
semangat, ia pun bersedia belajar mengenal satu 
demi satu aplikasi komputer, seperti search engine 
dan media ajar seperti PowerPoint. Melihat ada 
kesempatan untuk belajar lebih dari program TCDP 
yang dihelat selama tiga hari pada awal November 
2012, ia pun mulai berani membawa komputer 
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jinjing (laptop) pada hari kedua. 
“Selama ini anak saya yang pakai. Saya tahunya 

mengetik dokumen saja. Ini berhubung  ada materi 
belajar membuat email, PowerPoint, ya.. saya bawa 
aja. Biar bisa mahir,” akunya.

Tidak sebatas itu saja, seusai pelatihan hari 
pertama, ia juga rela mengeluarkan ratusan ribu 
rupiah untuk membeli fasilitas penunjang internet, 
yaitu modem.

Ternyata, orang-orang seperti Ibu Rahmi 
bukan hanya satu di antara puluhan orang. Mereka 
mampu dan mau. Sayangnya, jarang ditemukan 
pihak-pihak  yang mau memberikan semangat 
untuk menciptakan rasa percaya diri untuk kembali 
belajar.

Ringkasan di atas hanyalah sebuah cerita kecil 
yang terjadi di salah satu sudut daerah Labuhan 
Batu, Sumatera Utara. Di tempat ia bekerja sudah 
dituntut untuk ‘melek’ teknologi. Hanya saja, 
besarnya minder membuat ia hanya menunggu 
kesempatan, tanpa adanya inisiatif untuk belajar.

Untungnya, sejak mengikuti pelatihan TCDP, 
semangatnya berkobar layaknya seorang 
anak yang mendapatkan hadiah besar. Tentu 
ini juga tidak terlepas dari kontribusi para 
pengajar atau trainer yang selalu menciptakan 
suasana belajar yang mengasyikkan. 
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Dunia Cyber
Beberapa guru yang berada di Labuhan 

Batu, Sumatera Utara, seolah menyalahkan diri 
sendiri, mengapa mereka terlambat mempelajari 
pengetahuan seperti internet atau memahami seluk 
beluk komponen maupun fasilitas dari komputer/
laptop. Mereka merasa malu, sudah menjadi 
pengajar tapi malah tidak lihai dalam hal ini (TIK). 
Tentunya ini menjadi dilema yang juga dialami 
seluruh pengajar di Indonesia yang tak sempat 
mendalami teknologi. Belum lagi, jika kenyataannya 
siswa lebih lihai daripada gurunya. 

Pemikiran seperti ini bisa dijawab dengan 
menganalogikan seorang balita yang tadinya hanya 
digendong, kemudian bisa merangkak dan akhirnya 
bisa berjalan. Proses berhasilnya untuk bisa berjalan 
itu karena ada pembelajaran. Kuncinya belajar. 

Apakah belajar juga mengenal usia dan waktu? 
Faktor usia memang membuat daya ingat relatif 

menurun. Kejadian ini juga tak bisa dielakkan dari 
para guru yang baru kali pertama belajar mengenai 
TIK. Hanya saja, karena adanya semangat yang 

jejakprogram

tinggi, pelatihan tersebut menuai hasil.
Mereka mencatat secara detil informasi dari 

trainer dengan mengunakan gaya dan bahasa  
yang mereka pahami. Ketika waktu istirahat tiba, 
tak jarang pula terlihat mereka mengulang kembali 
materi yang ada dengan merujuk catatan pribadi 
mereka.

Hasilnya? Alhamdulillah, di hari kedua beberapa 
guru terlihat sudah membeli modem dan berani 
membawa komputer jinjingnya untuk dipakai pada 
saat pelatihan. Bahkan sudah ada yang terlihat 
mencicil membuat bahan ajar dengan pemanfaatan 
PowerPoint, walaupun masih dengan desain yang 
sederhana.

Guna menjaga rasa semangat untuk 
kembali belajar tersebut, tentunya mereka tetap 
membutuhkan asupan dukungan dan bimbingan. 
Selesai pelatihan, mereka tidak akan dilepas begitu 
saja. Mereka tetap membutuhkan pendampingan, 
baik langsung ataupun tidak. Pada akhirnya terbukti. 
Dengan usia yang relatif tidak muda, mereka masih 
mampu mengoperasikan internet dan PowerPoint. 
Belajar memang tidak perlu kenal usia. Hidup Guru 
Indonesia!

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

edisi februari 2013

Foto dokumen DPF

Foto dokumen DPF

Foto dokumen DPF



44 edisi oktober 2012

Kurikulum 2013
“Mari kita berpikir positif”

opini
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Dunia pendidikan Indonesia semakin 
menunjukkan dinamikanya. Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai 
mencoba kembali memperkenalkan kurikulum 
baru, yakni kurikulum 2013. Kalau kita amati secara 
runut, sudah 10 kali kurikulum pendidikan Indonesia 
diganti dan disesuaikan, mulai dari tahun 1947 
sampai sekarang terakhir Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Mungkin dapat kita simak 
penjelasan umum mengenai titik berat kurikulum 
pada tiap tahunnya.

 Pertama, Rencana Pelajaran 1947 adalah 
kurikulum pertama yang lebih menitikberatkan pada 
mengurangi pendidikan pikiran, menghubungkan 
isi pelajaran dengan sehari-hari, memberikan 
perhatian kepada kesenian dan pendidikan jasmani 
serta meningkatkan kesadaran bermasyarakat. 

Kedua, Rencana Pelajaran 1950 relatif sama 
dengan rencana pelajaran sebelumnya. Hal yang 
berbeda adalah mata pelajaran yang terpisah-pisah 
(separated curriculum).

Ketiga dan keempat, yakni Rencana Pelajaran 
1958 dan Rencana Pelajaran 1964 merupakan 
penyempurnaan dari rencana pelajaran 
sebelumnya. Mulai terdapat pembagian kelompok 

cipta, rasa, karsa dan krida.
Kelima, Kurikulum 1968, sudah mulai  ada 

pembagian mata pelajaran IPA, IPS, Agama, 
Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Olahraga dan 
Pendidikan Kewargaan Negara. Struktur program 
dibagi menjadi tiga, yakni pembinaan jiwa pancasila, 
pengetahuan dasar dan kecakapan khusus.

Keenam, Kurikulum 1975, sudah ada penjurusan 
di SMA, SMK, ditambah mata pelajaran Bahasa 
Inggris dan sudah mulai memperkenalkan GBPP.

Ketujuh, Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan 
dari kurikulum 1975, memadukan kemampuan 
dasar, keserasian ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik.

Oleh: Julyasman, S.Pd 
Sekolah Guru Indonesia – Dompet Dhuafa  
Alumni Sosiologi UNJ 
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Kedelapan, Kurikulum 1984 tiga landasan dalam 
kurikulum ini adalah pengembangan kurikulum, 
GBPP dan pedoman pelaksanaan kurikulum. 

Kesembilan, Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK), dikembangkan oleh Pusat Kurikulum 
Balitbang Diknas sesuai dengan Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP). 

Kesepuluh, Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), kurikulum dari BSNP yang 
dikembangkan dan disusun oleh satuan pendidikan 
sekolah/madrasah.

Sepuluh kurikulum tersebut tentu ada positif dan 
negatifnya, disesuaikan dengan tuntutan zaman 
yang ada dengan persaingan globalisasi. Namun, 
pada 10 tahun terakhir kurikulum-kurikulum yang 
disodorkan seakan-akan menjadi bahan percobaan 
bagi seluruh sistem dalam pendidikan nasional. 
Elemen yang paling besar terkena dampak dari 
peran penguasa yakni sekolah, guru dan terlebih 
lagi para anak-anak peserta didik.

Mari telaah sejenak tentang kurikulum 2013 
ini. Pada Juni 2013, di tingkat SMP yang semula 
mempunyai 12 mata pelajaran hanya akan 
mempunyai 10 mata pelajaran, yakni Pendidikan 
Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa 
Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, 
Seni Budaya, Muatan Lokal, Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan dan Prakarya. Sedangkan di tingkat SD 
dari 10 mata pelajaran menjadi 6 mata pelajaran, 
yakni Matematik, Bahasa Indonesia, Agama, 
Pendidikan Jasmani, Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan serta Kesenian. Untuk mata 
pelajaran IPA dan IPS menjadi tematik di pelajaran-
pelajaran lain.Kurikulum baru ini akan menambah 
panjangnya jam pelajaran, misal kelas 1 SD dari 26 
jam per minggu menjadi 30 jam per minggu. Kelas 
2 SD dari 27 menjadi 32 jam. Kelas 3 SD dari 28 
menjadi 34 jam. Sedangkan kelas 4, 5, 6 SD dari 32 
menjadi 36 jam per minggu. 

Memang itu baru rencana, tetapi pada 
29 November 2012 kemarin Kemendikbud 
telah mengirimkan rancangan Kurikulum 2013 
menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini mulai digunakan 
pada tahun pelajaran 2013/2014. Kementerian 
Pendidikan memang “melempar” Kurikulum 2013 

ke masyarakat dengan adanya Uji Publik Kurikulum 
2013. Antusiasme masyarakat dalam memberikan 
masukan sangat tinggi, namun apakah masukan 
tersebut diterima atau ditolak hanya Tuhan dan para 
pemangku kebijakan yang mengetahui. Kesannya, 
pemerintah memang memaksakan Kurikulum 2013 
ini harus mulai Juni tahun depan untuk diterapkan. 
Agenda penting mulai dari mengenalkan program 
uji publik, sosialisasi, penyiapan SDM hingga 
penulisan buku dan penggandaannya dilakukan 
terburu-buru. 

Pelatihan guru misalnya, yang rencananya akan 
dilaksanakan selama 6 bulan diubah menjadi hanya 

opini
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52 pertemuan untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk 
tingkat SD, Kemendikbud memiliki 531 instruktur 
yang akan melatih 6.810 guru inti dan guru inti 
akan melatih 151.695 guru kelas. Begitu juga 
dengan SMP, 1.350 instruktur akan melatih guru 
inti sebanyak 19.880 orang, yang kemudian akan 
melatih 365.020 guru mata pelajaran. Sementara 
untuk SMA dan SMK disediakan 324 orang instruktur 
nasional untuk melatih 29.982 guru inti. Selain itu, 
kesiapan materi terkesan super kilat dan banyak 
unsur “pemaksaannya”. Penggandaan buku paket 
menjadi “lahan bisnis baru” yang menggiurkan.

Muncul pertanyaan, dengan adanya Kurikulum 
2013 yang terkesan buru-buru akankah kurikulum 
ini akan menjadi lebih baik dari kurikulum telah dan 
pernah ada?

Semoga Kurikulum 2013 mampu 
mengakomodasi Ke-Indonesia-an itu sendiri 
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dengan pemerintah yang terus berbenah dan 
mengontrol implementasinya di setiap jenjang 
pendidikan di negeri ini. Pemerintah juga harus 
bertanggung jawab terhadap setiap penyimpangan 
dari pelaksanaannya, mengingat karakter menjadi 
hal penting dan fokus sasaran utama bagi para 
peserta didik. 

 Semoga pemerintah memang cukup 
“bernyali” dalam mencoba menerapkan Kurikulum 
2013 ini. Pramuka yang menjadi ekstrakurikuler 
bahkan menjadi mata pelajaran wajib, berupaya 
menjadikan siswa-siswa tersebut memiliki karakter 
sehingga budaya dan adat ketimuran kita sebagai 
bangsa Indonesia yang gemar ramah-tamah tetap 
terjaga. Mari ber-khusnudzon, positive thinking 
terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki 
pendidikan Indonesia menghadapi tuntutan dunia 
yang datang dari berbagai arah dan bidang. 
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Inilah smartphone Android dengan layar 5 inci yang 
paling canggih di awal tahun 2013. Keunggulan 
utama Xperia Z terletak pada ketahanannya 
terhadap air dan kualitas layarnya yang sudah Full 
HD (1920x1080 pixel). Dua keunggulan ini belum 
dimiliki dua pesaing terberatnya saat ini, yaitu Apple 
iPhone 5 dan Samsung Galaxy Note II. Diprediksi 
Sony Xperia Z akan dipasarkan di kisaran harga 
Rp6,5 juta.

10 Gadget
dari CES 2013
  Terbaik

Ratusan gadget baru, baik masih dalam bentuk konsep dan prototipe maupun produk 
yang siap dipasarkan, telah dipamerkan di Consumer Electronic Show (CES) 2013. Kami memilih 10 gadget 
terbaik dari ajang pameran teknologi terbesar di dunia tersebut. 

gadgetkita

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

1. Sony Xperia Z

2. Razer Edge

Inilah paduan cantik dari tablet, komputer dan kon-
sol yang dirancang sebagai mesin game canggih. 
Walaupun harga aksesori cukup mahal, Razer Edge 
merupakan bukti nyata bahwa masih ada kreativitas 
di dunia komputer. Razer Edge dapat menjalankan 
Windows 8 dan akan dijual dengan kisaran harga 
mulai dari $999. Untuk Razer Edge versi Pro yang 
menggunakan prosesor Intel Core i7 1.9Ghz, Anda 
harus menyiapkan dana sekitar $1299.
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3. Lenovo Idea Centre Horizon 

Komputer meja dengan layar 27 inci ini mengu-
sung konsep yang menarik dan asli. Lenovo Idea 
Centre Horizon dapat difungsikan sebagai tablet 
Windows 8 berukuran ekstra besar dan sebagai 
komputer dengan layar sentuh di meja. Perangkat 
ini hadir dengan prosesor Intel Core i7 generasi 
ketiga, memori RAM 8GB DDR3, dukungan kartu 
grafis NVIDIA GeForce GT 620M 1GB dan hard disk 
sebesar 1TB dengan pilihan opsi 64GB SSD. Untuk 
harga, diestimasi sekitar $1699.

Samsung dan LG cukup kompak memperkenalkan TV OLED dengan layar mencekung di CES 2013 dan 
mengklaim diri sebagai vendor pertama di dunia yang berhasil memproduksi TV dengan layar melengkung 
tersebut. Belum ada spesifikasi resmi, waktu peluncuran atau harga untuk produk ini. Yang pasti, mereka 
sama-sama mengklaim bahwa dengan permukaan layar yang mencekung, penonton akan lebih nyaman dan 
lebih terhanyut dalam tontonannya. Tidak dijamin akan memperbaiki kualitas sinetron Indonesia, sih.

4. Curved OLED TV 
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7. Sony OLED 4K TV Prototype 

Walaupun sebagian besar konsumen di dunia 
masih beralih ke TV LED dengan resolusi Full 
HD, ternyata ada dua teknologi TV yang sudah 
mengintip. TV dengan panel OLED dan TV den-
gan resolusi 4K siap menggantikan TV yang 
baru saja Anda beli. Di CES 2013, Sony mema-
merkan prototipe TV OLED dengan resolusi 4K 
pertama di dunia. Jika TV LED Full HD sudah 
berhasil memikat Anda, TV OLED 4K ini akan 
membuat Anda semakin betah di rumah.

6.  Samsung Youm Concept Prototype
Produk konsep dari Samsung ini telah dikabar-
kan dalam gosip ranah teknologi sejak beberapa 
waktu lalu. Konsep Samsung Youm ini membuka 
wawasan bahwa akan segera muncul teknologi 
layar yang fleksibel dan dapat ditekuk untuk se-
buah smartphone. Teknologi ini masih sebatas 
dipamerkan saja dan belum ada informasi ka-
pan Anda bisa membelinya, namun sepertinya 
vendor lain juga sudah bersiap untuk mengelu-
arkan teknologi serupa di produk ponselnya.

5. Lenovo K900  
Smartphone dari jagoan asal Cina, Lenovo, beri-
kut ini merupakan smartphone pertama yang 
telah mengusung platform Clover Trail dari Intel. 
Tidak tanggung-tanggung, K900 menggunakan 
prosesor dari keluarga Clover Trail terbaru yang 
memiliki kecepatan 2 GHz. Didukung dengan 
RAM 2GB serta memori internal 16 GB, di atas 
kertas, ponsel yang tebalnya hanya 6,9 mm ini 
akan melaju kencang. Belum ada informasi lebih 
lanjut mengenai keberadaannya di Indonesia.

gadgetkita
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8. Samsung S9 

Desain televisi yang ada saat ini amat mirip satu 
sama lainnya. Dengan S9, Samsung menerapkan 
konsep desain yang berbeda dan lebih segar. S9 
memiliki bingkai yang dinamakan Samsung seba-
gai Timeless Gallery frame. Bingkai sekaligus stan 
(penyangga) ini menjadikannya seperti sebuah 
lukisan yang sedang dipamerkan atau kanvas yang 
siap menampilkan mahakarya penciptanya. Konsep 
desain yang minimalis ini memberikan kesan seo-
lah-olah TV ini mengambang. Ukuran 85 inci ber-
hasil menjadikan S9 sebagai TV 4K UHD terbesar di 
dunia saat ini. Harganya memang belum diumum-
kan secara resmi, tapi kami prediksi akan berteng-
ger di kisaran Rp200 juta.

9. Nvidia Project Shield 
Nintendo DS dan PS Vita akan mendapat  
teman baru dari NVidia. Project Shield ini  
merupakan perangkat game mobile berbasis  
Android yang menyenangkan. Project Shield 
menggunakan prosesor Nvidia Tegra 4 quad-
core dan Android Jelly Bean. Semua itu  
dikemas dalam sebuah perangkat dengan pengen-
dali fisik yang sekilas mirip dengan kontroler Xbox dan  
layar sentuh 5 inci yang memiliki resolusi 720p.  
Nvidia juga menginformasikan, ada beberapa game  
Android yang khusus dirancang untuk Project Shield  
seperti Arma Tactics, Blood Sword, Burn Zombie 
Burn, Dead Trigger 2, Real Boxing, Rochard dan 
lain-lain. Project Shield awalnya akan tersedia di 
Amerika Serikat dan Kanada terlebih dahulu pada 
kuartal II tahun 2013. Belum ada kabar mengenai 
harga dan ketersediaannya di Indonesia, tapi kami 
prediksi Shield akan dipasarkan di kisaran Rp5 juta.

10. PaperTab Concept

Kerja sama antara Plastic Logic, Queen University 
dan Lab Intel menghasilkan komputer tablet dengan 
layar plastik fleksibel seperti di gambar. PaperTab 
ini menggunakan layar plastik 10,7 inci resolusi 
tinggi yang lentur dan dapat ditekuk. Pada prototipe 
yang dipamerkan, PaperTab menggunakan prose-
sor Intel Core i5 generasi kedua. Pada saat demo, 
diperagakan bagaimana penggunanya dapat mem-
balik majalah dengan cara menekuk bagian kanan 
bawah. Jadi rasanya lebih mirip seperti membaca 
majalah biasa. Anda juga dapat memperbesar la-
yarnya dengan menggabungkan dua unit PaperTab 
atau lebih. Konsep yang menarik, walaupun seper-
tinya masih beberapa tahun lagi sebelum kita meli-
hat produk komersialnya. Sumber: google
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mendapatkan sebuah lapak (tempat berjualan) 
berukuran kurang lebih 1x2 meter di sebuah 
pasar tradisional. Kami sangat bersemangat dan 
antusias atas usaha baru tersebut. Kami memilih 
berjualan kue dan jajanan pasar di lahan sempit 
itu. Konsekuensinya seluruh keluarga disibukkan 
dengan aktivitas rutin sejak dini hari di saat anak-
anak seusia kami masih tertidur pulas.

Tugas papa adalah mengambil kue titi-
pan dari pabrik-pabrik sebelum jam 3 pagi  
dengan motor Vespa tuanya. Sedangkan mama 
di rumah mempersiapkan singkong dan bumbu  
secukupnya untuk membuat getuk. Tugas saya 
dan kakak adalah menggiling singkong olahan 
mama tadi dengan memutar alat giling yang 
besar tuasnya hampir sama dengan lengan ke-
cil kami. Juga memarut kelapa yang kadang-ka-
dang duri tajamnya melukai jari cilik kami.

Usaha ini juga membuat saya dan kakak ikut 
menjajakan kue setiap hari setelah pulang se-
kolah dengan bersepeda mengelilingi daerah 
perumahan tempat kami tinggal di saat teman-
teman yang lain sedang les atau tidur siang.

Di usia 13 tahun, saya dan keluarga kembali 
mengalami “perbaikan nasib” ketika papa dan 
mama mendapatkan sebidang lahan untuk ber-
jualan makanan siap saji di pinggir jalan atau 
yang lebih sering disebut pedagang kaki lima. 
Sebagai anak, kami semua mendapatkan tugas 
menjadi pelayan dan pencuci piring. Menjadi 
pelayan adalah pekerjaan yang sangat menan-
tang, kami dituntut untuk cekatan dan harus tetap 
ramah apapun kondisi suasana hati di dalam diri. 

Mencuci piring adalah salah satu pekerjaan 
yang sangat menyiksa bagi saya yang kala itu 
masih kanak-kanak. Kami harus membersihkan 
sisa-sisa makanan kotor, duduk atau jongkok di 
lingkungan yang becek dan berbau, bersentuhan 
langsung dengan benda-benda berminyak yang 
menempel di sekujur tubuh, menyikat bagian go-
song sekuat tenaga, kadang kala harus mencuci 
ulang jika mama mendapati hasil cucian kurang 
bersih, dan masih banyak penderitaan lain yang 
tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sering 

Everything
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Saya dilahirkan dari keluarga yang  
kurang mampu. Merupakan anak ke-3 dari lima  
bersaudara. Papa berprofesi sebagai supir  
angkutan barang lintas propinsi yang hanya  
pulang ke rumah sebulan sekali, sedangkan 
mama menerima jahitan ala kadarnya di rumah. 

Masa kecil saya jalani dengan penuh liku dan 
perjuangan, yang sangat berbeda dengan anak-
anak seusia saya. Misalkan saja, di usia Sekolah 
Dasar (SD) untuk pergi ke sekolah saya dan 
kakak sudah harus berjalan kaki beberapa kilo-
meter setiap hari tanpa diantar maupun dijemput 
oleh kedua orang tua. Untuk membantu biaya ru-
mah tangga, di hari pertama bersekolah (Kelas 1 
SD), saya sudah harus berjualan di dalam kelas.

Di usia 10 sampai 12 tahun saya meraih ke-
hidupan yang “lebih baik”. Papa dan mama 
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saya menangis ketika mendapat jatah mencuci 
ini. Di awal usaha kaki lima ini juga, sering saya 
dan kakak ikut menarik gerobak hingga pukul 4 
dini hari. 

Profesi ini terus saya lakoni hingga di bangku 
kuliah. Sebagai mahasiswa, saya tidak hanya 
dituntut berprestasi di kelas, namun setiap jam 
4 sore saya harus pulang ke rumah dan mem-
persiapkan diri untuk berjualan hingga jam 10 
malam dan tiba sampai rumah sekitar jam 11 
malam, setiap hari walaupun ujian. 

Karena status ekonomi dan sosial se-perti 
ini, sering teman sekolah memandang rendah 
saya dan keluarga. Pernah pula saya ditolak oleh 
wanita pujaan hati setelah keluarga wanita meng-
etahui latar belakang saya seperti ini. Kehidupan 
serba keras yang dijalani ini tidak lantas mem-
buat saya dan keluarga berkecil hati. Saya selalu 
memiliki keyakinan bahwa suatu saat nanti saya 
pasti akan menjadi orang sukses.

Waktu terus berlalu dan kini di usia yang baru 
beranjak 30 tahunan, saya telah memiliki be-
berapa perusahaan impian, memimpin beberapa 
organisasi sosial, juga aktif berkeliling kota dan 
berbicara di berbagai forum serta seminar, saya 
gemar menuangkan ide dan gagasan secara ru-
tin di beberapa media massa. Saya juga seorang 
suami serta ayah dari 3 orang anak yang luar 
biasa, saya adalah Kevin Wu.

Melalui tulisan ini, saya tidak bertujuan mem-
buat Anda terkesan melalui kisah hidup yang 
telah saya lalui tersebut. Saya hanya ingin mem-
bagikan harapan dan pembelajaran yang pernah 
saya dapatkan. Harapan seorang pemuda yang 
dengan segala keterbatasan dapat meraih se-
mua impiannya di kemudian hari. 

Kunci keberhasilan saya adalah berpikir 
“serba mungkin”. Jika saya bisa, Anda juga pasti 
bisa, karena “Everything is Possible”.

Saya ingin membagikan semangat ini ke-
pada kaum muda Indonesia agar jangan  
cepat menyerah dalam mengejar impiannya. 
Oleh karenanya, berkat dukungan berbagai 
pihak, pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 ber-
tempat di JIExpo (PRJ) Kemayoran Jakarta, saya 

beserta 10 Pengusaha Muda Sukses Indonesia 
lainnya telah menggelar seminar yang bertajuk 
YOUNG&SUCCESS2013 (www.YoungAndSuc-
cess.com). 

Bagi Anda yang belum ikut menghadiri  
acara terbesar dan terbaik bagi kaum muda  
Indonesia ini, mungkin tertarik ikut serta semi-
nar saya selanjutnya, silakan menghubungi no-
mor 08179228000 atau 02165834508. Semoga  
bermanfaat.

Kevin Wu (@Kevinwu_wow)
Pemilik 3 Perusahaan di usia 28 Tahun.
Penulis Buku Best Seller “QI: Quality Implementa-
tion” dan “Everything Is Possible” 

Jl. Griya Agung M3 / 28
Sunter Jakarta Utara 14350 - INDONESIA
tlp: +6221 - 658 345 08
fax: +6221 - 658 345 09
www.theCoreAction.com

Follow Me on:
1. Twitter: @kevinwu_wow
2. Facebook: facebook.com/kevinwu.wow
3. SMS  “REG SUKSES” send to 9918 from your 
mobile phone
4. Majalah MARKETING, “Managerial Skill” 
(monthly)
5. Majalah GATRA, “Personal Power” (every two 
weeks)
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BROTHERHOOD OF WINGCHUN

Beladiri

Sekedar
 Gerakan

yang Bukan

Inspirasi
Masyarakat
Pembelajar

hobi&komunitas

Apa itu Wing Chun?
Wing Chun adalah sebuah bentuk seni 

bela diri yang sangat unik, spesialisasi pada  
pertarungan jarak dekat, memakai pukulan 
cepat dan tendangan dengan pertahanan 
yang ketat serta ketangkasan gerak kaki untuk  
mempercepat gerak maju. Wing Chun yang  
efektif dapat dicapai dengan koordinasi antara 
serangan dan pertahanan yang serentak dan 
serangan balik. Wing Chun adalah suatu ilmu 
bela diri yang baik dalam hal pertahanan diri.

Seorang murid harus belajar untuk mengan-
tarkan jumlah energi yang tepat dengan keadaan 
santai. Guru Wing Chun yang baik akan menga-
jarkan muridnya untuk mengatasi keadaan den-
gan mengatur posisi dan mengelak daripada 
menghadapi langsung.

Gaya Wing Chun meliputi  
tendangan, menangkis, serangan beruntun, tinju,  
menjebak dan mengontrol teknik sebagai 
bagian dari pertarungan itu sendiri.

Wing Chun memiliki banyak cabang  
karena biasanya masing-masing guru mempunyai  
beberapa murid yang akhirnya menyebar ke  
penjuru dunia. Dari semua cabang Wing Chun 
yang ada, cabang Ip Man-lah yang paling  
terkenal dan berkembang pesat sampai  
mancanegara. Salah satu murid Ip Man yang 
terkenal adalah Bruce Lee.

Ip Man sangat dihormati oleh instruktur 
bela diri lainnya di Foshan dan Hong Kong. Dia  
adalah orang pertama yang mengajar Wing Chun 
kepada khalayak ramai. Setelah kematiannya,  
kebanyakan dari muridnya membentuk  
perguruan Wing Chun sendiri. Karena Ip Man 
sangat terkenal, kisah kehidupannya dan Wing 
Chun dibuat menjadi film layar lebar di antaranya 
Ip Man 1, Ip Man 2 dan The Legend Is Born – Ip 
Man.
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Brotherhood of Wing Chun
Perkumpulan ini dibentuk pada awal  

Januari 2010 oleh empat orang, yaitu Martin 
Kusuma, Arifin, Abraham Nugroho dan Dino  
Limawan, didasari oleh hobi akan seni bela diri 
dari masing-masing mereka.

Latihan Wing Chun sudah  
dimulai sejak pertengahan 2010 secara  
mandiri dengan tujuan untuk mencari lisensi 
Wing Chun secara resmi. Pada tanggal 13 – 14  
November 2010 salah satu dari keempat orang 
tersebut, Martin Kusuma berkesempatan  
mengikuti seminar yang  
diadakan oleh Grandmaster (GM)  
Samuel Kwok di Kuala Lumpur, Malaysia. GM. 
Samuel Kwok merupakan murid langsung dari 
GM. Ip Chun dan GM. Ip Ching, anak dari Master 
Ip Man yang legendaris.

Latihan Wing Chun sekarang  
terpusat di Atlantic Fitnes Sportmal Kelapa  
Gading/Mahakam Square lantai 2 dan  
beberapa tempat lainnya di Jakarta.

Wing Chun Kungfu Academy Medan  
mengadakan seminar GM. Samuel Kwok pada 
tanggal 5 – 6 November 2011. Pada 6 November 
itu pula Martin Kusuma diangkat menjadi murid 
resmi secara tradisional oleh GM. Samuel Kwok, 
bersama dengan beberapa murid yang lain.

Shifu Martin Kusuma yang pernah bertemu 
langsung dengan Ip Ching (anak kedua GM. Ip 
Man) menjadi semakin luas pengalaman dan 
wawasannya serta lebih terampil, sehingga  
dapat berbagi  kepada semua anggota  
komunitas Brotherhood  of Wing Chun.  
Murid-murid di komunitas ini menjadi lebih  
cepat berkembang karena metode yang diajarkan  
sangat sistematis dan terarah, sehingga tiap  
murid memahami dan mendapatkan  
pemahaman secara konkrit dari 
setiap gerakan yang dipelajari. 

Selain jurus-jurus Wing Chun yang efek-
tif dan cepat, tiap murid juga diajarkan 
bagaimana melakukan senam pernapasan 
chi-kung untuk menunjang stamina latihan. 
Banyak dari mereka merasakan manfaat 
yang luar biasa dari latihan chi-kung ini, salah  
satunya adalah tidak mudah lelah walau sudah 
menghabisakan banyak tenaga saat latihan 
jurus atau gerakan.

Brotherhood of 
Wing Chun sesuai 
misinya “Memperk-
enalkan ilmu beladi-
ri Wing Chun kepa-
da masyarakat luas 
agar lebih menge-
nal seni beladiri ini”  
m e m b u k a  
program Wingchun  
Journey di samping  
program latihan 
reguler lainnya di 
Jakarta.

Program ini 
memberikan ke-
sempatan kepada 
seluruh penggemar 
olah raga beladiri, 

khususnya Wing Chun yang berada diluar Jakar-
ta dan sulit untuk mendapatkan pelatihan secara 
langsung.  Brotherhood of Wing Chun memberikan  
kesempatan kepada mereka untuk membuat 
seminar atau workshop sederhana di tempat 
mereka dan menghadirkan narasumber utama 
dari komunitas ini. Komunitas ini bahkan tidak 
akan mengenakan biaya jasa latihan, hanya 
cukup difasilitasi transportasi dan akomodasi  
selama acara berlangsung di tempat tersebut.

Untuk memudahkan komunikasi  
dengan publik dibuatlah sarana komunikasi 
berupa website yang dapat diakses siapa pun.   
Www.wingchun-jakarta.com berisikan informasi 
resmi seputar latihan, kegiatan dan lainnya yang 
berhubungan dengan Wing Chun.

Silakan bergabung bersama  
Brotherhood of Wing Chun apabila Anda tertarik 
mempelajari ilmu yang bukan sekedar gerakan, 
sekaligus melatih fisik dan berolah raga untuk 
kesehatan.
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Konfirmasi donasi anda ke
Email: info@djalaluddinpane.org
PIN Blackberry: 24C22222
Phone: 021-5668761, Fax: 021-5668761
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