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editornote

Assalamu’alaykum Wr. Wb.
Guru, sebuah kata yang sudah akrab dengan kita 

sedari kecil. Figur yang menginspirasi jutaan orang di 
pelosok nusantara untuk menjadi manusia yang  berman-
faat bagi banyak pihak. Peran dan tanggung jawabnya 
yang besar mampu mendorong pengembangan penge-
tahuan dan teknologi, melahirkan pemimpin berkarak-
ter, menjaga moral, bahkan mengubah budaya suatu 
bangsa. 

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keem-
pat di dunia setelah Cina, India dan Amerika, pendidikan 
menjadi sebuh kemestian untuk mempercepat akselerasi 
pencapaian target-target pembangunan bangsa. Jumlah 
penduduk yang banyak hanya akan menjadi beban jika 
tidak diberengi dengan kualitas masyarakatnya.  Pendi-
dikan harus mampu menjawab tantangan global. Di sini 
lah peran guru menjadi begitu penting di samping kebi-
jakan pemerintah, penerapan kurikulum dan perkemban-
gan teknologi informasi dan komunikasi. 

Salah satu tantangan yang utama adalah melahir-
kan pengusaha-pengusaha muda. Berdasarkan survey 
entrepreneur yang dilakukan Bank Dunia, perbanding-
an jumlah pengusaha di Indonesia dengan total jumlah 

Guru Entrepreneur

penduduknya sekitar 1,56 persen. Masih tertinggal dari 
Malaysia yang mencapai 4 persen, Thailand 4,1 persen, 
bahkan Singapura yang telah mencapai 7,2 persen dari 
total jumlah penduduknya. 

Apakah guru dapat berperan dalam melahirkan 
peng-usaha-pengusaha muda? Tentu! Pendidikan 
karakter yang tengah dikembangkan oleh Kemdikbud 
merupakan modal dasar pembentukan seorang leader/
entrepreneur yang berkarakter. Masuknya nilai-nilai en-
trepreneurship dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
yang dicontohkan langsung oleh guru dengan melibatkan 
siswa menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka. 

Tentu semua bukanlah hal yang dapat diraih dalam 
waktu singkat seperti membalikkan telapak tangan. 
Namun upaya yang dilakukan ini sesungguhnya inves-
tasi bagi kita untuk kehadiran entrepreneurs muda yang 
berkarakter.

Pada edisi ke-3 ini, majalah DPF mengangkat sosok 
guru yang juga sebagai seorang entrepreneur. Kisah yang 
inspiratif, semoga memacu kita semua untuk menanam-
kan jiwa entrepreneurship pada generasi muda. Selamat 
Membaca! 

Wassalam,

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

Melalui media ini, pengetahuan dan  
informasi dikomunikasikan agar masyarakat  
pembelajar terinspirasi meningkatkan kompe-
tensi dirinya. Semoga, 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.  
Di samping itu kami juga menerima kritik dan saran  
demi kemajuan dan pengembangan majalah ini.

Mari kita berperan aktif untuk mengem-
bangkan pendidikan berkualitas berba-
sis TIK. Silahkan kirim melalui email kami ke:  
majalah@djalaluddinpane.org
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laporanutama

Ribuan siswa dan mahasiswa dari 
beberapa provinsi di Indonesia memenuhi diskusi 
enterpreneurship yang diadakan oleh Kompas 
Gramedia di SMESCO Convention Hall Jalan Gatot 
Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (17/03/13) lalu.

Ramainya peserta  dikarenakan dalam diskusi 
tersebut hadir dua pembicara dari kalangan 
pebisnis handal dan birokrat ternama yakni Chairul 
Tanjung (CT) selaku pendiri CT Corp dan Joko 
Widodo (Jokowi) yang merupakan Gubernur DKI 
Jakarta.

Awalnya diskusi ini diprediksi akan diikuti 
hanya sampai 2.500 peserta saja, yang terdiri 
dari kalangan siswa dan mahasiswa. Akan tetapi, 

pada saat pelaksanaan panitia dikejutkan dengan 
membludaknya peserta yang hampir mencapai 
angka 4.000 peserta. 

Selaku pembicara, CT cukup mengapresiasi 
antusiasme peserta yang hadir dalam diskusi 
tersebut. “Pagi tadi saya dapat info dari panitia, 
ternyata jumlah peserta sudah mencapai angka 
3.000 peserta, dan hingga siang ini ternyata sudah 
sampai 4.000. Terlebih lagi kabarnya yang datang 
tidak hanya dari Jakarta saja,” katanya kepada DPF.

Dan benar saja, ternyata peserta yang hadir 
cukup bervariasi. Ada yang datang dari berbagai 
daerah seperti dari Bogor, Bandung, Makasar, 
Medan, Lampung hingga Papua. 

Membludaknya jumlah peserta, akhirnya bisa 
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disiasati. Sisanya, mau 
tidak mau harus ada 
yang duduk di bawah 
dan di luar ruangan 
dengan kursi tambahan 
seadanya ditambah 
satu layar televisi yang 
menyajikan langsung 
aktivitas di dalam 
ruangan. 

Entrepreneur dalam 
Birokrasi

K e h a d i r a n 
Gubernur DKI Jakarta 
sekaligus pemateri, 
Joko Widodo,  yang 
merupakan mantan 
Walikota Solo ternyata 
cukup dinantikan. 
Ketika Jokowi 
memasuki ruangan, 
terdengar peserta 
antusias memanggil 
nama pria yang tampak 
tampil sederhana 
itu. Dengan balutan 
kemeja putih berlengan 
panjang yang digulung 
dan bawahan celana 
keper hitam, ia pun tak 
sungkan menyambut 
peserta yang hendak 
bersalaman dengan 
dirinya.

Setelah acara 
dibuka dengan sajian 
paduan suara dari 
London School of Public 
Relation, Jokowi pun 
naik ke atas panggung 
untuk berbicara dalam 
diskusi tersebut. Pada 
saat hendak memulai 
penyajian, ternyata 
standing michrophone 
yang ada di depannya 

laporanutama
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terlalu pendek. Tanpa sungkan, ia langsung 
membenarkannya sendiri. Ketika ada panitia yang 
hendak membantunya, ia melarangnya. Aksinya 
tersebut lantas mendapat tepuk tangan yang meriah 
dari ribuan peserta.

Sebagai  materi pembuka, Jokowi pun 
menyajikan beberapa foto lamanya. Sebelum 
acara berlangsung, kru DPF sempat berjumpa dan 
menanyakan materi apa yang akan disampaikannya. 
“Saya juga enggak tahu bagusnya materi 
entrepreneurship itu yang seperti apa. Jadinya 
saya akan lebih berbagi kepada pengalaman saja,” 
akunya.

Pada kesempatan itu Jokowi memberitahu  
seluruh peserta, bahwa sebelum menjadi Walikota 
Solo dan Gubernur DKI, ia mengawali karirnya 
dengan berbisnis furniture. “Gini-gini saya memulai 
karir ya sebagai tukang kayu pada tahun 1988. Jadi 
jangan kalian pikir saya tidak bisa jadi tukang,” 
katanya.

Ia pun berbagi pengalaman ketika bisnisnya 
yang hanya dikerjakan oleh empat orang tukang 
kayu. “Usaha saya itu di awal banyak jatuhnya. 
Tapi saya bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. 
Ya begitu seterusnya. Dan hingga sekarang bisnis 
saya sudah berkembang disertai peningkatan 
fasilitas produksi juga tentunya,” katanya.

Jokowi pun berbagi tips untuk sukses menjadi 

wirausaha. Setiap pengusaha itu harus bisa inovatif 
dan kreatif, mampu melihat dan menangkap 
peluang, memiliki motivasi tinggi, dan fokus. 
“Setelah itu semua kita miliki, ada juga yang tidak 
kalah penting, yaitu kita harus memiliki komitmen 
sehingga akan menimbulkan trust  baik kepada 
konsumen maupun kita sendiri,” ujarnya.

Ditambahkannya, ketika ingin menjadi 
pengusaha sukses, juga harus bisa dan berani 
dalam mengambil risiko serta memiliki kemampuan 
kerjasama dan komunikasi yang baik pula. “Nah, 
ketika saya sudah berdiri di posisi birokrasi pun, 
saya pun tetap menjadi entrepreneur. Tapi bedanya 
customer saya saat ini ribuan warga DKI Jakarta,” 
katanya.

Tentunya pernyataan  tersebut membuat peserta 
menjadi terheran-heran. Ia pun menjelaskan bahwa 
salah satu kiat sukses untuk menjadi wirausaha itu 
adalah harus inovatif dan kreatif. Hal inilah yang 
sedang ia lakukan setelah menjadi Gubernur DKI 
Jakarta. Program kerja yang diusung seperti Kartu 
Jakarta Sehat (KJS), kampung deret, kampung 
backpacker, menurutnya merupakan bentuk 
program entrepreneurship yang diterapkannya 
dalam dunia birokrasi.

“Kampung deret itu misalnya. Kita harus mampu 
melihat dan menangkap peluang yang ada saat 
ini. Selama ini kan pemukiman rakyat yang ada 

foto dok DPF (BF)
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menjulang tinggi ke atas, kan ada baiknya juga 
kita buat berderetan,” katanya sembari mendapat 
ribuan applause dari seluruh peserta.

Blusukan (Berkunjung langsung ke daerah 
terpencil. Red) yang sering dilakukan oleh Jokowi 
termasuk salah satu kiat sukses menerapkan 
sistem entrepreneur ke dalam birokrasi. Baginya, 
era sekarang para pejabat itu ya harus turun ke 
masyarakat. 

“Sekarang ini sudah era horizontal, eranya untuk 
blusukan. Pejabat tidak mulu harus diam di kantor. 
Pejabat ya  bisa juga  turun ke gorong-gorong, apa 
salahnya pejabat masuk gorong-gorong? Pejabat 
eksklusif itu udah nggak zaman!” tegasnya.

Menurut Jokowi, pejabat itu bergaulnya juga 
harus kepada masyarakat. “Ini kan sudah era 
horizontal. Nah dalam berwirausaha juga begitu. 
Kita harus bisa melihat kebutuhan masyarakat itu 
apa dan mendengarkan langsung apa kebutuhan 
mereka. Jadi jangan hanya terjebak dengan cara 
berwirausaha itu-itu saja,” katanya.

Sukses HAK Semua 
Orang

“Sukses itu hak semua orang. Apa pun 
kedudukan orang tua kalian, sukses itu sudah 
menjadi hak kalian semua.” Begitu kalimat 
pembuka yang disampaikan Chairul Tanjung (CT), 
dan disambut applause yang riuh.

CT merupakan sosok entrepreneur yang 
terbilang sukses di Indonesia. Semenjak dikeluarkan 
biografi berjudul, Chairul Tanjung si Anak Singkong, 
namanya pun semakin melejit. Bagaimana tidak, 
selama ini masyarakat tidak terlalu tahu bahwa ia 
adalah pemiliki usaha ritel Carrefour. Selain itu ia 
juga pemilik CT Corp yang dibawah naungannya 
ada beragam perusahaan yang bergerak di 
berbagai bidang. Seperti media, ia pemilik Trans 
Corp (Trans TV dan Trans 7), portal berita detik, 
bidang finance seperti Bank Mega dan Bank Mega 
Syariah, bidang makanan dan minuman seperti 

laporanutama
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Baskin & Robbins dan Coffee Bean & Tea Leaf, 
serta banyak bidang lainnya. Dengan terjualnya 
400.000 eksemplar buku biografinya dalam satu 
tahun, nama CT semakin tersohor. Terlebih karena 
buku itu dianggap sebagai inspirasi bagi banyak 
kalangan dalam dunia entrepreneur.

Dengan menggunakan kemeja lengan pendek 
berwarna hitam, ia pun menceritakan pengalaman 
bisnis kali pertama ia jalani ketika menjadi 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) di 
Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1981. “Dimulai 
dari bisnis fotokopi di bawah tangga gedung FKG 
UI, saya mulai berbisnis. Keuntungan saya pertama  
kali yang saya dapat saat itu Rp15.000,” ujarnya.

CT mulai berbisnis fotokopi memiliki alasan yang 
kuat. Ia katakan kejadian kala itu, menjadi trigger-
nya hingga ia sukses seperti saat ini. CT memiliki 
motivasi yang kuat saat memulai bisnis fotokopi 
tersebut. Hal itulah yang menjadikannya sukses 
saat ini. Diceritakan olehnya, dahulu ketika ia lulus 
sebagai mahasiswa FKG UI, uang kuliah yang harus 
segera dibayar Rp 75.000. Kepada Ibundanya, 
CT menyampaikan hal tersebut, dan sang bunda 
berjanji akan memberinya segera mungkin. Uang 
pun diterima CT lalu ia bayarkan ke fakultas. Singkat 
cerita, ternyata uang itu berasal dari kain halus - 
sejenis kain yang dipakai pada hari-hari penting, 
seperti: acara pernikahan, meninggal,dsb) - yang 
digadaikan. Sejak itu ia berjanji dalam hatinya, 
akan keluar dari belengu kemiskinan dengan cara 
bekerja dan menghasilkan uang tanpa lagi meminta 
uang kepada orang tuanya. 

“Saya sekarang adalah akumulasi  masa lalu. 
Trigger saya untuk berhasil adalah ketika saya tahu 
kain halus milik ibu saya digadaikan demi biaya 
kuliah saya. Jadi kalau kita ingin jadi entrepreneur 
sukses, temukan trigger kalian masing-masing. 
Jadi entrepreneur tanpa komitmen, LUPAKAN!” 
tegas CT yang pernah juga menjadi Ketua Umum 
Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Organisatoris
Untuk menjadi sukes dalam dunia entrepreneur, 

ada faktor penunjang lainnya yang tidak kalah 
penting, yakni pengalaman dalam berorganisasi. 

Menurut CT, berorganisasi akan menunjang setiap 
orang yang ingin bergerak di bidang enterpreneur.

“Seorang entrepreneur perlu belajar dari 
organisasi. Karena ini benar-benar pengalaman 
yang sangat berperan penting, kenapa? Karena 
dari organisasi itulah kita akan mempelajari dan 
mengerti apa yang namanya manajemen,” katanya.

Setiap organisasi pasti mempelajari yang 
namanya manajemen, mau itu manajemen mengenai 
waktu, keuangan dan lainnya. “Manajemen 
sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Selain 
manajemen, tentunya dalam berorganisasi kita juga 
belajar tentang leadership. Kita harus memahami 
bagaimana jiwa kepemimpinan dalam membidangi 
suatu bidang. Dan kalau mau jadi entrepreneur 
juga harus mengerti berhitung, serta bertanggung 
jawab,” pungkasnya. (RAS)
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Dari Relawan

Entrepreneur

Joko, Irul, Heddy dan Kiki. Empat 
anak muda Medan ini tidak menyangka bisa men-
dapatkan banyak hal seperti pengalaman, net-
working, ilmu & wawasan, bahkan rezeki dalam 
bentuk uang melalui AT-TIK. Mereka bergabung 
sebagai relawan dengan niat tulus untuk berbagi 
dan membangun negeri. Mengejar-ngejar dosen 
untuk mendapatkan izin meninggalkan kelas, 
menyisihkan waktu lebih demi mengejar keter-
tinggalan pelajaran dan menempuh perjalanan 
hingga sepuluh jam menembus perkebunan ke-
lapa sawit dilakukan dengan suka cita dan tekad 
untuk menginspirasi para pendidik di Labuhan 
Batu dan Labuhan Batu Selatan.

AT-TIK diinisiasi oleh DPF untuk mengek-
sekusi Teacher Competency Development Pro-
gram (TCDP), serangkaian kegiatan yang bertu-
juan membentuk masyarakat pembelajar melalui 
pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Ko-
munikasi (TIK). Berhadapan dengan guru-guru 
yang bergelut dengan perangkat teknologi infor-
masi, anak-anak muda yang berperan sebagai 

Assistant Trainer bersyukur keberadaan mereka 
dapat menginspirasi akademisi di pelosok Su-
matera Utara.

Berangkat memberikan pelatihan TIK tanpa 
mengharapkan apa pun kecuali menerapkan il-
munya untuk pengabdian masyarakat, keempat 

Ke Social

laporanutama

irul
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mahasiswa tersebut terkejut ketika pulang justru 
banyak mendapat bekal. “Saya kaget sekali keti-
ka mendapatkan amplop. Melihat semangat dan 
peningkatan pada peserta pelatihan saja sudah 
senang,” ungkap Joko. 

Kegiatan demi kegiatan TCDP diselengga-
rakan, bermacam kesempatan pengembangan 
diri diikuti. Berbekal pengalaman dan kompe-
tensi yang semakin meningkat, AT-TIK akhirnya 
berkembang. Dengan tetap mempertahankan 
idealisme, AT-TIK mulai menunjukkan profesiona-
lisme dengan integritas dan kerja keras. Mereka 
percaya, ketika AT-TIK telah berhasil membukti-
kan komitmennya, pengakuan dan penghargaan 

akan datang dengan sendirinya.
Di sini lah mereka pertama kali merasakan 

menjadi social entrepreneurs. Berbeda dengan 
kebanyakan lembaga pemberdayaan, social en-
trepreneur tidak mengharapkan efek yang segera 
dalam skala seadanya, namun mereka berharap 
membawa manfaat untuk jangka panjang dalam 
skala besar. Oleh karena itu, keuntungan finan-
sial wajib hukumnya bagi social entrepreneurs. 
Bukan untuk profit, tetapi semata-mata untuk 
menghasilkan pengembangan-pengembangan 
yang lebih besar.

joko heddy



14 edisi juli 2013
Inspirasi

Masyarakat
Pembelajar

Kenapa Menjadi Social En-
trepreneur?

Sejak menduduki bangku kuliah, mahasiswa 
didaulat sebagai agen perubahan (agent of 
change). Pikiran, sikap dan perilakunya harus 
dapat memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya, 
namun juga orang banyak. Sebagai agen peru-
bahan, mereka diharapkan dapat memberikan 
solusi-solusi inovatif untuk mengatasi isu-isu di 
masyarakat. 

 Kreativitas dan inovasi adalah kunci utama 
seorang pengusaha. Menurut pengertian di atas, 
besar potensi mahasiswa untuk menjadi seorang 
social entrepreneur. Sumber daya dan pengala-
man yang dimilikinya bisa jadi masih terbatas, 
namun semangat dan ketangguhannya mampu 
menggerakkan orang-orang untuk mendukung 
pengimplementasian ide mereka mengubah du-
nia. 

Berbeda dengan business entrepreneur, tu-
juan utama seorang social entrepreneur bukan 
menghasilkan keuntungan, melainkan nilai-nilai 
sosial. Keduanya menciptakan kesempatan 
mengembangkan diri bagi diri sendiri maupun 
orang lain serta meraih keuntungan, hanya porsi-
nya berbeda. Lantas, mengapa AT-TIK memilih 
untuk menjadi social entrepreneur?

1. Meski telah muncul sejak lama, konsep 
social enterprise berkembang pesat menjadi 
mainstream dalam satu dekade terakhir. Pelu-
angnya untuk diterima, mendapatkan dukungan, 
diimplementasikan dan berhasil semakin besar.

2. Terkadang kita bangga telah menya-
takan kepedulian terhadap pemberantasan 
kemiskinan, kebodohan, peningkatan kesehatan 
dan lainnya dengan mengkritisi pemerintah. Han-
ya sampai di sana kah kita dapat berperan?

Ketika sistem yang ada terhambat, diban-
dingkan dengan pemerintah, seorang social en-
trepreneur akan lebih bebas mengidentifikasi pe-
nyebabnya dan mengganti sistem tersebut serta 
meyakinkan masyarakat untuk menjalankannya. 
Jika kita memang mau menyelesaikan masalah, 
kenapa tidak menjadi bagian dari solusinya?

3. Banyak orang menunda berkontribusi 

dan memperhatikan orang lain hingga mereka 
merasa sudah sukses. Padahal, bisa jadi kon-
tribusi seseorang di masyarakat lah yang jus-
tru akan mendongkrak kesuksesannya. Jadi, 
kenapa tidak mulai sejak muda? Ketika pikiran 
masih terbuka, mudah belajar dan energi masih 
melimpah. Ilmu yang seseorang dapatkan di 
bangku sekolah atau kuliah tidak memiliki nilai 
manfaat sampai mereka bersentuhan dengan 
masyarakat.

4. Pemberdayaan saat ini tidak mungkin 
tanpa ditunjang penguasaan teknologi dan infor-
masi. Namun, hingga saat ini tampak bahwa TIK 
hanya milik golongan menengah ke atas. Pada-
hal, hak memperoleh informasi adalah milik se-
mua orang. Apalagi, justru kalangan menengah 
ke bawah yang lebih banyak membutuhkan pem-
berdayaan. Melalui jalur sosial, AT-TIK memfasili-
tasi pemerataan akses terhadap teknologi. 

5. Social enterprise bukan hanya milik 
orang tua. Sebelum tahun 2000, mungkin per-

laporanutama
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nyataan ini tidak tepat. Namun, sekarang saatnya 
para pionir tersebut mewariskan semangat, pen-
gajaran, bimbingan dan inspirasi mereka kepada 
generasi selanjutnya untuk meneruskan pergera-
kan. 

Jika diperhatikan, ide social entrepreneurship 
yang begitu asing sepuluh tahun lalu kini marak 
digaungkan di kampus-kampus. Melihat perkem-
bangannya, niscaya gerakan ini akan berke-
sinambungan dan membawa manfaat yang lebih 
besar dalam skala yang lebih luas sepuluh tahun 
mendatang.

AT-TIK: 5 Tahun ke Depan
Rekrutmen dan seleksi, orientasi dan kade-

risasi, pengembangan kompetensi anggota serta 
pengembangan organisasi dilakukan AT-TIK 
setiap tahun. Setelah ditempa menangani TCDP 
selama dua tahun, tanpa menihilkan alasan ke-
beradaannya AT-TIK siap mengembangkan 
sayap sehingga dapat memiliki kemandirian, fi-
nansial maupun sistem.

Agar mimpi mewujudkan AT-TIK sebagai 
social enterprise berskala nasional dapat dipe-
nuhi dalam lima tahun mendatang, AT-TIK kerap  

mengevaluasi dan berusaha meningkatkan per-
formanya. Pembenahan manajemen kegiatan, 
anggota, organisasi hingga keuangan harus kon-
tinu dan konsisten.

Pada saat yang bersamaan, AT-TIK akan 
merangkul lebih banyak pihak –perorangan 
maupun korporasi—untuk mengambil peran 
menjadi agen perubahan. Karena social en-
trepreneurship adalah milik kita bersama. 
(VK)



Bakti Guru

Entrepreneurship
Saya teringat masa-

masa mengenyam pendidikan di 
sebuah SMU di Jakarta. Masih 
tergambar jelas suasana belajar 
di sekolah, canda tawa rekan-
rekan kala jam istirahat, wajah 
guru-guru yang ikhlas mengabdi 
tanpa pamrih. Bahkan Bu “Ndut” 
– biasa kami memanggilnya - saat 
melayani anak-anak menghabiskan 
uang jajannya di kantin. Sebuah 
kenangan indah yang tak mungkin 
terlupakan. 

Setelah bertahun-tahun lulus, 
akhirnya saya dan teman-teman 
seangkatan berkesempatan 
mengunjungi kembali sekolah 
tercinta, untuk mengenang masa-
masa indah sambil menyapa 
guru-guru hebat di sana. Ketika 
menyusuri setiap sudut sekolah, 
ternyata cukup banyak perubahan 
fisik yang telah dilakukan. Gedung 
sekolah tampak megah dan bersih. 
Ruang kelas semakin “nyaman 
untuk belajar”, dilengkapi dengan 
fasilitas penunjangnya, lapangan 
dan kantin yang tertata rapih. 
Namun satu hal yang tidak berubah 
dari guru-guru yang saya temui, 
kasih sayang mereka kepada 
murid-muridnya tak pernah padam. 

laporanutama

Diantara Semangat
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Berpuluh-puluh tahun mengabdi dan berbakti, 
mereka masih terus semangat untuk memberikan 
yang terbaik bagi anak-anak didiknya. 

Dulu, profesi guru mungkin bukan pilihan 
pertama bagi sebagian orang dikarenakan tuntutan 
tanggung jawab yang kurang setimpal dengan 
kompensasi yang didapat. Terlebih lagi jika mereka 
harus ditempatkan di daerah terpencil, minim akses 
transportasi bahkan termasuk di daerah rawan 
bencana. Hanyalah mereka yang jiwanya terpanggil 
dan mempunyai kemauan kuat yang tetap 
bertahan. Memang ada ungkapan “pengabdian 
ada di hati nurani, bukan di perut”. Namun terlepas 
dari problematika kompensasi, guru juga adalah 
manusia yang rindu akan kehidupan yang layak. 
Mereka akan menjadi jauh lebih hebat, jika kita pun 
menghargai upaya dan dedikasinya. 

Saat ini guru menjadi sebuah profesi yang 
dipandang dan cukup menjanjikan secara ekonomi. 
Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan 
kesejahteraan guru seiring dengan kompetensinya 
perlu mendapatkan apresiasi. Dari seorang guru 

hebat akan lahir murid yang hebat. Semakin banyak 
guru hebat, semakin banyak pula murid yang hebat. 
Guru pun dipandang sebagai profesi terhormat, 
karena keilmuannya. Tidak sedikit juga seorang 
guru yang didaulat sebagai tokoh masyarakat di 
lingkungan tempat tinggalnya. 

Ada sedikit cerita mengenai guru yang telah 
mendapatkan sertifikasi dengan penghasilan 
sekitar 5 juta perbulan. Setelah lulus sertifikasi dan 
mendapatkan penghasilan sejumlah tersebut, sang 
guru menjadi lebih fokus untuk bekerja dan tidak 
lagi berusaha mencari sampingan selain mengajar. 
Ternyata jujur beliau akui, faktor penghasilan 
mempunyai kontribusi cukup besar dalam hal 
profesionalisme (totalitas mengajar). Sejujurnya, 
kasus seperti ini juga terjadi pada banyak orang 
dengan berbagai latar belakang profesi. 

Alokasi 20% APBN untuk sektor pendidikan 
diharapkan mempunyai dampak langsung 
terhadap kualitas masyarakat yang berujung pada 
kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. 
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Korea 

“Hiduplah untuk memberi 
sebanyak banyaknya, bukan 
untuk menerima sebanyak– 
banyaknya”. (Pak Harfan dalam 
Film Laskar Pelangi)



(dilansir dari kompas.com, 22 Mei 2012). 
Pendidikan karakter yang saat ini sedang 

dikembangkan pemerintah menjadi modal dasar 
pembentukan seorang leader. Bagaimana 
mengelola manusia dengan segala potensinya, 
mengambil keputusan, menanggung resiko  dan 
bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang 
diambil ada pada seorang leader. Dan ini adalah 
kemestian bagi seorang entrepreneur.

Menurut kajian dari World Bank, perbandingan 
jumlah pengusaha di Indonesia dengan total jumlah 
penduduknya baru sekitar 1,56%. Masih tertinggal 
dari negara tetangga seperti Malaysia sebesar 4%, 
Thailand 4,1% dan Singapura yang telah mencapai 
7,2%. Lalu, apakah guru dapat berperan dalam 
percepatan pertumbuhan jumlah entrepreneur di 
Indonesia? Tentu!

Guru mempunyai peran besar terhadap 
pembentukan karakter. Hal sederhana yang 
dilakukannya bisa menjadi sumber inspirasi bagi 
anak didiknya. Bagaimana guru dapat menularkan 
semangat entrepreneurship? Salah satu cara yang 
paling memungkinkan adalah profesionalisme 
dalam bekerja. Guru perlu juga melihat dirinya 

laporanutama

Selatan Lee Myung-bak saat pembukaan APEC 
Education Ministerial Meeting ke-5 di Gyeongju, 
Korea Selatan, Selasa, 22 Mei 2012, “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 keajaiban dan perubahan. Karena 
itu, peningkatan pendidikan, termasuk dengan 
pemanfaatan teknologi harus dilakukan,” kata Lee 
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sebagai seorang 
e n t r e p r e n e u r 
dan anak 
didik sebagai 
p e l a n g g a n . 
Dengan begitu 
akan muncul 
k e p u t u s a n /
t i n d a k a n 
dengan tujuan 
m e m b e r i k a n 
yang terbaik 
bagi pelanggan 
dan seluruh 
s t a k e h o l d e r s 
(orang tua siswa/
m a s y a r a k a t /
pemerintah). 

Datang ke 

sekolah tepat waktu, mengajar dengan penuh cinta kasih, berupaya agar sekolah mampu menyediakan 
fasilitas terbaik, secara rutin mengeluarkan laporan perkembangan anak didik, transparansi dalam 
pengelolaan keuangan sekolah dan lain-lain, akan menjadi pembelajaran berharga bagi anak didik tentang 
pentingnya mempunyai karakter seperti sang guru. Ketulusan, kejujuran, keberanian, tanggung jawab 
adalah pembelajaran yang tidak bisa didapatkan melalui teori buku-buku sekolah. Itu semua bisa didapatkan 
melalui pengalaman. Untuk mengetahui apakah seseorang berani atau tidak, berikan dia tantangan; 
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apakah jujur atau tidak, berikan kepercayaan; 
apakah amanah atau tidak, berikan kekuasaan. 
 

Entrepreneurship di 
Sekolah

Entrepreneurship juga telah menjadi salah 
satu mata pelajaran, khususnya di sekolah 
kejuruan. Seorang guru bisa mendampingi anak 
didiknya untuk mengalami dan merasakan proses 
menjadi seorang entrepreneur. Studi kasus 
hingga praktek pembuatan suatu usaha mulai dari 
aspek legal, produksi, keuangan dan pemasaran 
semakin menajamkan anak didik dalam dunia 
entrepreneurship. Memang, sebaiknya pendidikan 
entrepreneurship sudah dapat diterapkan sedari 
kecil. Jika di sekolah guru menjadi contohnya, 

maka di rumah, orang tua pun harus berperan untuk 
menumbuh kembangkan  karakter entrepreneurship 
anak-anaknya. 

Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah 
terus meningkatkan kompetensi yang dinamis dan 
mengikuti perkembangan zaman. Jika berharap 
anak didik kita berubah, kita pun sebagai orang tua 
atau guru harus berubah terlebih dahulu. Karena 
masa hidup kita saat sekolah dengan anak kita 
jauh berbeda, maka pendekatan maupun caranya 
pun berbeda. Kita harus masuk dengan cara yang 
membuat anak kita nyaman. Karena apa yang anak 
kita pelajari berubah, bagaimana mereka belajar 
berubah, dimana mereka belajar juga berubah, 
kapan mereka belajar pun juga berubah. 

Adalah mungkin juga seorang guru tanpa 
meninggalkan profesionalismenya mampu dan 
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berhasil sebagai seorang entrepreneur. Setidaknya 
apa yang dilakukan guru dapat memberikan 
inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya untuk 
berani dan siap mengambil jalur entrepreneurship. 
Banyak contoh kasus yang dapat kita angkat. 
Salah satunya (alumni peserta pelatihan TIK dasar)
Khodirin, seorang guru merangkap wakil kepala 
sekolah MA Nahdhiyah Talun, Kab. Pekalongan. 
Beliau memantapkan diri di dua kuadran (guru 
dan entrepreneur) sejak tahun 2003. Bidang usaha 
budidaya jamur beliau pilih bukan semata-mata 
karena dorongan ekonomi, namun juga hobi beliau. 
Lalu apa manfaatnya bagi anak didiknya? Ternyata 
mereka sering datang mengunjungi tempat usaha 
jamurnya, belajar langsung dengan turun ke 
lapangan dalam proses produksinya. Bukan tidak 
mungkin ketika usaha ini berkembang besar, bukan 
hanya Khodirin dan keluarga yang mendapatkan 
manfaatnya, namun juga anak didik, sekolah bahkan 
masyarakat. Karena entrepreneurship mempunyai 
multiplying effect yang besar dalam kesejahteraan 
suatu daerah. Inilah yang sering kita kenal dengan 
keberkahan. 

Bukankan Allah SWT berfirman bahwa Ia tidak 
akan mengubah suatu kaum apabila kaum tersebut 
yang tidak mengubahnya? Apakah guru sanggup 
untuk membenahi dirinya sendiri lalu kemudian 
berupaya mendidik anak didiknya dengan baik? 
Mengikhlaskan dirinya demi berkah Illahi dan 
terus berusaha untuk keluarganya. Di akhirat nanti 
bukanlah guru kaya karena korupsi yang kemudian 

masuk surga, namun guru ikhlas yang menyebarkan 
manfaat ilmu sampai ke beberapa generasi. Guru 
yang menjadi suri tauladan para siswa. 

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan dengan 
jumlah penduduk yang besar (no. 4 setelah Cina, 
India dan Amerika). Kekayaan alam yang melimpah 
dan beragam menjadi daya tarik bagi bangsa-
bangsa lain untuk berinvestasi. Hal ini hanya akan 
menjadi beban jika kualitas sumber daya manusia 
tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. 
Bangsa kita hanya akan menjadi pasar bagi produk-
produk asing, terlebih lagi dalam era perdagangan 
bebas. Sementara sebagian besar keuntungan 
tidak dirasakan oleh kita, karena mereka tidak 
berinvestasi di negeri kita. 

 Memang upaya ini bukanlah hal yang mudah 
layaknya membalikkan telapak tangan. Butuh kerja 
keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Semua pihak perlu 
bergandengan tangan untuk mencapai masa depan 
gemilang. Guru sebagai garda depan kemajuan 
pendidikan diharapkan dapat berkontribusi dalam 
peningkatan kualitas masyarakat. Entrepreneurship 
sebagai salah satu solusi untuk mempercepat 
kemajuan suatu bangsa perlu mendapat perhatian 
besar. Menciptakan entrepreneur muda yang 
berkarakter menjadi target kita selanjutnya.  

Tersadar dari renungan kemudian teringat 
cuplikan film Laskar Pelangi, “Hiduplah untuk 
memberi sebanyak–banyaknya, bukan untuk 
menerima sebanyak–banyaknya” (Pak Harfan 
dalam Film Laskar Pelangi ). (BF)
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seputarkita

Entrepreneur Festival 
2013
Diselenggarakan di FX Sudirman 
Jakarta pada 2-5 Mei 2013. Sejumlah 
pengusaha muda dari 16 industri besar 
mengisi acara talkshow dengan tujuan 
menginspirasi kalangan muda agar 
berani dan mampu menjadi seorang 
entrepreneur yang tangguh. Dalam 
acara tersebut, juga diadakan 10 
workshop mengenai bussiness plan, 
marketing strategy, public relation, dan 
lainnya. Acara seminar ini gratis untuk 

semua yang hadir, sedangkan workshopnya sendiri berbiaya Rp 100.000,-. Luar biasa dan salut.  Audiens 
yang hadir seperti terbius oleh aura entrepreneurship yang didesain oleh panitia. Selamat! Ingin tahu lebih 
banyak lagi silakan kunjungi http://entrepreneurfestival.co.id. (BF)

Kelas Inspirasi Angkatan II
“Think Big, Start Small, Act Now”. Itulah 
yang disampaikan Anies Baswedan saat 
pembukaan Kelas Inspirasi (KI) angkatan 
II. Profesional muda dari berbagai 
latar belakang profesi serta beberapa 
pengusaha berkumpul untuk berbagi. 
Mereka memutuskan untuk cuti satu 
hari dari tempat kerja untuk sharing di 
berbagai sekolah dasar tentang profesi 
yang mereka jalani. Bagi murid-murid, 
hari itu menjadi hari yang menginspirasi 
mereka seumur hidup, karena mereka 
mendapatkan pembelajaran dan 
pengalaman dari “orang-orang besar”. 

Bersyukur, salah satu kru DPF yaitu Billy yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Yamaha Riders 
Federation Indonesia (YRFI) berkesempatan ikut serta menjadi bagian dari semangat ini. Ada dua tujuan 
dari penyelenggaraan KI. Bagi sekolah dan siswa adalah belajar dari para profesional. Diharapkan 
penyelenggaraan KI dapat mengispirasi siswa untuk menjadi orang bermanfaat, sedangkan bagi sekolah 
adalah mendapatkan relasi untuk mengembangkan sekolahnya. Bagi para profesional, mereka dapat melihat 
langsung kenyataan dan kondisi dunia pendidikan kita, sehingga mampu mendorong relasi mereka untuk 
sama-sama berkontribusi. Harapan dari KI adalah semua pihak yang terlibat mendapatkan inspirasi lalu 
tergerak untuk berbuat sesuatu.  Karena kemajuan pendidikan bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. 
Tertarik untuk berpartisipasi? Silakan daftar ke www.kelasinspirasi.org. (NR) 
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Seminar Pela�han

1

Pendampingan Kontes

Area Proyek
dpfinside

SUMATERA UTARA

  Rekrutmen dan Seleksi
  Orientasi dan Kaderisasi
  Pengembangan Kompetensi
  Pengembangan Organisasi

Labuhan Batu - Labuhan Batu Selatan
SUMATERA UTARA

  Pelatihan TIK Dasar
  Pendampingan TIK
  Kontes Media Presentasi
  Kontes Blog

Tasikmalaya - JAWA BARAT

  Seminar TIK
  Pelatihan TIK Dasar
  Pendampingan TIK
  Kontes Blog

Pekalongan - JAWA TENGAH
  
  Seminar
  Pelatihan TIK Dasar
  Pendampingan TIK
  Kontes Media Presentasi
  Kontes Blog

JAKARTA

  Rekrutmen dan Seleksi
  Orientasi dan Kaderisasi
  Pengembangan Kompetensi
  Pengembangan Organisasi

JAWA BARAT

  Rekrutmen dan Seleksi
  Orientasi

JAWA TENGAH

  Rekrutmen dan Seleksi
  Orientasi dan Kaderisasi
  Pengembangan Kompetensi
  Pengembangan Organisasi

Seminar Pela�han

1

Pendampingan Kontes
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Magriby Surya F.
Koordinator AT-TIK Jakarta dan Jawa Barat
Telepon: 0899-9202-533
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Kode QR atau biasa dikenal dengan 
istilah QR Code adalah bentuk evolusi kode batang 
dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Penggu-
naan kode QR sudah sangat lazim di Jepang. 
Hal ini dikarenakan kemampuannya menyimpan 
data yang lebih besar dari pada kode batang 
sehingga mampu mengkodekan informasi dalam 
bahasa Jepang sebab dapat menampung huruf 
kanji. Kode QR telah mendapatkan standardisa-
si internasional dan standardisasi dari Jepang 
berupa ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510 dan telah 
digunakan secara luas pada ponsel di Jepang. 
 

Definisi
Kode QR adalah suatu jenis kode matriks 

atau kode batang dua dimensi yang dikem-
bangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso 
Corporation yang merupakan sebuah perusa-
haan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 
1994 kode ini dapat dengan mudah dibaca 
oleh pemindai QR. QR  merupakan singkatan 
dari quick response atau respons cepat, tu-
juannya adalah untuk menyampaikan informasi 
dengan cepat dan mendapatkan respons yang 
cepat pula. Berbeda dengan kode batang yang 
hanya menyimpan informasi secara horizontal, 
kode QR mampu menyimpan informasi secara 
horizontal dan vertikal. Oleh karena itu secara 
otomatis Kode QR dapat menampung infor-
masi yang lebih banyak daripada kode batang. 
 

Perkembangan Penggu-
naan Kode QR

Awalnya kode QR digunakan untuk pelacak-
an kendaraan bagian di manufaktur, namun kini 
kode QR digunakan dalam konteks yang lebih 
luas, termasuk aplikasi komersial dan kemudah-
an pelacakan aplikasi berorientasi yang dituju-

kan untuk pengguna telepon selular. Di Jepang, 
penggunaan kode QR sangat populer, hampir se-
mua jenis ponsel di Jepang bisa membaca kode 
QR sebab sebagian besar pengusaha di sana 
telah memilih kode QR sebagai alat tambahan 
dalam program promosi produknya, baik yang 
bergerak dalam perdagangan maupun dalam 
bidang jasa. Pada umumnya kode QR diguna-
kan untuk menanamkan informasi alamat situs 

Kode QR dan
Penggunaannya
Perkembangan
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suatu perusahaan. Di Indonesia, kode QR per-
tama kali diperkenalkan oleh KOMPAS. Dengan 
adanya kode QR pada koran harian di Indonesia 
ini, pembaca mampu mengakses berita melalui 
ponselnya bahkan bisa memberi masukan atau 
opini ke reporter atau editor surat kabar tersebut. 
 

Fungsi Kode QR
Kode QR berfungsi bagaikan hipertaut fisik 

yang dapat menyimpan alamat dan URL, nomor 
telepon, teks dan sms yang dapat digunakan 
pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-
tanda bus, kartu nama maupun media lainnya. 
Atau dengan kata lain sebagai penghubung 
secara cepat konten daring dan konten luring. 
Kehadiran kode ini memungkinkan audiens ber-
interaksi dengan media yang ditempelinya mela-
lui ponsel secara efektif dan efisien. Pengguna 
juga dapat menghasilkan dan mencetak sendiri 
kode QR untuk orang lain dengan mengunjungi 
salah satu dari beberapa ensiklopedia kode QR  

Kepentingan Komersial
Selain itu, desain QR memungkinkan penggu-

nanya untuk memasukkan logo perusahaan, klip 
video atau pun foto ke kode QR, tanpa meng-
hilangkan substansi informasi apa pun dari sum-
ber yang dimasukkan. Contoh penggunaan kode 
QR yang di dalamnya memuat konten klip video 
adalah kode QR yang digunakan oleh kelompok 
penyanyi dari Inggris bernama Pet Shop Boys 

pada tahun 2007. Ketika kode  
dipindai dengan benar, maka 
pengguna akan diarahkan ke  
situs Pet Shop Boys. Selain itu pada  
tahun 2009 kode QR digunakan  
untuk kampanye pemasaran Movie 
9 di San Diego Comic Con. Pada saat 

itu, pe-langgan diberikan kartu yang menampil-
kan kode QR yang telah terintegrasi dengan karya 
seni yang bersangkutan. Jadi, pelanggan dapat  
mengakses cuplikan film melalui  
kode Quick Response tersebut. 
 

Kepentingan Umum
Kode QR dapat dimanfaatkan sebagai kea-

manan makanan dengan cara menambahkan 
kode QR yang berisikan data-data mengenai 
kandungan nutrisi dan masa kadaluarsa pada 
tiap label makanan sehingga pelanggan dapat 
merasa lebih aman dalam memilih makanan 
yang dibeli sebab mereka dapat mengetahui 
informasi-informasi tentang makanan tersebut. 
Di Jepang, hal ini telah diterapkan oleh McDo-
nald. Terdapat 19 jenis “ sandwich “ yang diberi 
kode QR yang mengandung informasi alergi, 
jumlah kalori dan nutrisi yang terkandung dalam 
sandwich tersebut. Selain itu kode QR juga da-
pat diberikan di halte bus, sehingga penum-
pang dapat mengetahui keberadaan bus yang 
sedang ditunggu. Cara kerjanya adalah de-
ngan memberikan hipertaut ke kamera CCTV 
di setiap jalan melalui koneksi internet pada 
ponsel. Lebih lanjut lagi, kode QR dapat dipa-
sang pada kartu pelajar, sehingga akan mem-
permudah proses absensi siswa serta memper-
mudah akses bagi para siswa,guru, dan orang 
tua murid informasi proses belajar mengajar. 
 
 

Arahkan kamera ponsel anda  - Kemudian Scan QR Code - Decoding - Hasil link Code
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Cara Penggunaan Kode 
QR

Kode QR dapat digunakan pada ponsel yang 
memiliki aplikasi pembaca kode QR dan memi-
liki akses internet GPRS atau WiFi atau 3G un-
tuk menghubungkan ponsel dengan situs yang 
dituju via kode QR tersebut. 

Pelanggan, yang dalam hal ini adalah peng-
guna ponsel hanya harus mengaktifkan program 
pembaca kode QR, mengarahkan kamera ke 
kode QR, selanjutnya program pembaca kode 
QR akan secara otomatis memindai data yang 
telah tertanam pada kode QR. Jika kode QR ber-
isikan alamat suatu situs, maka pelanggan dapat 
langsung mengakses situs tersebut tanpa harus 
lebih dulu mengetikkan alamat dari situs yang 
dituju. 

Jika ingin mengakses kode QR dengan pon-
sel tanpa kamera, maka hal pertama yang harus 
dilakukan oleh pengguna adalah dengan men-
jalankan terlebih dahulu aplikasi perambah yang 
ada pada ponsel, lalu masukkan URL halaman 
yang bersangkutan, selanjutnya masukkan “ID” 
atau 7 digit nomor yang tertera di bawah kode 
dan klik tombol Go, maka pengguna akan mem-
peroleh konten digital yang diinginkan. 

Hal ini tentu mempermudah pelanggan dalam 
mendapatkan informasi yang ditawarkan oleh 
pemilik usaha. Jenis-Jenis aplikasi yang dapat 
membaca kode QR antara lain Kaywa Reader, 
yang dapat diinstall pada ponsel nokia, iMatrix, 
aplikasi untuk iPhone dan ZXing Decoder On-
line yang dapat digunakan untuk mendekode 
kode QR berupa gambar dengan memasukkan 
URL image maupun dengan menguploadnya. 
 

Kelebihan Kode QR
Kode QR memiliki kapasitas tinggi dalam data 

pengkodean, sehingga mampu menyimpan se-
mua jenis data, seperti data numerik, data alpha-
betis, kanji,kana,hiragana,simbol,dan kode biner. 
Secara spesifik, kode QR mampu menyimpan 
data jenis numerik sampai dengan 7.089 karak-
ter, data alphanumerik sampai dengan 4.296 
karakter, kode binari sampai dengan 2.844 byte, 
dan huruf kanji sampai dengan 1.817 karakter. 
Selain itu kode QR memiliki tampilan yang lebih 
kecil daripada kode batang. Hal ini dikarenakan 

kode QR mampu menampung data secara hori-
zontal dan vertikal. Oleh karena itu secara oto-
matis ukuran dari tampilan gambar kode QR bisa 
hanya satu per sepuluh dari ukuran sebuah kode 
batang. Tidak hanya itu kode QR juga tahan ter-
hadap kerusakan, sebab kode QR mampu mem-
perbaiki kesalahan sampai dengan 30%. Oleh 
karena itu, walaupun sebagian simbol kode QR 
kotor ataupun rusak, data tetap dapat disimpan 
dan dibaca. Tiga tanda berbentuk persegi di tiga 
sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca 
dengan hasil yang sama dari sudut mana pun 
sepanjang 360 derajat.

Sekarang coba praktekkan, silahkan scan 
KODE QR, diatas. Dengan aplikasi Blackberry 
Anda, Androit Phone atau Iphone. Jika aplikasi 
scan KODE QR belum dimiliki, download terlebih 
dahulu di APP store. Sebelumnya pada smart-
phone yang Anda gunakan harus tersedia jari-
ngan internet terlebih dahulu. Dan apabila Anda 
menginginkan Kode QR Anda sendiri, Anda bisa 
membuatnya di berbagai website QR Code gen-
erator secara gratis ataupun berbayar. (Dari ber-
bagai sumber)

pojokblog
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referensibuku

Judul buku : GURU GURU DAHSYAT 
Pengarang : Nisrina Lubis
Jenis Buku : Pendidikan & Pengajar
Tebal Halaman : 211  halaman
Tahun Terbit : 2010
Penerbit  : Flash Books  
No. ISBN : 9786029556254

Pahlawan tanpa tanda jasa! Layaklah gelar terhormat itu disandang para 
guru lantaran begitu besar jasa mereka pada bangsa ini. Dari keringat 

merekalah, anak-anak negeri ini dapat terlepas dari kebodohan! Tidak semua orang bisa 
menjadi guru. Dituntut dedikasi tinggi dan jiwa tanpa pamrih. Lihatlah, misalnya, berapa ba-
nyak guru honorer di negeri ini yang harus mengetatkan ikat pinggang, kekurangan materi, 
namun terus intensif melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Tak terbi-
lang juga jiwa guru-guru yang penuh semangat yang rela meninggalkan kehangatan keluarga 
demi masa depan anak-anak bangsa yang tinggal di pelosok jauh. 

Judul buku : ANEKA SIFAT KEKERASAN
      Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural
Pengarang : I.M Hendrarti & Herudjati Purwoko
Jenis Buku : Non Fiksi / Pendidikan
Tebal Halaman : 174 halaman
Tahun Terbit : 2008
Penerbit  : PT. Indeks, Jakarta
No. ISBN : 979-683-923-7

Kekerasan merupakan tindakan dari perilaku orang atau kelom-
pok ketika berinteraksi dengan atau kelompok lain, khusus- 

nya dalam melaksanakan daya tawar (bargaining power) kepada pihak lain. Buku ini 
mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan dan memberikan pemahaman yang lebih je-
las tentang aneka kekerasan yang ada di masyarakat kita. Buku ini diterbitkan agar bisa 
dinikmati oleh mereka yang peduli dan berminat pada masalah sosial di negeri ini.
Isi buku ini: (1) Kekerasan Fisik, (2) Kekerasan Simbolik, (3) Kekerasan Birokratik, (4) 
Kekerasan Struktural.

Judul buku : DUNIA DI BALIK KATA (Pintar Membaca)
Pengarang : Fajar Rachmawati
Jenis Buku : Non Fiksi / Pendidikan
Tebal Halaman : 68 halaman
Tahun Terbit : 2008
Penerbit  : PT. Citra Aji Parama
No. ISBN : 979-1464-54-3

Tulisan memiliki andil besar dan peranan penting dalam suatu perada-
ban umat manusia. Melalui tulisan disampaikan berbagai informasi yang 

mampu menembus jarak dan waktu. Apa yang ditulis oleh penulis di belahan dunia yang 
belum pernah kita datangi dapat kita baca dan mengetahui segala seluk-beluk yang ada di 
dalam tempat tersebut. Apa yang ditulis oleh generasi terdahulu dapat kita baca. Bahkan da-
pat kita jadikan acuan dalam berbagai hal. Tanpa membaca kita tidak akan dapat mengikuti 
berbagai informasi yang ada di berbagai belahan dunia. Pengetahuan yang dapat membuka 
langkah ke berbagai lingkup pun tidak akan diperoleh, terkecuali dengan membaca.
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Nirlaba
Jejaring Sosialdi

 Semua upaya pemasaran tidaklah 
sama. Satu jenis perusahaan memiliki kebutuhan 
dan kondisi yang sama sekali berlainan dari pe-
rusahaan lainnya. Begitu juga di jejaring sosial, 
upaya pemasaran yang dilancarkan satu perusa-
haan dengan perusahaan lainnya perlu disesuai-
kan.
  Mungkin kita sudah banyak mengetahui 
kiat pemasaran yang diperuntukkan bagi perusa-
haan yang berorientasi laba. Namun, bagaimana  
dengan organisasi nirlaba yang juga harus me-
miliki strategi dan upaya pemasaran agar tetap 
dapat beroperasi dan langgeng?
 Berikut adalah 9 poin yang dibagikan 
oleh 9  social entrepreneur kepada Anda yang 
masih kebingungan dalam melakukan pemasar-
an untuk bisnis sosial sebagaimana dilansir dari 
laman HuffingtonPost (6/11/2012).
 
Kiat 1: Jelas dan Singkat (Brent Beshore dari Ad-
Ventures)
Sampaikan pesan dengan jelas di social media. 
Sering kita temui banyak lembaga nirlaba mem-
bombardir para pendukung potensial dengan 

pesan-pesan marketing yang membingungkan 
karena terlalu kompleks. Tetapkan satu pesan 
dalam satu periode waktu dan sampaikan den-
gan sederhana. Orang akan lebih mudah me-
nyepakati poin pesan yang Anda coba sampai-
kan dan melakukan anjuran dalam pesan itu jika 
mereka dengan mudah memahami intinya.
 
Kiat 2: Sampaikan  Terima Kasih (Robert J. Moore 
dari RJMetrics)
Mintalah kepada penyumbang, nama akun mere-
ka di jejaring sosial (di Facebook atau Twitter, 
dsb) saat mengumpulkan informasi mengenai 
mereka. Kemudian saat mereka menyumbang, 
minta izin untuk secara publik menyebutkan kon-
tribusi mereka di kanal jejaring sosial atas sum-
bangan mereka. Ini bisa bermanfaat bagi bisnis 
sosial Anda karena si penyumbang mendapat-
kan pengakuan atas perbuatan baik mereka 
dan Anda membuat brand bisnis sosial tersebut 
menjadi lebih populer karena terjadi keterlibatan 
dengan para fans atau pengikut di jejaring so-
sial, yang ditandai dengan banyaknya like dan 
retweet.

entrepreneurship

Foto dokumen google
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 Kiat 3: Minta Suara, Bukan Uang (Derek Shana-
han dari Foodtree)
Di jejaring sosial, setiap orang merupakan papan 
iklan untuk menyebarkan pesan positif Anda. Kita 
semua mengetahui bahwa rekomendasi dari se-
seorang yang kita ketahui ialah salah satu cara 
pemasaran terbaik sehingga lembaga nirlaba 
semestinya memaksimalkan para pendukung  
dengan memberikan insentif “donasi suara”. 
Berikan pengalaman yang menyenangkan, atau 
berguna bagi seseorang agar ia menyebarkan 
pesan positif mengenai Anda. Fokuskan pada 
nilai tambah yang ada dan para fans serta pengi-
kut brand bisnis sosial Anda akan mengajak 
orang lain pula untuk menyokong bisnis dan misi 
sosial Anda.
 
Kiat 4: Buat Konten Berkualitas (John Hall dari 
Digital Talent Agents)
Hasilkan  konten berkualitas untuk dikirimkan 
bersama dengan pesan sosial bisnis Anda. Anda 
dapat meraih hasil yang mencengangkan den-
gan berbagi konten dengan para pendukung 
Anda. Setelah mereka memahami siapa Anda, 
mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan 
bantuan.
 
Kiat 5: Ini Tentang Penceritaan Sebuah Kisah 
(Abby Ross dari Blueye Creative)
Untuk lembaga  nirlaba, inilah peluang untuk ber-
cerita. Kisah yang dibagikan haruslah perpaduan 
antara hasil pengukuran kuantitatif dan narasi 
(penjelasan) kualitatif untuk menarik orang.

Kiat 6: Berbagi Insentif (Aaron Schwartz dari 
Modify Watches)
Umumnya cukup sukar menunjukkan dampak 
yang diberikan lembaga nirlaba tetapi bisnis so-
sial memberikan kanal gratis untuk secara terus 
menerus menyebarkan kisah tersebut. Peluang 
terbesar yang dapat diraih lembaga nirlaba 
melalui jejaring sosial ialah mendapatkan pen-
dukung untuk berbagi pesan positif mereka ke 
lebih banyak orang. Fokuslah dalam upaya mem-
buat kisah yang disampaikan semenarik mungkin 
bagi masyarakat (pengguna jejaring sosial) atau 

bahkan menciptakan insentif atau imbalan bagi 
mereka yang mau berbagi sehingga orang lain 
yakin bahwa upaya sosial yang sedang Anda 
kerjakan adalah demi kebaikan orang banyak.

Kiat 7: Tanyakan (Caitlin McCabe dari Real Bul-
lets Branding)
Kita mungkin tak temui banyak kesulitan dalam 
membagikan kisah dan kesadaran akan ke-
beradaan lembaga nirlaba dan misi sosialnya 
tetapi patut dipikirkan pula bagaimana para 
pengguna jejaring sosial ini dapat membantu 
Anda. Banyak lembaga nirlaba memenuhi akun 
jejaring sosial mereka dengan kisah ini itu tetapi 
sayangnya mereka tidak menjelaskan bagaima-
na cara yang konkret untuk dapat membantu. 
Orang akan bertanya-tanya, “Apa yang mereka 
ingin saya lakukan?”

Kiat 8: Edukasi dan Informasi (Derek Johnson 
dari Tatango)
Saat seseorang menyumbang atau mengam-
bil tindakan mewakili sebuah lembaga nirlaba, 
dampaknya akan besar dan luas  tetapi saat 
seseorang memahami alasan mengapa mereka 
dan semua teman mereka mesti menyumbang 
atau mengambil tindakan, itu akan jauh lebih luas 
dalam memberikan dampak konkret. Saat meng-
gunakan jejaring sosial apa pun, sebuah lemba-
ga nirlaba harus berfokus pada pemberian edu-
kasi kepada masyarakat, karena para pendukung 
yang lebih terdidik akan lebih berguna daripada 
mereka yang mengikuti atau menjadi fans tanpa 
memiliki motivasi dan edukasi apa pun.

Kiat 9: Akhiri dengan Imbauan Berbuat (Lisa 
Nicole Bell dari Inspired Life Media Group)
Pesan yang menginspirasi di jejaring sosial  
sangat positif tetapi imbauan sederhana  
untuk berbuat sesuatu yang  nyata akan menjadi 
sesuatu yang bermanfaat dalam jangka panjang. 
Undanglah para pengguna jejaring sosial untuk 
bergabung dalam mailing list Anda atau ber-
gabung dengan brand sosial Anda di jejaring  
sosial. (Dari berbagai sumber)
 



32 edisi juli 2013
Inspirasi

Masyarakat
Pembelajar

iPAD on
at Burlington High School
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IPad “one-to-one” program 
adalah program yang menjadikan daya 
tarik siswa untuk lebih bersemangat 
belajar karena menggunakan 
teknologi IPad untuk pembelajaran. 
 
Inspirasi

Burlington High School terletak 
sekitar 20 menit di luar Boston, USA. 
Sekolah yang terletak di pinggir kota 
yang mayoritas penduduknya berasal 
dari kelas menengah ini dihadiri seribu 
siswa kelas 9 - 12 dan telah berstandar 
nasional. Dengan tingkat kelulusan 
100 persen pada ujian negara dan 
95 persen lulusan melanjutkan ke 
perguruan tinggi, ternyata Burlington 
merasa cukup dan tidak memerlukan 
banyak perubahan.

Namun demikian manajemen 
sekolah berpikiran bahwa mereka 
tidak boleh hanya berpuas diri dengan 
membantu siswa lulus tes. Mereka ingin 
mengadaptasi metode pengajaran 
yang semakin digital,  hal ini dilakukan 
untuk membantu siswa agar dapat 

lebih baik mempersiapkan diri di kehidupan nyata.
Para pendidik di Burlington mengakui bahwa 

banyak siswa mendapatkan sebagian besar 
informasi mereka dari internet. “Jadi siswa perlu 
guru lebih dari sebelumnya,” kata mantan kepala 
sekolah Patrick Larkin. “Kita perlu membimbing 
mereka dalam menentukan apa yang merupakan 
sumber yang benar atau tidak. Penggabungan 
standar melek digital ke dalam kurikulum melalui 
penggunaan teknologi yang familiar dan sering 
digunakan para siswa di luar sekolah diharapkan 
dapat mewujudkan lingkungan belajar yang lebih 
adaptif”.

Transformasi dari buku teks tradisional ke 
teknologi digital dinilai sangat penting oleh pengelola 
sekolah. Burlington memilih iPad sebagai alat belajar 
karena memberikan siswa akses lebih ke seluruh 
dunia seperti saat ini. “Kami melihat ini sebagai 
kesempatan besar untuk demokratisasi informasi,” 

ujar guru sejarah Todd Whitten. “Dengan iPad, 
siswa memiliki perangkat ringan yang mengandung 
lebih banyak pengetahuan dari buku teks 
tradisional pernah bisa, dan semuanya ada disini.” 

 
Implementasi

Pengelola Burlington berkomitmen untuk 
menyediakan perangkat iPad bagi setiap siswa 
dan guru untuk digunakan sepanjang tahun ajaran. 
Untuk membeli perangkat, sekolah mengatur dana 
dalam anggaran yang ada dengan menghilangkan 
laboratorium komputer yang mahal dan memutuskan 
menghilangkan buku cetak.

Guru menjadi lebih bijaksana mengenai peran 
mereka dan bagaimana mereka merubah paradigma  
bahwa siswa mereka memiliki perangkat yang 
memberi mereka akses luar biasa untuk informasi. 
Mereka harus memosisikan diri mereka tidak hanya 
sebagai penyedia pengetahuan tetapi juga sebagai 
pemandu, yang membantu siswa menavigasi dan 
menganalisa informasi. “Saya percaya bahwa 
bagian dari tanggung jawab pendidik abad ke-21 
adalah menyisihkan waktu untuk membantu siswa 
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berpikir melalui banyak perspektif serta sudut 
pandang dan mengadopsi serta memutuskan baik 
atau tidaknya informasi yang mereka dapatkan dari 
berbagai situs di internet,” kata Whitten. “Sangat 
penting untuk berdiskusi tentang apa yang ‘benar’.”

Dengan menggunakan iBooks Author, guru 
di Burlington membuat materi kursus interaktif di 
iPad untuk menjaga siswa mereka terlibat lebih 
aktif. Guru Bahasa Inggris Tim Calvin mampu 

menyajikan bukan hanya teks namun juga gambar 
serta berbagai link terkait pelajaran ke siswa. 
“Saya dapat membuat buku bergambar serta video 
ditambah hyperlink di dalamnya. Ini bagus karena  
kami menyajikan bukan sesuatu yang sudah ada 
di luar sana, tetapi hasil pemikiran dan kreasi yang 
dapat kami buat sendiri,” katanya.

Siswa dan guru di seluruh disiplin ilmu 
menemukan cara baru untuk membuat belajar lebih 
interaktif. Di kelas Spanyol, siswa berlatih berbicara 
dengan merekam dan memutar ulang suara 
mereka. Di kelas ekonomi, siswa menarik data 
pasar saham real-time untuk membuat dan melacak 
portofolio saham. Dan di kelas matematika, siswa 
menggabungkan hitungan biaya riset pasar untuk 

“IPad memungkinkan saya untuk 
menjadi jauh lebih kreatif daripada yang 
saya bisa sebelumnya. Ini semangat 
baru bagi saya untuk berjalan ke ruang 
dengan kemungkinan tak terbatas. “

- Todd Whitten, guru sejarah -
   Burlington High School
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membuat anggaran perumahan yang realistis.
Memberikan akses luas kepada siswa melalui 

iPad juga memungkinkan guru untuk lebih 
beradaptasi sesuai dengan kebutuhan yang unik 
dan kemampuan siswa mereka. Kini siswa tidak 
harus menulis esai dan menjawab pertanyaan 
pilihan ganda untuk menunjukkan apa yang telah 
mereka pelajari. “Sebagai pendidik, kita masih 
perlu fokus pada hasil belajar,” kata Larkin. 
“Kami memiliki beberapa cara bagi siswa untuk 
menunjukkan tingkat kemahiran.” Dengan iPad, 
siswa memiliki lebih banyak kebebasan untuk 
mengekspresikan diri. Mereka dapat membuat 
video, desain poster digital, atau membuat website. 
Jika seorang siswa lebih menyukai pendekatan 
yang lebih analog, guru bisa sama-sama fleksibel. 
 
Hasil

Pada tahun pertama, iPad “one-to-one” program 
telah membuat dampak besar di Burlington High 
School. Menurut survei akhir tahun, mayoritas siswa 
menunjukkan semangat lebih untuk menghadiri  
kelas dan lebih terorganisasi dalam pembelajaran 
mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Guru melihat peningkatan yang signifikan dari 
keterlibatan para siswa dan lebih bersemangat, 
percakapan menjadi lebih berkualitas, hal ini semua 
karena menggunakan iPad dalam pembelajaran. 
Siswa dapat terlibat dalam diskusi tentang mengapa 
banyak informasi di berbagai situs menyajikan 
informasi secara berbeda, dan terangkum ke 
pemahaman mereka sendiri,” kata Whitten. “Dalam 
pandangan saya, inilah pembelajaran aktual dan 

iPad membuatnya lebih mungkin.”
Larkin, mantan kepala sekolah di Burlington, 

sejak itu dipromosikan menjadi asisten pengawas 
Sekolah Wilayah Burlington. Karena keberhasilan 
program di Burlington High School, lebih dari 
50 sekolah dari seluruh New England datang 
untuk studi banding mengenai program tersebut 
dan mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar 
mengajar mereka. Dan kini  program ini diperluas 
ke sekolah menengah, dengan tujuan untuk 
memperluas program tersebut untuk kelas sekolah 
menengah di seluruh distrik. 

Semoga peran aktif Burlington High School 
menginspirasi kita untuk terus berusaha maju 
dan berkembang mengikuti perkembangan 
teknologi terutama dalam pembelajaran.  
(sumber www.apple.com)

“Memiliki pendapat dalam 
pendidikanmu sendiri itu hebat. 
Dengan iPad, Anda merasa seperti 
Anda lebih bertanggung jawab. “

- Thabani, siswa,
  Burlington High School
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Geliat Remaja Lasalimu

“Mau pergi kemana Wa Isti?” tanyaku kepada 
remaja yang  duduk di kelas X Madrasah Aliyah 
Swasta (MAS Lasalimu) ini. “Hmmmm…… sesuatu,” 
jawab Wa Isti. Wa Ode Istiana (16) merupakan 
salah satu dari ratusan remaja atau pemuda 
yang berada di daerah Lasalimu ini. Lasalimu 
ini sendiri merupakan daerah yang paling timur 
di daerah Buton, perjalanan untuk mencapainya 
membutuhkan waktu 4 - 5 jam menggunakan 
bus/mobil dari kota Bau-bau. Wa Isti merupakan 
“korban” dari media massa secara domino dari 
banyaknya remaja yang menyerap sesuatu hal 
secara mentah namun tidak mendapatkan makna 
yang mendalam, hanya sebatas cuap-cuap belaka.

Kenapa dikatakan “korban” dari efek domino 
media massa? Perlu pembaca ketahui bahwa Desa 
Lasalimu ini daerah yang agak terpencil.

Remaja di sini menyerap mentah sesuatu hal 
baik dari televisi maupun dari teman-teman atau 
orang sekitar yang menyebutkan kata-kata tersebut 
secara berulang-ulang.  Kita ambil contoh kata 
“sesuatu”, yang muncul dan mulai booming ketika 
artis cantik Syahrini sering mengucapkan kata 
tersebut. Efek media yang diserap secara tidak 
penuh terjadi di Lasalimu ini. Pemaknaan kata 
“sesuatu” hanya sebatas dimaknai itu kata yang 
sering diucapkan artis cantik dan sering kali media 
memutar berulang-ulang.

Makna dari kata “sesuatu” menjadi sebuah 
pelafalan biasa atau hanya sebatas jawaban yang 
tidak mengandung arti ketika ada seseorang yang 
bertanya lalu dijawab dengan jawaban ‘sesuatu’. 

Makna sesuatu menjadi hal penting ketika yang 
berada di daerah perkotaan menyebutkan kata 
sesuatu. Seperti contoh “Bro, lo mau kemana? 
Buru-buru banget?” lalu dijawab, “Sesuatu banget 
Bro”. Itu mungkin dapat kita pahami bahwa lawan 
bicara kita mempunyai alasan yang sangat penting 
dan mendesak. Lain halnya di sini, “sesuatu” 
seakan-akan menjawab secara bercanda atau tidak 
serius. Mereka tidak salah jika berbicara seperti 
itu, pemaknaannya kurang disertai juga dengan 
pemahaman yang setengah-setengah. Ini juga 
berlaku dengan kata atau kalimat yang berlaku 
seperti “gue harus bilang wow gitu?” atau “masalah 
buat lo?”.

Lain remaja perempuan, lain halnya dengan 
remaja laki-laki. Pembaca tahu Charlie ST12 yang 
sekarang sudah berganti band Setia? Pemuda 
di Lasalimu ini hampir bergaya mirip Charlie 
dengan dandanan anting yang sebelah ataupun 
menggunakan kalung-kalung perak (bling-bling) 
sebagai aksesoris yang selama mata memandang 
agak sakit dan nampaknya kurang pas ketika 
melihatnya. Tapi ini desa, fashion di sini tidak 
berkiblat, semua orang sah-sah saja menentukan 
gayanya masing-masing selama tidak menggangu 
orang lain dan sekitar. 

 Remaja Lasalimu sendiri terkadang sulit 
untuk menentukan arah masa depan mereka. Ketika 
penulis bertanya, “Apa yang kalian lakukan setelah 
lulus Aliyah nanti?” sebagian besar menjawab tidak 
tahu dan sebagian ada yang ingin ke kota tapi 
entah apa yang ingin dikerjakannya. “Terisolasinya” 

Oleh: JULYASMAN, S.Pd 
SEKOLAH GURU INDONESIA – DOMPET DHUAFA (SGI – DD) / 
ALUMNI SOSIOLOGI UNJ

jendela

Wa Isti merupakan “korban” dari media massa secara 
domino dari banyaknya remaja yang menyerap sesuatu 
hal secara mentah namun tidak mendapatkan makna 
yang mendalam, hanya sebatas cuap-cuap belaka.
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mereka dengan dunia luar bahkan kota menjadikan 
mereka miskin impian. Sulit menerka apa yang akan 
terjadi pada masa depan. Tidak sedikit remaja 
perempuan di Lasalimu ini menikah pada usia muda 
atau usia produktif bahkan masih duduk dibangku 
Tsanawiyah – SMP.

Remaja memang seringkali bersikap “aneh” 
dalam menentukan identitas apa yang mereka akan 
ambil. Akan menjadi salah kaprah ketika hal tersebut 
tidak dilandasi dengan pengetahuan yang cukup. 
Peran orangtua mendampingi sekaligus menjadi 
“guru” sangat vital dalam dalam perkembangan 
anaknya yang mulai mengalami pubertas. Lasalimu 
itu memang sesuatu, sesuatu daerah yang akan 
berubah ketika remaja dan pemudanya mau belajar 
dan berkembang serta mau membangun desanya. 
Ada anggapan yang sering terjadi, jika pendatang 
selalu bekerja giat sedangkan pribumi  atau warga 

asli yang selalu merasa sudah aman dan nyaman. 
Ingat rasa aman dan nyaman itu bisa dinikmati 
sekarang tapi entah berapa tahun lagi, kita yang 
akan terjajah di rumah sendiri dan tentu itu kita 
tidak inginkan, mengingat remaja dan pemuda 
menjadi tonggak perubahan. Semoga Lasalimu 
berkembang menjadi “sesuatu” yang lebih baik 
tanpa adanya “sesuatu” yang sekedar numpang 
lewat. Begitu pula dengan daerah lain di Indonesia.

Foto dokumen google
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Siapa sekarang yang tidak mau menjadi pengusaha? 
Terlebih lagi pengusaha yang sukses di segala penjuru. Apalagi 
menjadi pengusaha yang dermawan. Bagaimana tidak dermawan? 
Di tengah gegap gempita kawula muda yang gencar-gencarnya 
ingin menjadi pegawai negeri, ditengah sulitnya mencari pekerjaan, 
para pengusaha justru menghasilkan lowongan kerja baru dan 
banyak merekrut tenaga baru. Dan hasilnya para pengusaha 

wawancaratokoh

memberikan pekerjaan bagi banyak pengangguran.
Berwirausaha atau lebih dikenal dengan istilah 

entrepreneurship, merupakan kegiatan yang 
sudah terkenal bahkan sejak Rasulullah. Rasulullah 
Muhammad SAW terkenal, selain sebagai orang 
yang bijaksana dan dermawan tetapi juga terkenal 
keahliannya dalam berwirausaha.

Andai saja 2% penduduk Indonesia menjadi 
pengusaha, negeri ini akan sukses menjadi negara 
yang kaya akan SDM berkualitas.

Edisi kali ini DPF Magazine berupaya mencari 
sosok tenaga pendidik yang senang berwirausaha. 
Adakah?

Pekalongan terkenal dengan ikon batiknya. Batik 
merupakan salah satu jenis usaha yang tumbuh 
dengan pesat di kota ini. Hampir semua elemen 
berwirausaha dengan bisnis batik. Pun demikian 
berlaku kepada beberapa pengajar yang berada 
di daerah Pekalongan. Semangat berwirausaha 
tetap mereka jalankan, walaupun mereka juga 
mengemban amanah sebagai seorang pendidik. 
Cukup variasi mereka berwirausaha. 

Salah satunya adalah budidaya tanaman jamur 
di daerah Talun Kabupaten Pekalongan. Usaha 
ini digeluti oleh Khodirin yang juga wakil kepala 
sekolah di MA Nahdhiyah Talun. Sebelumnya, pria 
kelahiran tahun 1969 ini juga pernah berpartisipasi 
dalam Pelatihan TIK Dasar yang diselenggarakan 

oleh DPF di Pekalongan.
Awal Juli lalu kru DPF bersama relawan AT-

TIK Jakarta diundang ke lokasi produksi budidaya 
jamur. Dengan senyuman Khodirin yang khas, tim 
pun disambut dengan ramah. Walaupun di luar 
sedang hujan deras, suasana terasa hangat dengan 
keakraban yang ada. Berikut ulasan pertemuan tim 
ketika berkunjung ke Talun.

DPF: Sudah berapa lama  mengembangkan 
bisnis ini?

Khodirin: Saya sudah mulai mencoba bisnis 
jamur ini sejak tahun 2003. Hanya saja tidak 
berlangsung lama. Saya sempat vakum sekitar 
3-4 tahun. Kemudian mulai terpanggil lagi untuk 
mengembangkan usaha ini karena adanya sebuah 
ajakan dari yayasan. Jadi saya berpikir kembali, jika 
bisnis ini dikembangkan tidak hanya bermanfaat 
untuk dunia, tapi juga bisa dijadikan  bekal untuk 
di akhirat.

DPF: Potensi di Pekalongan inikan berdagang 
batik, kenapa  lebih memilih mengembangkan 
jamur?

Khodirin: Jamur itukan olahan dari limbah. 
Tetapi pasarnya cukup menjanjikan. Jadi ya kita 
berusaha saja untuk mengembangkannya dari 
yang sederhana menjadi yang tidak sederhana lagi. 
Justru malah menghasilkan dan bermanfaat. 

DPF: Menghasilkan dan bermanfaat seperti 

Khodirin

dari Kota Batik
Guru Entrepreneur
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apa?
Khodirin: Iya, jadikan media tanam jamur atau 

yang biasa disebut backlog inikan berasal dari 
limbah yang kita olah dan kemudian kita beri plastik 
dan kemudian kita beri bibit jamur untuk kemudian 
dibudidayakan. Nantinya, bekas backlog ini bisa 
kita olah kembali menjadi pupuk organik.

DPF: Progress penjualan jamurnya sendiri 
bagaimana?

Khodirin: Kebetulan untuk manajemen penjualan 
ini masih saya langsung yang menanganinya. 
Saya pernah mencoba untuk menyalurkannya ke 
luar, seperti Semarang. Hanya saja hasil kurang 
maksimal. Malah lebih menguntungkan ketika dijual 
dengan sistem bakul di Pekalongan. Jadinya jamur 
kita jual per bakul, kemudian disalurkan ke pasar-
pasar, baru bisa dinikmati langsung oleh konsumen.

 DPF: Lalu, bagaimana cara membagi waktu 
antara menjalankan bisnis jamur dan tanggung 
jawab sebagai wakil kepala sekolah?

Khodirin: Memang disini yang harus kita bisa 
maksimalkan adalah sistem manajemen waktunya. 
Kalau saya selalu berusaha setiap malam melakukan 
evaluasi secara pribadi, untuk memikirkan apa 
yang harus saya kerjakan keesokan harinya. Saya 
harus bisa berbagi pemikiran apa yang harus saya 
lakukan dan instrusikan kepada pegawai terkait 
bisnis jamur, dan juga terkait urusan sekolah.

DPF: Dukungan sekolah terhadap bisnis ini?
Khodirin: Saya juga turut serta mensosialisasikan 

bisnis ini kepada siswa dan masyarakat juga. Kita 
menjadikan kegiatan produksi jamur ini sebagai 
kegiatan siswa MA Nahdhiyah Talun  bersama-sama 
masyarakat Kalirejo. Bisa dibilang ini juga kegiatan 
unggulan di MA Nahdhiyah Talun. Jadi siswa juga 
bisa terlibat langsung dalam proses produksinya.

DPF: Apa tipsnya bisa sukses sebagai pebisnis 
yang juga wakil kepala sekolah?

Khodirin: Untuk bergerak di bidang bisnis itu 
kita harus punya niat. Kemudian setelah niat kita 
juga harus punya keinginan yang kuat. Jangan 
berpikiran modal itu harus selalu menjadi yang 

utama. Memang benar modal itu penting, tapi kalau 
tidak dibarengi dengan niat dan keinginan yang 
kuat itu tidak akan jalan. Semangat ini juga yang 
kita harapkan dari siswa-siswa yang sudah banyak 
terlibat dalam budidaya jamur ini.

DPF: Apakah siswa ikut berkontribusi dalam 
menjalankan bisnis ini?

Khodirin: Karena kita sistemnya produksi, 
saat ini siswa belum dilibatkan dalam sistem 
pemasaran. Karena jamur inikan hanya tahan 2 
(dua) hari kalau sudah panen. Jadi ada wacana kita 
akan menjadikan produksi budidaya jamur untuk  
dikembangkan menjadi keripik. Bisa jadi ketika 
wacana ini bisa dikembangkan, saya tertarik sekali 
bisa membesarkan bisnis tersebut secara online. 
Hanya masih terbatas di infrastruktur. Doakan saja 
bisnis ini bisa berkembang. Apalagi sejak mengikuti 
program pelatihan DPF mengenai TIK, kesempatan 
itu sedikit ada. Saya berharap nantinya tim pengajar 
bisa membantu saya.  Untuk itu saya ucapkan 
terima kasih buat DPF.

DPF: Bagaimana dengan omzet?
Khodirin: (Sembari tersenyum) “Cukup 

menguntungkan,” jawabnya singkat sekaligus 
mengakhiri. 

Benarlah bak kata pujangga, “jika kau berusaha, 
tentukan dulu niatmu lalu bekerjalah. Ketika kau 
sudah mencapai hasil, segeralah wujudkan niat itu 
dan melanjutkan kehidupanmu sebaik mungkin, 
bukan malah menyia-nyiakannya.” (RAS)
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Kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 
lima jam perjalanan  menggunakan kereta api dari 
Jakarta menuju Pekalongan yang terkenal dengan 
ikon ‘batik’ tersebut. Dengan semangat juang untuk 
menorehkan semangat pembelajaran dengan 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK), Djalaluddin Pane Foundation (DPF) bersama 
tim trainer pun berikhitiar mengawali langkah 
dengan lantunan Basmallah.

jejakprogram

Membidik 
TIK di Kedungwuni
Pemanfaatan

Berpegang pada komitmen DPF yang hendak 
menciptakan learning society di beberapa daerah 
di Indonesia, maka setelah Labuhan Batu Utara dan 
Selatan di Sumatera Utara, daerah Kedungwuni 
yang berada di Kabupaten Pekalongan - Jawa 
Tengah terpilih sebagai lahan baru untuk menebar 
benih kebajikan. 

Foto dokumen DPF
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Sama halnya seperti di Sumatera Utara, daerah 
Kedungwuni menjadi sasaran pemberdayaan 
masyarakat melalui program unggulan DPF 
Teacher Competency Development Program 
(TCDP). Ini adalah kali pertama pelatihan yang 
diselenggarakan, setelah sebelumnya ratusan guru 
dari berbagai sekolah sederajat SMA/MA telah 

mengikuti seminar nasional terkait pemanfaatan 
TIK.

Kenapa harus dengan pemanfaatan TIK? 
Dilansir dari Harian Kompas edisi 15 Februari 2013, 
ternyata pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 
masih menunjukkan angka yang minim. Bahkan 
di jenjang sekolah menengah pada kurikulum 

Benarlah 
kata Mahatma 
Gandhi, untuk 

mencapai 
suatu 

perubahan kita 
harus menjadi 

perubahan 
yang ingin kita 
lihat di dunia. 
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2013 yang baru, sistem pendidikan sudah mulai 
menekankan untuk memanfaatkan TIK dalam 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Menurut 
data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) pada tahun 2012,  penerapan TIK 
di jenjang menegah hanya menunjukkan angka 
36,79%. Di tengah berkelimpahan sarana informasi 
saat ini, mau tidak mau, sekolah harus siap dengan 
trend pemanfaatan TIK tersebut. Pertanyaan 
besarnya saat ini adalah, apakah SDM setiap 
sekolah mampu memanfaatkan?

11 Februari 2013, sekitar 21 guru yang berasal 
dari sembilan Madrasah Aliyah (MA) telah berkumpul 
rapi di salah satu ruangan kelas MASS Proto 

jejakprogram

Kedungwuni Pekalongan. Kesembilan sekolah ini 
merupakan  sekolah-sekolah yang berada di bawah 
jaringan Forum Kepala Madrasah Aliyah Sanawiyah 
(FKMAS) Pekalongan, yang kebetulan menjadi 
mitra kerja DPF dalam menjalankan program TCDP 
di Pekalongan.

Menurut Ketua FKMAS, Muslikh, hal terpenting 
dalam menerapkan sistem pembelajaran yang 
memanfaatkan TIK, adalah pendidik harus mampu 
menciptakan konten pembelajaran yang baik. “Saat 
ini Bapak/Ibu sekalian sudah diberikan kesempatan 
untuk bisa berkenalan dengan media pembelajaran 
TIK yang diberikan DPF. Manfaatkan dengan 
baik kesempatan tiga hari ini,” katanya. Menurut 
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Muchlis, sekolah yang modern itu tidak hanya 
dilihat dari lengkapnya fasilitas penunjang TIK yang 
ada disetiap sekolah. Tapi lebih pada kesiapan 
guru dalam menciptakan konten pembelajaran 
yang baik. “Tentunya ini juga didukung dengan 
kemampuan SDM yang siap untuk memanfaatkan 
fasilitas tersebut,” tambahnya.

Apa yang disampaikan  Muchlis, kontras sekali 
dengan kondisi guru-guru peserta pelatihan. Dalam 
sesi santai saat pelatihan hari pertama, beberapa 
guru juga mengeluhkan, pada dasarnya sekolah 
mereka sudah memiliki fasilitas seperti LCD 
Proyektor,  screen monitor dan juga laptop. Bahkan 
beberapa sekolah juga sudah menganjurkan 

untuk mulai memberlakukan sistem KBM yang 
memanfaatkan slide ajar dari Microsoft PowerPoint.  
Akan tetapi karena mereka tidak siap, kerap sekali 
bahan ajar minta dibuatkan kepada guru lainnya 
yang sudah memupuni.

Tak sampai di situ, sekadar untuk 
mengoperasikan LCD Proyektor saja, masih banyak 
guru yang asing dengan cara menggunakannya. 
Salah seorang peserta yang berasal dari MA Ma’arif 
Kedungwuni, Bintan Islahyati, juga mengeluhkan 
ketika hendak menggunakan LCD Proyektor, ia 
seringnya meminta tolong sama guru lain.

Lain sekolah, lain cerita. Tanpa membuang 
kesempatan, DPF juga sempat meninjau beberapa 
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kelas di MASS Proto yang 
sudah memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran. Terlihat seorang guru 
pengampu mata pelajaran Geografi 
sedang berbenah menyiapkan 
bahan ajar. Mulai dari mengatur 
posisi  meja LCD Proyektor, serta 
menggantungkan spanduk MMT 
berwarna putih ke papan tulis 
sebagai pengalihan fungsi screen 
monitor.

Idealnya kelas yang 
menggunakan fasilitas TIK untuk 
belajar harus didukung banyak 
aspek, mulai dari nyamannya 
suasana kelas yang tertutup dari 
cahaya luar, bahkan suara-suara 
yang bisa mengganggu sistem 
KBM. Realitanya, saat itu kelas di 
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MASS Proto tetap berjalan biarpun suasana sangat 
tidak mendukung. Kebetulan itu kelas baru. Jendela 
belum ada penutup, pintu kelas apalagi. Cahaya 
yang masuk dari berbagai penjuru, hingga suara-
suara mesin pemotong kayu pun ikut menemani 
suasana belajar. Ditengah keterbatasan, mereka 
tetap semangat untuk menciptakan suasana 
pendidikan yang berkembang maju. Benarlah kata 
Mahatma Gandhi, untuk mencapai suatu perubahan 
kita harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat di 
dunia. 

Dengan segala keterbatasan, semangat 
penerapan sistem belajar mengunakan TIK dengan 
berani mereka hadapai. Selintas dalam benak, 
pulau Jawa setidaknya saat ini masih hangat untuk 
dikenal sebagai salah satu pulau ‘terpelajar’. Di 
balik kenangan itu, ternyata masih ada wujud 
sekolah yang mengharukan. Akankah kita tinggal 
diam? (RAS) 

jejakprogram



Wujud Semangat
Pendidikan di SumutPerubahan Dunia

jejakprogram
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sebelumnya telah sukses dilaksanakan.
Awal kehadiran SMK Siti Banun bermula dari 

alm. Djalaluddin Pane, yang juga pendiri dari PT 
Herfinta Group. Sekolah ini beliau dirikan sebagai 
baktinya terhadap dunia pendidikan yang seiring 
perkembangan zaman tetap membutuhkan prioritas 
tinggi untuk diperhatikan mutu dan kualitasnya. 
Oleh karena itu di bawah pengelolaan Yayasan 
Bunda Siti Banun (YBSB) yang berkantor pusat di 

Rintikan hujan yang mengguyur 
kawasan Rantauprapat- Sumatera Utara, Selasa 
pagi (28/5) membuat kawasan Rantauprapat sedikit 
lebih sejuk. Tentunya ini situasi dan kondisi yang 
baik bagi keluarga besar SMK Siti Banun. Peresmian 
logo dan gedung baru menjadi perhelatan besar 
pagi itu. Selain ada acara lepas alumni, hari itu juga 
akan diumumkan pemenang pekan olahraga yang 



49 edisi juli 2013
Inspirasi

Masyarakat
Pembelajar



50 edisi juli 2013
Inspirasi

Masyarakat
Pembelajar

Kota Medan, saat ini SMK Siti Banun telah hadir 
dengann wajah baru. Wajah baru yang lengkap dari 
segi fasilitas dan sistem informasi yang lebih baik 
dan tepat guna.

SMK Siti Banun juga merupakan salah satu 
sekolah yang menjadi pusat pengembangan 
guru melalui Teacher Competency Development 
Program (TCDP) yang dikelola Djalaluddin Pane 

Foundation (DPF). DPF adalah organisasi bisnis 
sosial yang juga berada di bawah naungan Herfinta 
Group.

Perubahan logo dan gedung baru di SMK 
Siti Banun menjadi angin segar bagi lingkungan 
sekolah untuk terus melahirkan SDM berkualitas 
yang dimasa depan diharapkan mampu menjadi 
agent of change bagi Negara ini.
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Semangat baru ini juga semakin terasa ketika 
angkatan 9 SMK Siti Banun dinyatakan lulus 
Ujian Nasional (UN), yang kemudian dilanjutkan 
penutupan acara Pentas Seni Olahraga dan Budaya 
(PESTAPORA). 

Wajah baru SMK Siti Banun ternyata tidak 
hanya berada pada logo dan fasilitas saja. Struktur 
manajemen pun diperbaharui, salah satunya 
dengan adanya kehadiran Reni Kartikaningsih yang 
didaulat sebagai kepala sekolah SMK Siti Banun. Ia 
yang sebelumnya merupakan praktisi pendidikan 
sosial di Jawa Timur, memiliki harapan agar 
kedepannya SMK Siti Banun bisa menjadi yang 
terbaik di Sumatera Utara.

“Harapan itu tentunya disesuaikan dengan visi 
untuk menjadikan SMK Siti Banun menjadi pusat 
pelatihan dan pendidikan kejuruan yang islami 
dan berdaya saing global. Sekolah juga harus 
senantiasa peduli terhadap kaum yang terlemahkan 
dengan menjalankan budaya DJALAL yaitu Disiplin, 
Jujur, Amanah, Loyal, Andal, Lestari,” katanya 

kepada Kru DPF. 
Pada kesempatan itu terlihat hadir Direktur 

Utama PT Herfinta sekaligus pendiri SMK Siti Banun 
yang juga istri dari alm. Djalaluddin Pane, Fien 
Kaligis Pane. Tampak juga H. Herludiansyah Pane 
putra almarhum sekaligus Pembina Yayasan Bunda 
Siti Banun dan Pengawas Yayasan, Rachmad.

Kemeriahan rasa syukur terhadap peresmian 
logo dan gedung baru tersebut juga menghadirkan 
anak-anak SD dari Desa Kampung Rakyat. Mereka 
datang dari sekolah yang sangat jauh dari pusat 
kota, dan terletak di pedalaman perkebunan sawit 
PT Herfinta.

Anak-anak laskar pelangi ini mengisi acara 
dengan puisinya yang menyentuh hati, sehingga 
membuat acara ini semakin berarti.

Lebih kurang 500 undangan ikut hadir dalam 
acara ini termasuk Bupati Labuhan Batu dr. H. Tigor 
Panusunan Siregar beserta jajaran pemerintahan 
dan pihak keamanan seperti Kapolres Labuhan 
Batu, Danrem serta Kepala Dinas Pendidikan Bapak 
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Iskandar. 
Bupati Labuhan Batu pun turut menyempatkan 

ikut serta gunting pita pertama dan pelepasan 
balon tanda resminya gedung baru serta logo baru 
SMK Siti Banun. 

Para peserta purnasiswa yang baru lulus pun 
merayakan kelulusan mereka. Salam penghormatan 
terakhir mereka kepada para guru-gurunya tampak 
khidmat diiringi isak tangis bahagia. Mimpi mereka 
tidak akan berhenti disini. Kehadiran mereka akan 
sangat dinantikan oleh berbagai industri dan 
perusahaan kerja lainnya. Bahkan mereka juga 
diharapkan bisa menjadi entrepreneur baru yang 
dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. 

Itulah indikator kesuksesan lulusan suatu 
sekolah. Karena sejatinya mereka harus bisa 
menjadi katalisator pengembangan ekonomi 
dengan jiwa kewiraswastaan yang mandiri.

Sukses selalu untuk SMK Siti Banun, semoga 
menjadi sekolah yang berkualitas dan dapat 
dibanggakan. (BF)
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Gersang dan berdebu. 
Itulah kesan pertama yang terbersit dalam 
benak ketika kita menjejakkan kaki di Desa 
Kampung Rakyat. Panas terik yang dapat 
membuat jera kebanyakan orang merupakan 
bagian dari keseharian penduduknya. Melihat 
kondisi seperti ini, dapat diduga bahwa air bersih 
adalah sesuatu yang langka, bahkan bisa jadi 

Air 
Semua

Untuk
tidak tersedia. Namun, toh hidup masih bisa 
juga berjalan dengan sumber daya seadanya.

Cuaca pagi hari 30 Mei 2013 itu tak ada bedanya 
dengan hari-hari biasa, tetapi tampak keceriaan dan 
kemeriahan di sudut sebuah masjid kampung. Ya, 
hari itu telah ditunggu-tunggu oleh warga Dusun Sei 
Solat Luar. Betapa tidak, impian mereka memperoleh 
air jernih terutama untuk konsumsi dapat tercapai.
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air yang demikian.
Perlu kita ketahui air bersih dan sanitasi 

merupakan salah satu pondasi inti dari masyarakat 
yang sehat, sejahtera dan damai. Hampir  50  persen 
rumah tangga di wilayah perkotaan dan pedesaan 
di Indonesia kekurangan layanan-layanan dasar 
seperti ini.

 
Bahkan Indonesia disebut-

sebut sebagai negara 
dengan layanan air bersih 
paling buruk di dunia. 

 
Kesulitan akses ke sumber daya air lambat laun 
akan menimbulkan masalah. Permasalahan air 
dan pangan yang mulai menghantui ini perlu 
pendekatan lebih terarah.

Bukankah kita sadari bahwa sistem air bersih 
dan sanitasi yang baik akan menghasilkan manfaat 
yang baik juga untuk ekonomi, lingkungan hidup, 
dan kesehatan masyarakat? Terkadang masyarakat 
tidak selalu menyadari pentingnya kebersihan. 
Praktik-praktik kebersihan yang ada seringkali 
tidak kondusif bagi  kesehatan diri, dan kakus tidak 
dipelihara atau digunakan dengan baik. Selain juga 
akses yang buruk terhadap air bersih, kegagalan 
untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat 
khususnya di kalangan keluarga berpenghasilan 
rendah dan penduduk di daerah kumuh makin 
memperburuk situasi air bersih dan sanitasi di 
Indonesia. Terlebih di daerah terpencil.

Hari kamis, tepat tanggal 30 Mei 2013, PT. 
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Dusun kecil yang merupakan bagian dari Desa Kampung 
Rakyat, Kecamatan Kampung Rakyat di Labuhan Batu Selatan 
ini terletak di selatan Kota Medan. Perjalanan mencapainya 
membutuhkan waktu 6 jam dengan kereta api ditambah 6 jam 
dengan kendaraan roda empat. Hamparan kebun sawit serta 
jalan yang berliku dan bergelombang seperti tak ada habisnya 
mengiringi perjalanan. Benar benar pengalaman yang tidak dapat 
dibayangkan. Apalagi ditambah dengan pemandangan sungai di 
daerah yang kami lewati terlihat berwarna hitam, atau kecoklatan. 
Namun beberapa aktivitas warga tetap dilakukan di tengah kondisi 
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Herfinta Farm & Plantation berkerja sama dengan 
PT. Bank Mandiri Tbk. mencoba menjalankan 
amanah dengan meresmikan fasilitas air bersih 
dengan nama program “Air Untuk Semua”. Program 
ini difasilitasi oleh Yayasan Bunda Siti Banun, 
yayasan yang bergerak di bidang pendidikan serta 
pelayanan sosial. Program pelayanan sosial yang 
di kembangkan bersama ini memang sudah lama 
diidamkan oleh masyarakat sekitar dusun Sei Solat, 
bahkan saat itu juga dibentuk kepengurusan oleh 

masyarakat setempat untuk membantu menjaga 
dan memfasilitasi agar dapat menggunakan fasilitas 
ini dengan lebih baik dan terarah. 

Beberapa pengurus desa dan elemen terkait ikut 
serta dalam peresmian fasilitas air bersih ini baik itu 
dari perangkat desa sampai kecamatan, termasuk 
perwakilan dari Bank Mandiri serta PT. Herfinta Farm 
& Plantation. Harapan banyak pihak tampaknya 
tidak muluk, hanya bagaimana fasilitas ini dapat 
terus lestari dan diberdayakan sebaik mungkin 
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oleh masyarakat. Bahkan jika perlu, warga dapat 
diberikan pendampingan mengenai kesehatan dan 
kebersihan sanitasi untuk masyarakat. Tampaknya 
pemahaman masyarakat juga harus ditingkatkan 
sehingga mereka juga sadar tentang praktik-praktik 
kebersihan dan pemeliharaan kesehatan.

Terlihat beberapa anak sekolah dasar setempat 
ikut diberdayakan untuk turut serta memeriahkan 
acara ini. Dibacakan pula puisi tentang anak 
-anak desa yang menyentuh siapa pun yang 
mendengarnya. Bersemangat mereka ikut andil 
bagian, ditambah penampilan dari tarian daerah 
yang dipersembahkan oleh murid murid SMK 

Siti Banun. Melalui basuhan air wudhu, kami ikut 
merasakan fasilitas air bersih yang dibangun 
tepat di belakang masjid di Dusun Sei Solat ini. 
Tidak lupa kami pun berdoa agar manfaat ini 
tidak putus hanya disini namun terus berkembang 
hingga anak cucu dan generasi selanjutnya. (BF)
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Wirausaha 
Islam

Sebagaimana kita ketahui, 
setiap manusia dewasa yang normal mempunyai 
aktifitasnya masing-masing, baik sebagai buruh, 
petani,  pengusaha, penegak hukum, pelajar,  

mahasiswa, pegawai, anggota 
militer, polisi, pesulap, bintang 
film, seniman, pemusik, 
bahkan penjahat sekalipun.

Muncul pertanyaan, 
mengapa manusia setelah 
dewasa memiliki bermacam 
bakat, pekerjaan atau 
aktivitas. Mengapa tidak 
setiap manusia diciptakan 
baik hati atau kaya raya?

Mari kita telusuri kembali 
ke asal kejadian manusia, 
katakanlah sejak ia sebagai 
janin dalam rahim ibunya. Kita 
ketahui bahwa sejak jasad 
mungilnya sempurna, ke 
dalam janin yang telah berusia 
40 hari dalam kandungan 

Oleh: Hemsas 
Alumni Pondok Pesantren Modern Gontor 

dalam
ibunya, Allah tiupkan ruh hingga hiduplah ia. Sejak 
itu pula, Allah telah tuliskan/tetapkan rezekinya, 
jodohnya, sampai ke mautnya.

Dalam ajaran Islam, akan menjadi apa 
seseorang di kemudian hari sangat tergantung 
pada siapa yang membesarkannya: ibu bapaknya, 
pamannya, kakeknya, pendidiknya di panti asuhan 
dst. Diriwayatkan dalam hadits Rasulullah:

“Setiap manusia yang dilahirkan, dilahirkan 
dalam kadaan suci, kedua pendidiknyalah yang 
akan membentuk dia menjadi orang islam, yahudi, 
atau nasrani”.

Dengan kata lain, perilaku setiap manusia 
dibentuk oleh lingkungannya dibesarkan dan 
dididik.

Lantas timbul pertanyaan, bagaimana dengan 
takdirnya yang telah di tetapkan Allah sejak ia 

opini

Foto dari berbagai sumber
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berusia 40 hari sebagai janin di perut ibunya? 
Mari kita lihat firman Allah yang menyebutkan:

“Dan bahwasanya seorang manusia 
tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.” (Q.S. An-Najm: 39)

Terkandung dalam ayat tersebut, walau ia 
ditetapkan jadi orang kaya misalnya, ia tidak 
akan menjadi kaya kalau ia tidak berusaha 
untuk menjadi kaya. Allah telah memberinya 
bakat/kecenderungan, tetapi jika ia tidak mau 
bergerak memproses kecenderungannya itu, 
maka ia tetap saja tak akan menjadi kaya. 
Apabila ia menginginkan sesuatu, ia harus 
berjuang tanpa lelah sampai mendapatkan 
apa yang diinginkannya. Sebagai contoh, 
seorang karyawan swasta di  Jakarta memiliki 
gaji  Rp1.600.000,- per bulan, sementara 
istrinya adalah seorang PNS tamatan SMA 
dengan gaji sekitar Rp2.000.000,-. Total gaji 
berdua hanya Rp3.600.000,-. Padahal dengan 
gaji itu, mereka butuh transportasi, makanan 
sehari-hari, biaya kesehatan dan kadang-
kadang ada kebutuhan dan hal yang tidak 
diduga. Alhasil gaji mereka berdua  jauh dari 
cukup kalau kita hitung secara matematis.

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:
“Maka, apabila kamu telah selesai (dari 

suatu urusan), kerjakannlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S. Al-Insyirah: 
7)

Ayat ini mengandung maksud bahwa 
apabila seseorang telah menyelesaikan 
suatu pekerjaan/tugas, maka ia tidak boleh 
menganggur total, tapi kerjakanlah suatu 
pekerjaan yang lain.

Pada contoh kasus ini, waktu kerja PNS 
yang cukup luang memungkinkan sang istri 
mengerjakan hal lain setelah jam kantor 
habis. Daripada hanya berpangku tangan 
dan mengeluh, ia dapat melakukan sesuatu 
yang disenanginya dan dapat memberikan 
penghasilan tambahan. Jika senang 
memanggang kue, ia dapat menitipkannya ke 
warung-warung, jika senang menjahit, ia dapat 
menerima order dari tetangga dan banyak hal 
lain yang dapat dicoba.

Namun, biasanya ada bisikan setan yang 
mengganggu pikiran kita, terdengung dalam   
pikiran, “Ah kalau jualan begitu sih, banyak orang 
lain yang sudah jualan.” Sepercik keraguan inilah 
yang kadang-kadang mengurungkan niat seseorang 
untuk maju. Coba kita kaji sedikit, benarkah bahwa 
rezeki seseorang tidak akan tertukar?

Ingat bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Allah 
untuk kita, yang wajib kita laksanakan adalah 
berusaha, mau sama dengan orang lain, atau tidak 
itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah SWT. Yang 
penting ada lantaran, ya usaha  jualan kue itu, walau 
kecil-kecilan, dan yang penting kita telah berbuat. 
Jadi syarat lantaran sudah cukup. Tidak salah lagi 
kalau pintu rezeki mau terbuka.

Dalam doa sering kita panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, “… wa barokatan fir rizqi….” Jadi, dalam soal 
rezeki yang penting berkah. Berkah  artinya, rezeki 
itu kita gunakan selain untuk mencukupi keperluan 
keluarga, juga untuk ibadah kepada Allah. 
Ketahuilah bahwa apa yang dikaruniakan Allah 
kepada kita, baik kesehatan, harta, kedudukan, 
kekuatan dan lainnya hanya untuk bekal akhirat.

Apa artinya rezeki yang berlimpah, tapi tak 
sedikit pun digunakan untuk membantu orang lain, 
sedekah, infaq dan lain sebagainya. Memang, 
kadang kali untuk sedekah pun kita banyak 
berhitung, seperti pada waktu kita didatangi 
pengemis kita berucap, “Ah, orangnya masih 
gagah, kuat begitu kok minta-minta/ngemis ya.” 
Janganlah hendaknya kita berperasaan seperti itu. 
Sepatutnya kita bersyukur karena tanpa bersusah 
payah, Allah telah memberi jalan untuk beribadah 
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dengan adanya orang minta-minta/pengemis itu. 
Inilah  yang  mestinya  kita patrikan di hati, salah 
satu bentuk rasa syukur.

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami 
akan menambah (nikmat) kepadamu, dan  jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya 
azab-Ku sangat pedih.” (Q.S. Ibrahim: 7) 

Kalau Allah yang berfirman seperti itu, siapa lagi 
yang menyangkal?

Di lain ayat Allah menekankan dengan 
firmannya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 
dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 
di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang- orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-
Qashash: 77)

Bahkan,   dalam   ayat   lain Allah melipat 
gandakan balasan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan dengan firman-Nya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 
seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-
Baqarah: 261)

Dalam ayat lain Allah 
berfirman:

“… dan mereka 
mengutamakan (orang-orang 
Muhajirin), atas diri mereka 
sendiri, sekalipun mereka dalam 
kesusahan. Dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, 
mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.” (Q.S. Al-Hasyr: 9)

Jadi marilah kita berusaha, 
dengan semangat dan tanpa 
kenal lelah, karena semua itu 
sudah dijamin oleh-Nya.
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tipsandtrikTIK

Anda mungkin tahu, Youtube adalah 
sebuah situs yang menampung jutaan video. 
Kita dapat menemukan video-video menarik dan 
kemudian berminat untuk mengunduhnya. Kini 
Anda tak perlu bingung, sudah banyak sekali cara 
untuk mendapatkan video-video tersebut. Namun 
bagaimana jika Anda hanya ingin mengambil file 
audio  (suara) saja dari video-video tersebut?

Caranya mudah, Anda bisa memanfaatkan 
situs konverter online yang bisa mengonversi video 
Youtube menjadi lagu mp3. Anda pun tak perlu 
repot-repot mendownload videonya terlebih dahulu, 
yang anda perlukan hanya link dari video Youtube 
yang ingin Anda ambil audionya.

Langsung saja ikuti panduan download lagu 
dari Youtube dibawah:

1. Masuk ke youtube.com, pilih video yang 
ingin Anda konversi ke mp3 atau ingin anda ambil 
audionya saja. Dalam hal ini penulis menggunakan 
video Utada Hikaru – First Love Instrumental yang 
beralamat di url ini: http://www.youtube.com/
watch?v=XwySHCNZPfc

2. Setelah mendapatkan URL target anda, 
silahkan masuk ke situs youtube-mp3.org/ . Situs 
ini merupakan situs yang bisa mengambil file audio 
dari video youtube dan langsung menyediakan link 
downloadnya. Tampilannya hanya terdiri dari satu 
form dan satu tombol

3. Masukkan URL video target anda pada form 
yang tersedia, kemudian klik button Convert Video.

4. Proses konversi akan berlangsung dan jika 
sudah selesai, Anda akan mendapati judul video 
berdampingan dengan thumbnailnya serta link 
downloadnya.

5. Dari sini anda bisa mendownloadnya seperti 
biasa. Dan jika ingin proses download berjalan 
lebih cepat, disarankan menggunakan prozilla atau 
flareget.

NB : Perlu diketahui, tidak semua video bisa 
diambil audionya. Alasannya adalah karena 
sebagian video diproteksi oleh hak cipta dan 
Google melarangnya untuk didownload baik dalam 
bentuk video maupun lagu.

Semoga bermanfaat dan selamat 
mendownload lagu dari Youtube.  
(sumber: http://www.teknologiterbaru.net)

Download
 Mp3 dari Youtube

Lagu

Foto dokumen google



65 edisi juli 2013

smartteacher

Pembelajaran Aktif, Kreatif,  
Efektif,  dan  Menyenangkan  (PAKEM) merupa-
kan salah satu pembaharuan di bidang pendidi-
kan. Wajar jika banyak guru-guru inovatif banyak 
mencari tahu mengenainya.

Ketika kita berkunjung ke sekolah yang 
telah mulai melaksanakan  PAKEM, yang  pal-
ing  menonjol adalah pengaturan meja dan kursi 
dalam bentuk kelompok. Lantas, apakah dapat 
disimpulkan bahwa dengan PAKEM semua tugas 
harus dikerjakan berkelompok dan tidak perlu 
ada lagi tugas perorangan? Tentu tidak demikian.

Inti dari PAKEM bukanlah bentuk tempat 
duduk, tetapi kegiatan yang dikerjakan siswa 
harus menantang sehingga dapat mengembang-
kan berbagai kompetensinya seperti berpikir kre-
atif, mengungkapkan pikiran, dan memecahkan 
masalah secara mandiri.

Manfaat anak duduk berkelompok adalah 
memudahkan interaksi antar siswa. Mereka da-
pat mendikusikan masalah dan membandingkan 
hasil kerjanya. Hal ini penting untuk mengem-
bangkan berbagai keterampilan. Namun perlu 
ditekankan bahwa hanya sebagian tugas dapat 
dikerjakan dalam kelompok.

Tugas yang dapat dikerjakan dalam kelom-
pok termasuk:

Anak-anak saling tukar-menukar ide tentang  
 sesuatu masalah atau isi cerita yang akan ditulis;

Anak memecahkan suatu masalah bersama-
sama;

Anak melakukan praktik yang tidak bisa di-
lakukan perorangan, perlu ada diskusi, atau ka-
rena jumlah alat bantu terbatas

 Penerapan PAKEM ditentukan oleh kegiatan 
yang dikerjakan anak bukan sekedar pengelo-

laan tempat duduk!
Banyak tugas yang tetap dikerjakan secara 

perorangan, misalnya:
Anak menulis laporan, puisi atau cerita;
Anak mengerjakan soal matematika;
Anak membuat suatu kesenian atau kerajinan 

tangan.
Tugas perorangan tetap penting karena 

dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi tugas uta-
ma seorang guru adalah mengembangkan po-
tensi setiap siswa. Semua anak perlu mengem-
bangkan keterampilannya dalam hal menulis 
karangan atau memecahkan soal matematika 
sendiri dan tidak bisa diwakili sekelompok siswa. 
(Dari berbagai sumber)

Inti 
PAKEMdari
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10 Gadget

yang Hadir Tahun 2013
  Super Canggih

Mungkin Anda sudah cukup puas dengan apa yang bisa dilakukan oleh gadget Anda saat ini. 
Ponsel yang serba bisa, mobil tanpa awak dan video game yang seperti nyata. Tapi dunia tidak akan 
pernah berhenti di situ saja. Seiring berjalannya waktu, banyak terobosan-terobosan canggih yang bisa 
Anda nikmati. Sebagai pecinta gadget tentu Anda tidak sabar menunggu terobosan-terobosan baru yang 
mengundang decak kagum. Berikut ini adalah 10 gadget super canggih yang hadir pada 2013:

1. Xbox 720

2. PlayStation 4 

Sony juga tidak akan mau ketinggalan meluncurkan produk-produk terbaru mereka agar terlihat tetap eksis 
dan gress. Tidak ada penamaan baru, generasi playStation berikutnya adalah PlayStation 4 atau PS4. Bila 
Anda sudah cukup puas dengan PS2 atau PS3, bayangkan apa yang bisa Anda dapatkan di PS 4. 
Namun belum pasti kapan PS4 akan diluncurkan sebab pihak Sony nampaknya masih cukup menikmati 
performa penjualan PlayStation 3 mereka. 

Xbox 720 atau Xbox Loop adalah konsol game 
terbaru yang akan dirilis oleh Microsoft. Para pa-
kar di Microsoft tengah berupaya mengembang-
kan konsol game terbaik yang diyakini sudah 
bisa Anda mainkan di penghujung tahun 2013 
nanti. Rencananya konsol game ini akan diban-
derol senilai $300 dan memiliki bentuk yang lebih 
kecil dari pendahulunya.

gadgetkita
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3. BlackBerry 10
Penggemar BlackBerry dibuat harap-harap cemas ketika peluncuran BlackBerry10 tidak kunjung terjadi. 
Meski demikian, banyak rumor beredar bahwa RIM selagi pihak yang memproduksi BlackBerry telah men-
gundang ratusan jurnalis dari berbagai belahan dunia dalam acara launching BlackBerry 10. 

BlackBerry 10 diduga menjadi titik balik RIM, apakah akan bertahan dan berkembang atau malah makin 
terpuruk. Seperti telah diberitakan sebelumnya, RIM mengalami penurunan penjualan dan memaksa mereka 
untuk memecat ratusan karyawannya di berbagai Negara.

Sebelumnya Surface RT telah di-
rilis dalam bentuk tablet/notebook. 
Kini, pada Microsoft Surface Pro, 
Windows 8 full version sudah ter-
sedia dan dapat mendukung se-
mua aplikasi di Windows 7. Micro-
soft Surface Pro dibekali dengan 
prosesor Intel Core 15 dan layar 
yang mendukung 10-point multi-
touch dan input stylus. 

4. Microsoft Surface Pro 
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7. Kaca Mata Augmented
Dalam film-film science fiction 
sering kita temui orang-orang 
yang menggunakan kaca mata 
super canggih yang memiliki 
banyak fungsi. Pada 2013 alat 
seperti itu diyakini tak lagi se-
batas di film tapi dapat ditemui  
di dunia nyata.
Google dan Vuzix bekerja sama 
mewujudkannya. Pada perten-
gahan 2013 alat ini diharap-
kan sudah bisa diluncurkan. 
Canggihnya gadget ini akan 
terhubung ke ponsel Anda 
melalui Bluetooth, serta dapat 
menampilkan e-mail, teks, navi-
gasi, harga saham dan banyak 
fungsi lainnya.

6.  Amazon Phone

Masih ingat dengan Kindle milik Amazon? Pada 2013 
Amazon diprediksi akan membuat sebuah gebrakan lain-
nya yakni Amazon Phone. Sama seperti Amazon Kindle, 
Amazon Phone juga diyakini akan mengeksplorasi potensi 
Amazon sebagai toko online. Ponsel dari Amazon ini ke-
mungkinan akan menitikberatkan pada integrasi perangkat 
lunak dan perangkat keras dari segi pencahayaan. Peng-
guna Amazon akan ingin tinggal di ekosistem mereka sep-
erti AppStore Amazon, Amazon MP3, Amazon Cloud Player 
dan buku–buku dari Kindle store. 

5. iPad 5 Sebagai penerus iPad 4, 
ipad 5 ini diyakini akan lebih 
ringan dan lebih langsing dari 
iPad 4. Padahal iPad 4 seperti 
baru saja kemarin di rilis, tapi 
Apple memang memiliki jiwa 
yang inovatif dalam produk-
produk mereka. Sementara 
konsumen menikmati iPad 4 
mereka, kini iPad 5 akan di-
launching.
Peluncurannya diprediksi ter-
jadi tahun 2013, mendekati 
natal.

gadgetkita
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8. Fujitsu Lifebook 2013

The Fujitsu Lifebook 2013 adalah perangkat konsep yang dirancang oleh Prashant Chandra. Gadget Ini ada-
lah hasil dari kompetisi pada tahun 2011. The Fujitsu Lifebook 2013 diyakini sebagai transformernya dunia 
gadget. Lifebook 2013 dilengkapi dengan kamera digital, ponsel pintar dan tablet - yang semuanya dapat 
dilepaskan dan digunakan secara individual. Masing-masing komponen memiliki CPU sendiri dan dapat 
berjalan pada sistem operasi yang sama. Tidak ada yang yakin jika Fujitsu akan membuatnya tahun 2013, 
tetapi banyak orang berharap begitu.

9. Hiroko Mobil Lipat MIT 10. Smartphone yang Membengkok
Mobil unik ini dibuat untuk menghemat tempat 
parkir. Mobil ini bisa dilipat hingga 3 kali. Memiliki 
pintu di arah kaca depan. Pintu terletak pada ba-
gian depan sehingga tidak masalah bila diparkir 
menghadap trotoar.

Smartphone ini diyakini nantinya akan bisa mem-
bengkok. Paduan mode dan teknologi membuat 
anda semakin modis tanpa harus meninggalkan 
gadget kesayangan anda. Smartphone ini nanti- 
nya bisa digunakan di pergelangan tangan seperti  
gelang.
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DRUPAL COMMUNITY INDONESIA

Ketika Praktisi Web 

Manfaat Bersama

Apakah Anda bisa membayangkan apabila 
para praktisi website dikumpulkan menjadi satu? 
Tampaknya tak perlu lagi membayangkan, lebih 
baik ikut serta bergabung dengan Drupal Com-
munity Indonesia.  Komunitas Drupal adalah wa-
dah yang berkhidmat untuk memberikan manfaat 
lebih kepada para praktisi dan penggiat Drupal 
di Indonesia. Drupal sendiri merupakan salah 
satu Content Management Service (CMS) untuk 
pembuatan website selain Wordpress dan Joom-
la. Drupal dikenal lebih “user” friendly dan juga 
dapat di “custom” sedemikian rupa, ditambah 
tingkat keamanannya juga baik.

Berawal dari Drupal-id.com yang kemudian 
tidak bertahan lama, dan berlanjut ke mailing list 
yahoogroups Drupal-id, mereka kumpul dan ber-
interaksi di dunia maya. Komunitas yang berdiri 
pada tanggal 7 September 2006 ini menjadikan 
mailing list pun menjadi titik tolak mengembang-
kan sayap. Mailing list itu didirikan tanggal 21 
Agustus 2007 dan berselang 4 tahun kemudian 
mereka pun mengembangkan kembali forum 
Drupal yang dapat diakses di http://forum.drupal-
campindonesia.com sebagai rangkaian dari per-
gerakan Drupal Camp Indonesia.

Pendirian komunitas ini dilatar belakangi  
semangat serta antusiasme para penggiat Drupal 
di Indonesia agar berkembang lebih baik dan  
kebutuhan akan sarana sharing bermanfaat  
mengenai Drupal. Seiring dengan kebutuhan 
akan sarana komunikasi serta wadah khusus 
para penggiat untuk belajar bersama dan berba-
gi informasi. Terlebih apabila mereka juga dapat 
berkontribusi aktif dalam pengembangan Drupal 
di dunia Internasional.

Umumnya anggota dari komunitas drupal 
adalah para web developer, baik dari instansi, 
perusahaan swasta, mahasiswa ataupun para 
pribadi yang tertarik mengenai Drupal. Dan In-
donesia merupakan negara yang cukup banyak 
pengguna CMS Drupal, bahkan banyak dari 
praktisi ini yang ikut serta dalam pengembangan 
Drupal secara Internasional.

Komunitas ini mencari  anggota  dengan 
mengadakan berbagai workshop baik di instansi 
maupun kampus kampus serta ikut serta dalam 

  Berkumpul Untuk
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event di berbagai kota. Bahkan tak jarang dari 
beberapa penggiat ikut serta diundang untuk 
mengisi berbagai event Drupal di negara lain. 
Promosi dari email ke email pun menjadi sebuah 
komunitas, dan anggota pun terjaring. Terlebih 
lagi saat ini pengaruh social media yang juga 
membantu pergerakan dan pengembangan ko-
munitas ini. Merekapun mendukung setiap web 
yang dibangun dengan CMS Drupal dan ikut 
serta mempromosikan web tersebut. 

Drupal Community Indonesia saat ini sudah 
mengadakan berbagai event salah satunya yang 
terbaru adalah Drupal Camp Indonesia, yang di-
isi dengan pengetahuan serta workshop menarik 
mengenai pembangunan serta pengembangan 
website dengan basis Drupal.

Tampaknya  semangat “opensource” inilah 
yang melandasi komunitas ini, dan hal inilah yang 
menjadi pembeda dengan komunitas web devel-
oper CMS lainnya. Disini para member komunitas 
diharapkan ikut berperan aktif untuk membantu 
member lain, ikut berkontribusi dalam pengem-
bangan komunitas, serta semangat keterbukaan 
dalam memberikan trik-trik dalam penggunaan 
Drupal.

hobi&komunitas

Maka jangan heran jikalau jumlah member 
dari Indonesia yang terdaftar di Drupal.org ada-
lah 11787 member. Sedangkan yang terdaftar di 
mailing list Drupal-ID adalah sebesar 255 mem-
ber. Dan merekapun aktif berkomunikasi via ber-
bagai media baik itu messenger, email, twitter, 
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atau forum.
Satu hal lagi yang membuat kita kagum, 

pengelolaan komunitas ini dilakukan  
secara swadaya, dan diamanahkan kepada  
beberapa developer Drupal Indonesia. Dengan  
dukungan para sponsor baik dari perusahaan yang 
menggunakan Drupal ataupun dengan swadaya  
komunitas.

Namun diakui mereka ada juga beberapa 
kendala dalam komunitas ini salah satunya ada-

lah faktor lokasi yang berjauhan sehing-
ga sulitnya berkopi darat diantara kes-
ibukan para developer dalam aktivitas 
kantor maupun proyeknya masing mas-
ing. 

Harapan komunitas ini pun cukup se-
derhana, agar komunitas ini terus maju 
dan memberikan manfaat yang lebih 
banyak baik kepada anggotanya mau-
pun masyarakat Indonesia dan Interna-
sional.

Jadi jangan ragu untuk belajar, apalagi 
sudah ada komunitas untuk berbagi. (BF)



Menyambut hari

Minal ‘Aidin wal Faidzin
Taqabbalallaahu minnaa 
wa minkum (1 Syawal 1434 H) 
DARI KAMI SEGENAP PENGURUS, MANAJEMEN DAN STAF

“KEMENANGAN”
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tanpa doa hidup ini tak ada artinya


