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PESAN DIREKTUR

Era Revolusi Industri sudah di depan mata. Tak ada kata dan sikap untuk 
menghindar, kita harus berani serta siap dan sigap menghadapinya.  Dalam 
era digital ini, betapa arus teknologi informasi yang ditandai dengan masifnya 
budaya berinternet dan pesatnya perkembangan media-media elektronik 

semakin menyentuh sendi kehidupan dan semua lapisan masyarakat. Dari anak-anak 
hingga usia lansia, dari yang tinggal di perkotaan hingga yang ada di pedalaman dan 
pinggiran. Tangan-tangan mereka tak lepas dari keberadaan media elektronik. 

Harus selalu diingat, bahwa kita adalah elemen pendidikan yang berada pada 
bidang nonformal atau Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 
memiliki keleluasaan bersentuhan dengan semua lapisan masyarakat. Di pundak 
kitalah, salah satu daya pengangkal akan hebatnya gelombang digital dapat kita 
saring denga bijaksana. Tanpa kemampuan menangkal dan menyaring budaya yang 
menjalar melalui media elektronik, niscaya peradaban kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat akan terkikis secara perlahan. 

Untuk menghadapi era digital, belum lama ini Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan telah mengirimkan sejumlah GTK untuk menimbah ilmu di luar negeri. 
Termasuk bagi GTK PAUD dan Dikmas, ada empat negara tujuan yakni Australia, 
Thailan, China dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut adalah negara maju, kami 
harapkan selama belajar di sana, para GTK PAUD dan Dikmas mampu mengaplikasikan 
ilmunya dengan sebaik-baiknya. 

GTK PAUD dan Dikmas sanat dikenal lekat dengan keberadaan masyarakat. 
Untuk itu, kami harapkan GTK PAUD dan Dikmas benar-benar mambu memiliki cara 
tepat dalam merangkul kehidupan masyarakat di sekitarnya untuk bersama bersiap 
menghadapi gempuran revolusi industri 4.0. tanpa kesiapan dari GTK PAUD dan 
Dikmas, masyarakat kita terutama yang tidak dan belum tesentuh pendidikan formal 
bukan tidak mungkin akan terjerembab dalam kehidupan yang jauh dari harapan.

GTK PAUD dan Dikmas harus semakin mengembangka kemampuan membuka diri 
dalam berkomunikasi, harus semakin kreatif dalam berinovasi. Karena kompetensi 
itulah sangat dibutuhkan dalam era digital, selain harus makin mengakrabkan 
diri dengan dunia digital serta harus tertantang untuk berfikir mencari solusi dari 
sebuah permasalahan.  Saling berbagi ilmu dan saling membelajarkan dalam setiap 
keempatan adalah hal yang harus dilakukan GTK PAUD dan Dikmas, karena dengan 
hal tersebut ilmu yang dimiliki tidak akan pernah hilang, justru akan bisa menemukan 
inovasi terbaru. 

Sekali lagi, kepada GTK PAUD dan Dikmas, bangkit dan bersiap menghadapi 
tantangan zaman yang semakin berat. Seberat apapun bisa dihadapi da diatasi 
dengan mudah ketika kita selalu berada dala kondisi siap. Semoga Allah S.W.T 
senantiasa meringankan langkah kita dan memberikan berkah di setiap usaha kita. 
Selamat membaca. !

Direktur PGTK PAUD dan Dikmas

Dr. Abdoellah, M.Pd
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MISI Salam
Redaksi

Pembaca yang berbahagia, majalah Misi kembali hadir ke ruang baca anda 
dengan beragam informasi yang telah kami rangkum dan menjadi sajian 
menarik. Sebelumnya, kami segenap tim redaksi dan keluarga besar 
Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas mengucapkan Minal ‘Aidin wal-Faizin, 

mohon maaf lahir dan bathin, semoga kita tergolong orang yang kembali fitri dan 
berhasil. 

Kita ketahui, sepanjang tahun 2019 suhu politik di Indonesia begitu panas. 
Mengingat tahun ini adalah tahun pergantian kepemimpinan di Indonesia. Akan 
tetapi kita tidak sedang akan mengupas akan hal tersebut. Kami dari tim redaksi 
dan keluarga besar Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas berharap, kita mampu 
melihat kembali wajah Indonesia ke depan secara sehat. Masih banyak tugas dan 
pekerjaan yang belum selesai.

Majalah Misi kali ini menurunkan laporan program pelatihan GTK PAUD dan 
Dikmas di luar negeri yang telah dilaksanakan pada bulan Maret. Kepergian GTK 
PAUD dan Dikmas berguru ilmu di luar negeri tersebut dalam rangka untuk 
membekali diri akan kesiapan menyambut datangnya era revolusi industri 4.0. 
ragam cerita proses pelatihan kami kupas pada tulisan tersebut. 

Pada bagian lainnya, kami menurunkan pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional 
tahun 2019. Hardiknas tahun 2019 mengambil tema, Menguatkan Pendidikan 
Memajukan Kebudayaan. Dalam informasi tersebut, dapat disimak pesan-
pesan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 
Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.PA pada saat upacara Hardiknas 2019 di halaman 
Kemendikbud, Senayan. 

Di sisi lainnya, kami menyajikan informasi yang telah dilaksanakan pada akhir 
tahun 2018 lalu, yakni Rapat Koordinasi Penataan GTK. Pada kesempatan tersebut, 
Mendikbud menyampaikan kebijakan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia 
akan dilakukan melalui sistem zonasi. 

Persiapan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas yang akan berlangsung di Provinsi 
Bangka Belitung juga mewarnai pada majalah kali ini. Melalui tulisan ini, pembaca 
dapat melihat dengan jelas jenis GTK PAUD dan Dikmas yang akan dilombakan. 
Ada sedikit perbedaan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bagian kinerja, 
tersaji laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis PKB Bagi Guru TK serta Bimbingan 
Teknis bagi Pengawas TK. Pelaksanaan bimtek ini, selain bermaksud memacu 
profesionalitas kerja guru dan pengawas sekolah, juga dalam rangka memacu 
kenaikan pangkat dan jabatannya. Selama ini kenaikan pangkat banyak terkendala 
karena lemahnya kemampuan membuat karya tulis ilmiah maupun karya inovasi. 

Sajian profil GTK PAUD dan Dikmas terbaik semakin melengkapi majalah ini. 
Beberapa di antaranya adalah juara II GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan 
Berdedikasi tahun 2018. Profil ini menjadi media pembangkit inspirasi bagi 
GTK PAUD dan Dikmas lainnya yang selama ini belum berhasil dalam sebuah 
perlombaan.  

Demikian sekilas isi dari majalah Misi edisi 10 Bulan Juni 2019. Semoga menjadi 
bahan bacaan menarik sekaligus referensi yang setia mendampingi GTK PAUD 
dan Dikmas dalam berkiprah. Sekian, dan selamat membaca..!
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PERISTIWA

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tahun ini kembali 
menggelar Gebyar Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas) 

2019. Rangkaian acara tersebut digelar 
di Kantor Kemendikbud selama enam 
hari. Mulai dari tanggal 26 Apri sampai 
denga 2 Mei yang merupakan puncak 
Peringatan Hardiknas 2019. 

Lewat tema Menguatkan 
Pendidikan, Memajukan 
Kebudayaan, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. 
Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. dalam 
sambutannya mengatakan, rangkaian 
acara Peringatan Hardiknas sudah 
menjadi tradisi setiap tahunnya. Acara 
tersebut juga menjadi evaluasi bagi 
Kemendikbud dalam sektor pendidikan 
di Indonesia.

“Hari ini Tuhan masih memberikan 
kesempatan kepada kita untuk 
merayakan Hari Pendidikan Nasional 
tahun 2019. Untuk itu marilah kita 

sama-sama bermunajat memanjatkan 
puji syukur kehadirat tuhan yang maha 
pemurah, atas limpahan rahmat dan 
karunianya untuk kita dan seluruh 
rakyat Indonesia. Saya mengucapkan 
Selamat Hari Pendidikan Nasional 
tahun 2019,,” ujar Mendikbud.  

Dalam kesempatannya, Mendikbud 
enggan membacakan seluruh materi 
sambutannya pada upacara kali ini. Hal 
ini karena materi sambutannya telah 
diunggah ke website Kemendikbud. Ia 

menyampaikan terima kasihnya kepada 
seluruh jajaran staff Kemendikbud atas 
kinerja dan pelayanan yang diberikan 
selama ini oleh Kemendikbud semakin 
baik. “Berdasarkan hasil sejumlah 
survei, di antara pelayanan-pelayanan 
yang lain, paling tidak (layanan 
penddikan) selalu di nomor dua. 
Bahkan di beberapa hasil survei kita 
berada di nomor satu,” ujar Mendikbud.

Capaian memuaskan ini, lanjut 
Mendikbud, bukan hasil kerja sendiri, 
melainkan hasil kerjasama seluruh 
elemen. Dirinya merasa bersyukur 
dan meminta agar Kemendikbud 
terus meningkatkan kinerja untuk 
memberikan yang terbaik demi masa 
depan anak-anak Indonesia, untuk 
pendidikan maju. 

Sejalan dengan arahan Presiden Joko 
Widodo, Mendikbud menyampaikan 

MENYONGSONG 
PEMBANGUNAN 
SUMBER DAYA MANUSIA

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019

Foto: Dok. www.medcom.id

Foto: Dok.Matius Alfons/detik.com
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bahwa perhatian pemerintah Kabinet 
Kerja mulai bergeser dari pembangunan 
infrastruktur ke pembangunan sumber 
daya manusia (SDM). Maka Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
merupakan sektor terdepan dalam 
pengembangan Sumber Daya Manusia 
di bidang pendidikan. “Karena itu tidak 
pilihan lain untuk kita terus bekerja 
keras agar apa yang 
menjadi cita-cita 
Indonesia untuk 
menjadi negara yang 
besar dan maju akan 
segera terwujud,” 
ucap Mendikbud. 
“Selamat Hari 
Pendidikan Nasional, 
marilah kita berikan 
yang terbaik, jayalah 
Indonesia, jayalah kita 
semua untuk menuju 
Indonesia maju,” tutup 
Mendikbud.

Dalam upacara tersebut 
juga Mendikbud menyematkan 
penganugerahan kehormatan Satya 
Lencana dari presiden kepada 177 
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 
bentuk penghargaan. Penghargaan 
ini diberikan pada ASN yang telah 
mengabdi selama 10, 20 atau 30 tahun 
secara terus-menerus. 

RANGKAIAN ACARA HARDIKNAS 
2019

Gebyar Hardiknas 2019 
menyelenggarakan berbagai acara. 
Mulai dari pameran buku, pameran 
beasiswa, festival karier, lomba 
memasak, ngobrol publik, dan pentas 
seni. Ada pula Pameran Pendidikan “Ki 

Hajar Dewantara dan Pijar Pendidikan”, 
pameran foto, membuat mural, 
melukis wajah, serta diskusi mengenai 
pendidikan serta lomba-lomba di 
lingkungan Kemendikbud, Jakarta.

Dalam rangka memperingati Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang 
jatuh pada 2 Mei 2019, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) juga menggelar acara 
Harmoni Bersama Masyarakat (HBM), 
pada Minggu 28 April 2019, di halaman 
kantor Kemendikbud, Jakarta.

Acara yang dimulai sejak pukul 06.00 
WIB, dibuka dengan senam bersama 
di halaman kantor Kemendikbud. 
Setelah itu dilanjutkan dengan jalan 
sehat yang dimulai dari halaman kantor 
Kemendikbud menuju Semanggi dan 
kembali ke halaman Kemendikbud. HBM 
2019 juga dikemas dengan beragam 
acara menarik, seperti pengundian 
hadiah dan beragam pertunjukan seni. 
Ada pula penampilkan dari artis ibukota 
yang mengisi jalannya acara, seperti 
Ronny Dozer, Nirina Zubir, Rachel 
Amanda dan lain sebagainya. Kegiatan 
yang dibuka langsung oleh Mendikbud 
Mendikbud ini diikuti oleh ratusan 
peserta yang terdiri jajaran pejabat, 
staf, siswa serta masyarakat umum.

Mendikbud berharap, HBM menjadi 
agenda rutin Kemendikbud, baik di 
tingkat provinsi maupun kota dan 
kabupaten untuk menyelenggarakan 
Hardiknas. Sehingga agenda ini menjadi 
tradisi untuk terus menggelorakan 
kemajuan pendidikan. “Dalam 
kesempatan ini, kita bisa mengevaluasi 
apa yang sudah kita lakukan untuk 
menjadi proyeksi apa yang akan kita 
lakukan ke depan untuk memajukan 

pendidikan dan kebudayaan,” 
ujar Mendikbud.

Peringatan Hardiknas 
lewat HBM ini, kata 
Mendikbud, merupakan 
kegiatan yang bersifat 
rekreatif dan juga akademis. 
Ada juga yang bersifat 
pertanggungjawaban dari 
capaian kerja Kemendikbud 
selama satu tahun ini. Ia juga 
menyampaikan, ucapkan 
terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu 

kegiatan dan program-
program Kemendikbud sehingga 
berjalan dengan baik. “Saya berharap 
pada periode kabinet kerja tahun 
2019 terutama disektor pendidikan 
semuanya akan berakhir dengan baik 
dan sukses. Saya berharap dapat 
mengakhiri periode Kabinet Kerja 
dengan baik,” terang Mendikbud. 

A. Fauzi Ramdani

Foto: Ari Subhan Hariri

Foto: Ari Subhan Hariri
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Kehadiran Chef Farah Quinn 
dan Chef Nando menjadi 
penyemangat utama, kala 
Kemendikbud menggelar 

lomba memasak membuat nasi 
goreng dengan peserta pejabat eselon 
I dan II Kemendikbud. Kegiatan ini 
dilangsungkan tanggal 30 April 2019 
dan menjadi rangakaian peringatan 
Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 
berlokasi di bawah tenda di halaman 
Masjid Kemendikbud. Kehadiran Farah 
Quinn dan Nando juga menjadi juri 
utama pada lomba tersebut. 

Kedua chef tersebut juga berbagi 
tips bagaimana membuat nasi goreng 
Indonesia yang kian dikenal masyarakat 
dunia. Pada kesempatan tersebut 
Farah Quinn memeragakan membuat 
nasi goreng Minang, sedangkan Nando 
membuat nasi goreng cabe hijau. “Nasi 
goreng minang yang khas Padang itu 
harus menggunakan daun kunyit dan 
daun jeruk purut,” ujar Farah Quinn. 
Usai berbagi tips, para tim mulai 
berkreasi membuat nasi goreng. 

Tim Ditjen GTK terdiri dari Sekretaris 
Ditjen GTK M. Qudrat Wisnu Aji, 
di dampingi Direktur PGTK PAUD 
dan Dikmas, Abdoellah, Kasubdit 

Peningkatan Kometensi dan Kualifikasi 
Agus Rahman beserta dua rekan 
lainnya. Mereka tampak penuh 
semangat berkreasi membuat nasi 
goreng. Disertai diskusi dan gelak tawa 
dan sedikit gagap dengan peralatan 
memasakya. 

Demikian juga peserta lainnya, 
tampak gaduh disertai tawa penuh 
semangat. Tak ketinggalan para 
suporter yang menyaksikan atasannya 
tengah memasak memberi semangat. 
Rupanya ajang memasak ini cukup 
menarik dan menghibur. “Lomba 
ini cukup menghibur, penasaran 
dengan atasan saya bisa memasak 
apa tidak. Tetapi yakin pasti bisa,” ujar 
salah seorang supporter yang sibuk 
memotret dengan 
kamera ponsel. 

Ada kreasi 
nasi goreng yang 
cukup menarik dan 
mengundang tawa 
peserta kala Farah 
Quinn berkeliling 
melakukan penilaian 
sembari mencicipi. 
Nasi goreng 
tersebut adalah 

buatan tim dari inspektorat 
Jenderal Kemendikbud. “Ini 
nasi goreng Propen, Proyek 
Perubahan,” ujar salah satu 
tim memperkenalkan nasi 
gorengnya sebelum dinilai. 
Begitu mendekati nasi goreng 
dari tim lain, Farah Quinn juga 
langsung mecicipi. “Ini rasanya 
seperti minta kawin,” ujarnya 
disambut tawa seluruh yang 
hadir. 

Lomba membuat nasi 
goreng ini dibagi dua segmen 
yaitu segmen persiapan (5 
menit) dan segmen memasak 
(25 menit). Segmen persiapan, 
para pejabat eselon I dan II 
saling berebut bahan dan 
peralatan. Di bawah komando 

M.Q. Wisnu Aji tim Ditjen GTK berbagi 
peran. Tak sekadar berlomba, event 
ini juga merekatkan unit-unit utama di 
Kemendikbud. “Bagi tim, apalagi bapak-
bapak, memasak bukan kebiasaan. 
Tetapi tadi kami bisa melakukannya 
dengan baik. Lomba ini sangat 
menghibur dan menyegarkan pikiran 
kita, juga merekatkan kebersamaan 
antar pejabat, biasanya kan selalu 
urusan kerja dan kerja,” ujar Abdoellah, 
Direktur PGTK PAUD dan Dikmas. 

Mukti Ali

Rangkaian HARDIKNAS 2019

ADA NASI GORENG 
ESELON I DAN II

Foto: Dok. gtk.kemdikbud.go.id

Foto: Dok. gtk.kemdikbud.go.id
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Beredar isu di luaran, pemerintah 
akan impor guru dari luar 
negeri. Sontak saja, isu tersebut 
menyiutkan nyali kalangan guru 

di Indonesia, juga kalangan muda yang 
hendak ingin menjadi guru. Seolah-
olah lahan mereka akan digusur dan 
dirampas. Di jagad internet, berita ini 
menyebar begitu cepat dan meluas.

Menyikapi hal ini, Mendikbud Prof. 
Dr. Ir. Muhadjir Effendy, menglarifikasi 
dan mengatakan kepada awak media 
juga kepada pejabat di lingkungan 
Kemendikbud. Menurutnya, yang 
tepat adalah pemerintah berencana 
mendatangkan instruktur ahli dari 
negara-negara dengan kualitas 
pendidikan yang maju untuk dapat 

memberikan pelatihan (training of 
trainers) kepada para instruktur di 
dalam negeri.

“Sekali lagi saya tegaskan. Menko Puan 
Maharani tidak pernah mengatakan 
‘impor’, tetapi mengundang para guru 
dan instruktur dari luar negeri untuk 
memberikan pelatihan kepada guru 
kita sesuai bidangnya. Pelatihan tidak 
hanya untuk guru-guru saja, tetapi juga 
untuk instruktur di balai-balai latihan 
kerja kementerian lain,” disampaikan 
Mendikbud Muhadjir Effendy usai 
buka puasa bersama awak media di 
kantor Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, 
Senin 13 Mei 2013. “Dan ini tidak pribadi. 
Tetapi melalui lembaga-lembaga 
penyedia pelatihan. Kita sudah punya 
kerja sama dengan Belanda, Prancis, 
Jerman, dan lain-lain,” tambah Muhadjir. 
Rencana ini merupakan respons atas 
arahan Presiden Joko Widodo dalam 
rapat terbatas kabinet terkait upaya 
menggenjot pembangunan sumber 
daya manusia. 

Para instruktur ahli yang 
didatangkan dari luar negeri tersebut 
akan difokuskan untuk meningkatkan 
kapasitas guru di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Khususnya di bidang 
prioritas seperti pariwisata dan 
perhotelan, kemaritiman, teknologi 
informasi dan komunikasi,  advanced 
robotic, mekatronik, dan lain-
lain. “Sasaran utamanya adalah 
untuk peningkatan kapasitas 
pembelajaran vokasi di SMK. Dan 
juga pembelajaran  science, technology, 
engineering and mathematics (STEM),” 
tutur mantan Guru Besar Universitas 
Muhammadiyah Malang itu.

Kedatangan para instruktur dari 
luar negeri tersebut bukanlah untuk 
menggantikan peran para guru di 
Indonesia. Mendikbud mengatakan, 
instruktur asing akan membantu 
percepatan proses peningkatan 
kapasitas para guru. “Sama sekali bukan 
impor atau kemudian diangkat menjadi 
PNS atau dikontrak dalam jangka 
panjang. Apalagi sampai menggantikan 
guru-guru di sekolah. Itu saya jamin 
tidak akan terjadi,” ungkapnya. 
 
Selain memberikan pelatihan, para 
instruktur ahli yang didatangkan dari 
luar negeri tersebut diharapkan dapat 
membantu meningkatkan kapasitas 
melalui sertifikasi dengan rekognisi 
internasional. “Instruktur asing punya 
banyak manfaat. Yang pertama 
untuk skilled-up, untuk meningkatkan 
kemampuan, keterampilan yang dimiliki 
instruktur kita. Kemudian yang kedua, 
untuk benchmarking. Kita bisa mengukur 
tingkat kemampuan instruktur kita. 
Maka itu, yang kita undang ke sini pasti 
yang terstandar,” jelas Mendikbud. 

Mukti Ali
Sumber: BKLM Kemendikbud

CATAT..!! MENGUNDANG 
INSTRUKTUR AHLI LUAR NEGERI 
BUKAN IMPOR GURU

Foto: Dok. kesekolah.com
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PERISTIWA

Suasana hangat terasa di tiga 
ruangan di Gedung Pancasila, 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Kemendikbud, 

Bojongsari, Depok, Jawa Barat, pada 
tanggal 11 -14 Februari 2019. Sejumlah 
peserta Rembuk Nasional Pendidikan 
dan Kebudayaan (RNPK) 2019 yang 
masuk Kelompok I asyik membahas 
topik Penataan dan Pengangkatan 
Guru. Ada tiga subbahasan yang 
didiskusikan mereka, yakni akselerasi 
proses redistribusi guru, peningkatan 
profesionalisme guru, dan penerapan 
tunjangan guru berbasis kinerja.

RNPK 2019 yang diikuti 1.232 
peserta membahas lima isu strategis 
perencanaan pembangunan 
pendidikan dan kebudayaan. Selain 
soal penataan guru, topik bahasan 
lainnya adalah Revitalisasi Pendidikan 
Vokasi (Kelompok II), meliputi 
subbahasan pengembangan sertifikasi 
kompetensi, penguatan kerja sama 
lembaga pendidikan dengan dunia 
usaha dan dunia industri, penguatan 
kewirausahaan, dan penuntasan peta 
jalan revitalisasi pendidikan vokasi di 
provinsi. Selain itu ada Sistem Zonasi 
Pendidikan (Kelompok III); Pemajuan 
Kebudayaan (Kelompok IV); dan 
Penguatan Sistem Perbukuan dan 
Penguatan Literasi (Kelompok V).

RNPK 2019 menjadi lebih istimewa 
dengan kehadiran Presiden Joko 
Widodo, dan sejumlah narasumber 
pejabat tinggi, yakni Menteri Dalam 
Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa 
dan Daerah Tertinggal Eko Putro 
Sanjoyo, Wakil Menteri Keuangan 
Prof. Mardiasmo dan Wakil Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi Saut 
Situmorang. 

Terkait guru, Presiden meminta 
agar kemampuan guru-guru dalam 
melatih siswa harus terus ditingkatkan, 
terutama yang berkaitan dengan 
kemampuan (skill). Presdien berharap 
jumlah guru terampil harus lebih 
banyak dibandingkan dengan guru 
normatif. “Informasi yang saya terima 
justru guru normatif ini persentasenya 

lebih banyak, sampai 65 persen,” ucap 
Presiden.”Ini adalah tugas kementerian 
untuk menyiapkan agar guru-guru yang 
terampil itu lebih banyak,” lanjutnya.

Dalam rangka menghadapi era 
Revolusi Industri 4.0, Presiden juga 
menyampaikan bahwa Indonesia sudah 
harus menyampaikan materi pelajaran 
yang berkaitan dengan digitalisasi. 
Anak-anak dan guru-guru harus 
mengerti coding, artificial intelligence 
(AI), internet of things, advance robotic, 
cryptocurrency, dan virtual realitiy. “Itu 
semua harus mulai dikenalkan karena 
ke depan merupakan media komunikasi 
baru. Inilah kesempatan kita untuk 
dapat melompat jauh melampaui 
negara-negara lain,” tutur Presiden.

SERUNYA PEMBAHASAN 
TUNJANGAN PROFESI GURU

Diskusi Kelompok I dipandu 
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga 
Kependidikan Muhammad Qudrat 
Wisnu Aji dan Suharti (Kepala Biro 
Perencanaan dan Kerjasama Luar 
Negeri Kemendikbud). Beberapa 
yang mengemuka di antaranya ada 
yang keberatan dengan pemotongan 
tunjangan guru berdasarkan kinerja 
guru. Di awal pembahasan, wacana 
yang muncul adalah tunjangan profesi 
guru juga memperhatikan sejumlah 
pertimbangan, yakni prestasi hasil 
belajar siswa, penilaian kinerja guru 
(PKG), Uji Kompetensi Guru (UKG), dan 
persentase kehadiran guru.   

MENATA GURU, 
MENINGKATKAN PROFESIONALISME

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019
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Selama ini, tunjangan profesi guru 
diterima guru yang sudah bersertifikasi 
secara utuh yang besarnya satu 
kali gaji pokok. Artinya semua guru 
bersertifikat yang sudah memenuhi 
syarat-syarat lain, menerima satu kali 
gaji pokok. Pasal 15 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2oo8 
tentang Guru menegaskan syarat-
syarat guru memperoleh tunjangan 
profesi pendidik. Syarat tersebut 
meliputi: a) memiliki satu atau lebih 
sertifikat pendidik; b) memiliki nomor 
registrasi guru; c) memenuhi beban 
kerja; d) aktif mengajar sebagai guru 
mata pelajaran dan/atau guru kelas 
pada satuan pendidikan yang sesuai 
dengan peruntukan sertifikat pendidik 
yang dimiliki; e) berusia paling tinggi 60 
tahun; f) tidak terikat sebagai tenaga 
tetap pada instansi selain satuan 
pendidikan tempat bertugas; g) memiliki 
nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; 
dan h) mengajar di kelas sesuai rasio 
guru dan siswa.

Dalam aturan PP Guru tersebut 
sebenarnya sudah ditegaskan 
bahwa tunjangan profesi guru juga 
mensyaratkan adanya penilaian kinerja 
guru. Ketentuan ini juga sesuai dengan 
aturan untuk aparatur sipil negara (ASN) 
yang dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Pasal 75 UU ASN menyatakan 
adanya penilaian kinerja PNS bertujuan 
untuk menjamin objektivitas pembinaan 
PNS yang didasarkan sistem prestasi 
dan sistem karier. 

Pasal 76 UU ASN menjelaskan 
tentang penilaian kinerja, meliputi: 
(1) Penilaian kinerja PNS dilakukan 
berdasarkan perencanaan kinerja pada 
tingkat individu dan tingkat unit atau 
organisasi, dengan memperhatikan 
target, capaian, hasil, dan manfaat yang 
dicapai, serta perilaku PNS; (2) Penilaian 
kinerja PNS dilakukan secara objektif, 
terukur, akuntabel, partisipatif, dan 
transparan. 

Dipo Handoko

REKOMENDASI KELOMPOK I: 
PENATAAN DAN PENGANGKATAN GURU

Kelompok I membahas tiga subtopik yaitu akselerasi proses redistribusi 
guru, peningkatan profesionalisme guru, dan penerapan tunjangan guru 
berbasis kinerja. Pembahasan Kelompok I menghasilkan sembilan butir 
rekomendasi, yaitu:

1. Redistribusi guru dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan 
dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah.

2. Pembukaan formasi CPNS untuk guru secara periodik setiap tahun 
sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah

3. Pengangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat 
pendidik yang dipersyaratkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen.

4. Pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Belajar Guru di daerah 
melalui berbagai moda terutama melalui teknologi pembelajaran 
digital.

5. Pengembangan komunitas pegiat guru menjadi organisasi profesi 
guru yang berkualitas. 

6. Penyesuaian kurikulum LPTK agar dapat melahirkan guru yang 
kompeten, siap mengajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat, 
sehingga memiliki kompetensi profesional yang memadai sebagai 
pendidik.

7. Pemberian tunjangan profesi guru berbasis kinerja yang dihitung 
berdasarkan jumlah jam mengajar dengan baseline 24 jam per Minggu.

8. Sertifikat profesi guru akan dievaluasi secara berkala dan diusulkan 
agar berlaku selama lima tahun. 

9. Daftar hadir guru dan prestasi hasil belajar peserta didik dipergunakan 
sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja guru yang disesuaikan 
dengan kondisi setiap daerah.
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Tanggal 27 Februari 2019 lalu, bertempat di Plaza Insan Berprestasi, 
Hall Gedung A Kemendikbud, Senayan Jakarta, Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy M.AP didampingi 
pejabat eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melepas secara serentak 1200 guru dan 
tenaga kependidikan berangkat ke luar negeri. 

Kepergian GTK ke luar negeri tersebut untuk mengikuti program 
pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas dan kompetensi menyambut 
revolusi industri 4.0. Dari jumlah 1200 GTK tersebut terdapat 100 orang 
GTK PAUD dan Dikmas yang diberangkatkan oleh Direktorat Pembinaan 
GTK PAUD dan Dikmas. Mereka terdiri dari Guru PAUD, Tutor Pendidikan 
Kesetaraan, Instruktur Kursus, Penilik, dan Pamong Belajar. Tersebar di 
empat negara, yakni Australia (5 orang), Thailand (15 orang), China (34 
orang) dan Korea Selatan (46 orang). 

Pelatihan GTK Paud dan Dikmas ke Luar Negeri

GELIAT GTK 
PAUD DAN DIKMAS 
UNTUK GENERASI 
MILENIAL

Saat memberi arahan pada pelepasan, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Medikbud) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, 
M.PA mengatakan bahwa secara detail 
apa yang harus dilakukan serta oleh-oleh 
apa yang harus didapatkan saat mengikuti 
pelatihan di luar negeri tersebut. “Saya 
kira bapak ibu adalah guru profesional, 
tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan 
dan apa yang harus digali untuk bisa 
diterapkan di sekolahnya masing-masing. 
Yang terpenting niatkanlah mencari hal-hal 
yang baru karena negara tujuan ini adalah 
negara-negara yang sudah kita anggap 
lebih maju, kesempatan ini kita jadikan 
benchmark untuk mengukur kekuatan 
kita sehingga kita bisa mencapai apa yang 
telah kita lihat di sana. Syukur-syukur bisa 
melampaui,” pesan Mendikbud.

Foto: Dok. gtk.kemdikbud.go,id
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Pengiriman GTK ke luar negeri 
ini juga untuk membekali kesiapan 
menyambut revolusi industri 4.0, 
meskipun pelatihannya hanya tiga 
pekan saja. Mendikbud yakin para GTK 
PAUD dan Dikmas bisa mengambil 
manfaat selama pelatihan. Mendikbud 
juga mengatakan ke depan program 
pengiriman GTK pelatihan ke luar 
negeri ini bisa dilakukan dua hingga tiga 
kali dalam setahun. “Ini adalah angkatan 
pertama, makanya masih belum 
begus, tidak sempurna. Pasti ada yang 
compang sana camping sini. Karena itu 
nanti saya juga minta ada feedback dari 
para peserta untuk beri masukan agar 
ke depan kegiatan pelatihan ini bisa 
dilaksanakan lebih sempurna,” ujar 
Muhadjir yang mengakhiri arahannya 
dengan berpesan agar ketika pulang 
para peserta bisa menerapkan dan 
menyebarkan hasil pelatihannya di luar 
negeri. 

GTK ADALAH AGEN PERUBAHAN

Sementara itu, Dirjen Guru dan 
Tenaga Kependidikan, Dr. Supriano, 
M. Ed menjelaskan bahwa pelatihan 
ke berbagai negara yang diikuti 
guru dan tenaga kependidikan 
berlangsung selama tiga hingga lima 
pekan.  GTK yang dikirim tersebut 
adalah yang terbaik hasil seleksi 

perbaikan proses pembelajaran, 
gurunya kita kirim ke luar negeri guna 
mencari pengalaman-pengalaman, 
mencari best  practice  di sana, agar 
nanti bisa dilakukan di sekolah-sekolah 
di sini,” terang Supriano.

Lebih lanjut Supriano mengatakan, 
bahwa guru adalah agen perubahan 
yang diyakini bisa merubah keadaan 
Indonesia. “Negara Indonesia jika ingin 
pendidikannya baik tentu SDM nya 
juga harus baik. Proses pembelajaran 
di setiap satuan pendidikan sangat 
dipengaruhi guru. Kemendikbud 
mengirim GTK ke luar negeri ini sebagai 
jawaban tantangan ke depan dalam 
persiapan untuk menghasilkan SDM 
yang lebih baik, karena guru adalah 
Agen perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen 
GTK, Dr. Muhamad  Qudrat Wisnu Aji, 
SE, M.Ed.  mengatakan kebijakan 
pengiriman GTK ke luar megeri sesuai 
dengan harapan Presiden untuk 

kependidikan untuk berkembang dalam 
mengarungi dunia ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang cepat berubah 
di Abad ke-21 dan menghadapi era 
Revolusi Industri 4.0,” katanya. 

MENDULANG BEKAL UNTUK 
GENERASI MILENIAL

Direktur PGTK PAUD dan Dikmas, 
Dr. Abdoellah, M.Pd mengatakan, 
bahwa saat ini rakyat Indonesia tengah 
menghadapi revolusi industri 4.0. 
“Ini merupakan era inovasi disruptif, 
di mana inovasi berkembang sangat 
pesat, sehingga mampu membantu 
terciptanya pasar baru. Inovasi juga 
mampu mengganggu atau merusak 
pasar yang sudah ada dan lebih dahsyat 
lagi mampu menggantikan teknologi 
yang sudah ada,” ujarnya. 

Abdoellah juga menegaskan bahwa 
dalam menghadapi tantangan yang 
besar tersebut maka pendidikan 
dituntut untuk berubah juga. Era 
pendidikan yang dipengaruhi 
oleh revolusi industri 4.0 disebut 
Pendidikan 4.0. “Pendidikan 4.0 
merupakan pendidikan yang bercirikan 
pemanfaatan teknologi digital dalam 
proses pembelajaran atau dikenal 
dengan sistem siber (cyber system). 
Sistem ini mampu membuat proses 
pembelajaran dapat berlangsung 
secara kontinu tanpa batas ruang dan 
batas waktu,” katanya. 

Sebagai garda terdepan dalam dunia 
pendidikan, GTK PAUD dan Dikmas 
juga harus meng-upgrade kompetensi 
dalam menghadapi era Pendidikan 4.0. 
Peserta didik yang dihadapi guru saat ini 
merupakan generasi milenial yang tidak 
asing lagi dengan dunia digital. “Inilah 
tantangan besar yang harus dihadapi 
GTK PAUD dan Dikmas. Mereka harus 
terus meningkatkan kompetensi 
sehingga mampu menghadapi 
peserta didik generasi milenial,” lanjut 
Abdoellah. 

Mukti Ali

berbagai lomba yang diselenggarakan 
Ditjen GTK Kemendikbud. Selama 
pelatihan, masing-masing peserta bisa 
menghabiskan waktu untuk menggali 
ilmu yang beragam. “Pengiriman guru 
dan tenaga kependidikan ini untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM), yakni membuka 
wawasan dan pengetahuan global 
kepada guru. “Misalnya terkait skill, 
pembelajaran abad 21, juga masalah 
ilmu pendidikan, lokakarya/workshop, 
observasi sekolah dan kelas, kunjungan 
industri (bagi guru kejuruan) dan 
praktik kerja industri,” ujarnya.

Wisnu Aji juga berharap, selama 
pelatihan guru dapat menyerap semua 
materi yang diberikan untuk kemudian 
dipraktikkan dan menyebarluaskan 
kepada sesama guru di daerah masing-
masing. “Pelatihan ke luar negeri ini 
dapat membantu guru dan tenaga 



12

LAPORAN UTAMA

Catatan dari Korea Selatan:

Memasuki era Revolusi 
Industri 4.0, tantangan 
di dunia pendidikan 
akan semakin 
berat. Para insan 
pendidikan harus 

meningkatkan kualitas secara 
terus menerus. Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan sudah 
meluncurkan berbagai program untuk 
memeningkatkan mutu sumberdaya 
manusia agar mampu bersaing, 
bukan hanya di dalam negeri, tetapi 

BELAJAR UNTUK 
TINGKATKAN PENGETAHUAN

DAN KOMPETENSI

juga di kancah internasional. Salah 
satu program yang dimaksud adalah 
Program Pelatihan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendiy telah melepas guru 
dan tenaga kependidikan untuk belajar 
ke beberapa negara pada 27 Februari 
2019.

Program ini diikuti oleh sekitar 1.200 
orang terdiri dari guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah, widyaiswara, 

tutor, pendidik PAUD, instruktur 
kursus, penilik, dan pamong belajar 
dari seluruh Indonesia. Sebanyak 
12 negara dijadikan sasaran untuk 
tempat belajar, antara lain Australia, 
Cina, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, 
Hong Kong, Jerman, Prancis, Singapura, 
danThailand.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan, Supriano dalam 
Kemendikbud Kirim 1.200 Guru ke 12 
Negara (Media Indonesia, 28 Februari 
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2019), program ini merupakan 
apresiasi Pemerintah terhadap 
pengabdian diri guru atau pendidik dan 
tenaga kependidikan berprestasi dan 
berdedikasi dalam pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab mereka. Tujuan 
dari program ini adalah 1) mendalami 
substansi materi bidang studi dan 
program keahlian untuk beberapa 
unit kompetensi, 2) pengalaman nyata 
dan wawasan interaksi antar budaya, 
3) pemahaman sistem pendidikan 
di negara lain, 4) pengalaman 
mempelajari proses pembelajaran 
di kelas dan kelompok belajar, 5) 
pegalaman melaksanakan penilaian 
hasil, 6) pengalaman mempelajari 
kepemimpinan, manajemen dan 
supervisi sekolah, 7) wawasan 
kerja di dunia industri, 8) wawasan 
impelementasi kerjasama antara 
sekolah, perguruan tinggi, pemerintah 
daerah dan industri, 9) wawasan 
pengembangan dan implementasi 
kompetensi abad ke-21 dan Revolusi 
Industri 4.0.

Direktorat Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 
(Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas) 
mengirimkan 100 GTK dengan rincian 
15 orang ke Thailand, 5 orang ke 
Australia, 34 orang ke Cina, dan 46 
orang ke Korea Selatan. Kebetulan 

saya mendapatkan kesempatan untuk 
belajar ke Korea Selatan bersama 45 
GTK lainnya. Bidang yang menjadi 
fokus belajar di Korea Selatan adalah 
pendidikan anak usia dini (PAUD), tata 
kecantikan rambut, tata kecantikan 
kulit, otomotif, multi media dan desain 
grafis, dan tata boga. Institusi tempat 
kami belajar adalah Yeoju Institute 
of Technology (bidang PAUD, tata 
kecantikan rambut dan tata kecantikan 
kulit serta otomotif), Seogang College 
(bidang desain grafis dan multi media) 
dan University of Kimppo (bidang tata 
boga, beberapa materi desain grafis 
dan multimedia juga belajar).

Saya bersama rekan-rekan GTK 
lainnya mempelajari banyak hal yang 
sangat berharga terkait bidang kami 
masing-masing, terkait budaya, bahasa, 
cuaca, perbedaan waktu serta makanan 
dan minuman. Kami akan berbagi 
pengalaman, pengetahuan yang kami 
peroleh dan hal-hal unik yang kami 
temui, lihat dan rasakan selama 21 hari 
perjalanan kami di Korea Selatan.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
(PAUD)

Belajar PAUD di Korea Selatan 
merupakan suatu pengalaman 
tersendiri. Park Yoon Joe adalah salah 
satu dosen pembimbing selama kami 

belajar tentang PAUD Korea Selatan. 
Beliau adalah salah satu dosen di 
Departmen of Childcare Education di Yeoju 
Institute of Technology (YIT). Berbagai 
metode pembelajaran kami laksanakan 
selama mendapatkan bimbingan dari 
Joe. Kami berkenalan dan berdiskusi 
tentang guru PAUD yang baik serta 
sistem PAUD di Korea Selatan dengan 
mahasiswa semester awal dan akhir. 
Kami juga saling memperkenalkan dan 
memperagakan lagu, tarian tradisional 
serta beragam permainan di dunia anak 
usia dini dari masing-masing negara.

Terkait sistem PAUD, Korea Selatan 
memiliki sekitar 9.000 lembaga 
prasekolah (preschool). Layanan 
pendidikan preschool di Korea Selatan 
berupa taman pengasuhan anak/TPA 
(daycare) dan taman kanak-kanak/
TK (kindergarten). Hal yang istimewa 
dari sistem pendidikan PAUD di Korea 
Selatan adalah Pemerintah secara 
langsung mengundang orangtua 
melalui pemberitahuan. Mereka yang 
diundang adalah orangtua memiliki 
anak yang memasuki usia wajib belajar 
preschool. Orangtua akan memdapatkan 
sanksi khusus dari Pemerinath jika 
tidak mengirimkan anak mereka ke 
kindergarten. Lama masa pendidikan 
preschool adalah 2-3 tahun. Sistem 
PAUD dimulai dari jenjang preschool 
ini memiliki kesamaan dengan sistem 
PAUD di Indonesia. 

GTK PAUD yang mendapatkan kesempatan berharga berdiskusi dan mendapat sesi kuliah dari Joe 
Yoon Park,  salah satu dosesn PAUD di Yeoju Institute of Technology. Bersama para mahasiswanya, 
GTK PAUD semakin semangat untuk lebih memajukan PAUD di tanah air INDONESIA
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Pada 2012, Pemerintah Korea 
Selatan memperkenalkan Kurikulum 
Nasional dengan nama Kurikulum Nuri 
(Nuri Curriculum). Dalam bahasa Korea, 
Nuri berarti dunia tempat harapan bagi 
semua anak untuk dapat hidup bahagia 
dan mewujudkan seluruh impian dan 
cita-cita mereka. Awalnya, Pemerintah 
menerapkan Kurikulum Nuri bagi 
semua anak usia 5 tahun di TK dan 
TPA. Namun kemudian, kurikulum ini 
diterapkan juga untuk anak-anak usia 
3-4 tahun pada tahun 2013. 

Kurikulum Nuri lebih menekankan 
pada 4 pilar, yaitu aktifivas fisik dan 
kesehatan (physical activity and 
health), komunikasi (communication), 
pengalaman dalam dunia seni 
(experience in arts), serta alam dan 
penemuan (nature and discovery). 
Kurikulum Nuri memiliki target 
untuk meningkatkan perkembangan 
anak usia 3-5 tahun secara holistik 
dan membangun prinsip-prinsip 
menyeluruh untuk menjadi warga 
negara yang bertanggung jawab. 
Tujuannya adalah mengembangkan 
keterampilan fisik dan membentuk 
kebiasaan sehat seumur hidup, 
menjadi warga masyarakat yang 
bertanggungjawab, berkomunikasi yang 

baik dengan orang lain, merangsang 
minat anak dalam estetika dan 
kreativitas, mendorong mereka untuk 
memiliki pengalaman dalam seni, serta 
memiliki rasa ingin tahu tentang dunia 
dan memahami lingkungan mereka 
secara ilmiah (KICCE Policy Brief, Korea 
Institute of Child Care and Education, 
27 December 2013). Pendidikan 
Anak Usia Dini di Korea, menekankan 
tidak pada keilmuan, namun lebih ke 
membangun karakter anak usia dini, 
antara lain membangun 
karakter untuk percaya 
diri, mandiri, bergaul 
dan mandiri dalam 
kecakapan hidup 
sehari-hari. Anak usia 
dini di Korea Selatan 
tidak dilatih ilmu hitung, 
meskipun itu hal-hal 
yang mendasar.

Usia sekolah anak 
usia dini di Korea 
Selatan sama dengan 
Indonesia yaitu 4-6 
tahun. Perbedaannya, 
pada usia 3 tahun atau 
preschool, pemerintah 
memberikan pelayanan 
khusus melalui 

beasiswa penuh untuk sekolah PAUD. 
Dukungan lain dari Pemerintah Korea 
Selatan untuk pendidikan anak usia 
dini adalah pemberian dana bantuan 
operasional setiap bulan dengan 
nominal Rp5 juta untuk setiap anak.

Selain sesi pengetahuan tentang 
PAUD, saya dan rekan-rekan juga 
berdiskusi dengan para mahasiswa 
Jurusan PAUD dan Pendidikan Luar 
Sekolah (Childcare Education and Social 
Welfare). Topik yang dibahas adalah 
“What is a good teacher?” atau “Seperti 
apakah guru yang baik itu?”. Diskusi 
tersebut menghasilkan catatan bahwa 
guru yang selalu tersenyum ketika 
menyambut anak didik datang, memiliki 
pemahaman bahwa setiap anak adalah 
unik, selalu kreatif, mampu menjadi 
pendengar yang baik, dan memilki 
metode yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan anak didik.

Selanjutnya, kami berdiskusi tentang 
hubungan antara emosi, kognisi dan 
pembiasaan anak usia dini. Emosi 
anak usia dini adalah perasaan atau 
gejolak jiwa yang muncul dalam diri 
seorang anak. Perlu strategi khusus 
untuk mengoptimalkan pembentukan 
perilaku anak agar mereka tidak 
mengalami gangguan emosional. 
Kognisi adalah proses yang terjadi 
secara internal di dalam pusat 
susunan saraf meliputi pemahaman, 
pertimbangan, pemecahan masalah 
dan mengolah informasi sederhana 
bagi anak usia dini. Kaitannya dengan 

Gerak dan lagu membangkitkan motivasi dan keceriaan peserta didik 
di Taman Kanak-Kanak Yeoju Institute of Technology

Keseriusan tim PAUD ketika berdiskusi dengan para mahasiswa dari Department of 
Childcare Education and Social Welfare, Yeoju Institute of Education
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pembiasaan adalah bahwa anak belajar 
pada aturan jelas yang diterapkan 
secara rutin di rumah dan sekolah.

Saat yang paling berkesan lainnya 
adalah sesi dimana kami saling 
memperkenalkan permainan, lagu 
dan tarian dari negara-masing-masing. 
Permainan, lagu dan tarian tradisional 
yang kami perkenalkan antara lain 
Bungong Jeumpa dari Aceh, Sajojo dari 
Papua, Sinanggar Tullo dari Sumatera 
Utara, Manuk Dadali dari Jawa Barat, 
Cublak-Cublak Suweng, Endog-edogan, 
Selidur, Perahu Layar. Sedangkan 
mahasiswa YIT memperkenalkan lagu 
Arirang (lagu rakyat Korea), Baby Shark, 
The Hibicus Flower Blooms dan Ddu-
du Ddu-du lagu yang dipopulerkan 
oleh grup penyanyi perempuan Korea 
Selatan, Blackpink. 

Bermain disertai lagu dan tarian 
dalam PAUD di Korea Selatan juga 
menjadi bagian penting dalam 
proses pembelajaran. Sama seperti 
di Indonesia, PAUD di Korea Selatan 
juga sangat mengakui bahwa bermain 
merupakan kegiatan menyenangkan 
dan bermanfaat untuk anak. Dengan 
bermain dan belajar, anak dapat 
tumbuh dan berkembang. Ada tiga 
jenis permainan anak yaitu permainan 
sensorimotor, konstruksi dan bermain 
peran (roleplay). Kegiatan bermain 
mendukung kemampuan kognisi, 
emosi, perkembangan fisik dan sosial 
anak. 

Korea Selatan juga menyakini 
bahwa, pada saat bermain, anak-anak 
prasekolah dapat mengembangkan 
perbendaharaan kata dan kemampuan 
bahasa. Mereka dapat mengembangkan 
keterampilan motorik halus ketika 
bermain dengan benda-benda yang 
tersedia di alam. Keterampilan motorik 
kasar dapat berkembang melalui 
permainan bola, lompat tali dan 
berjalan. 

Anak yang dibiasakan bertemu dan 
bermain dengan orang lain juga diyakini 
mampu meningkatkan kemampuan 
untuk bekerja sama dengan orang lain, 
berbagi, bernegosiasi, mendengarkan 
dan menyelesaikan konflik. Bermain 
sendiri juga dapat melatih anak dalam 
mengambil keputusan, mengeskplorasi 
imajinasi dan kreativitas mereka serta 
menemukan minat baru. Sayangnya, 
di Korea Selatan, perkembangan gaya 
hidup sekarang ini mengakibatkan 
berkurangnya waktu bermain bagi anak.

Pendidikan anak usia dini di Korea 
Selatan merupakan upaya pembinaan 
anak sejak lahir sampai usia enam 
tahun, dimulai oleh orangtua di 
lingkungan keluarga. Orangtua di Korea 
Selatan memiliki tugas dan tanggung 
jawab untuk merangsang anak dalam 
meningkatkan kemampuan baik 
bersifat fisik motorik, kognitif, sosial 
emosional, matematik maupun sains. 
Seperti kegiatan mengkasifikasikan 
benda berdasarkan ukuran warna 
maupun pola. Kegiatan tersebut akan di 
lanjutkan jika anak benar-benar mampu 
memahami sebuah konsep dengan 
durasi belajar paling lama 1 jam. Apabila 
anak belum mampu, maka orangtua 
wajib terus memberikan stimulasi 
hingga anak benar-benar memahami 
tentang konsep yang sedang diajarkan.

Menyanyikan lagu-lagu daerah Indonesia dan Korea Selatan sambil menari 
secara bergantian dengan para mahasiswa Yeoju Institute of Technology

Memperhatikan, mendengarkan, bermain bersama dan memberikan pujian atas karya anak didik 
akan membangkitkan karakter positif dan memotivasi anak untuk terus berkarya, menghargai diri sendiri dan orang lain
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Kami juga diberikan kesempatan 
melihat secara langsung, pada 
sesi pengamatan, bagaimana guru 
membantu anak-anak didik di kelas 
untuk memahami sesuatu hal. Kelas 
anak usia dini dibagi menjadi 4 area 
belajar: sains, matematika, main peran, 
musik dan seni. Kegiatan belajar anak 
usia dini dimulai dari jam 09.00-16.00. 
Ketika masuk sekolah di pagi hari, 
anak bebas memilih permainan yang 
mereka suka dengan aturan yang 
sudah ditentukan. Sebelum masuk 
dan bermain ke area musik, anak wajib 
menempel nama pada papan yang telah 
disediakan pada area tersebut. Anak 
diizinkan bermain di area lain, setelah 

ia selesai bermain, merapikan semua 
alat permainan kembali ke tempatnya, 
melepas dan menempelkan kartu nama 
di tempat bermain selanjutnya.

Anak juga didampingi untuk ke 
kamar kecil sebelum makan siang. 
Ketika makan siang, anak tidak 
diperkenankan memilih-milih makanan 
yang sudah disediakan. Anak harus 
menghabiskan makanan yang telah 
diberikan. Kegiatan ini dilakukan selama 
1,5 jam dan dilanjutkan bermain di luar 
selama 1 jam. Tidur sampai jam 2 dan 
lanjut lagi dengan kegiatan bermain di 
dalam kelas sampai pukul 16.00.

Kurikulum di Korea Selatan juga 
memiliki standar tingkat pencapaian 
bagi anak usia dini yang telah dirancang 
oleh Pemerintah. Materi diberikan 
kepada anak sesuai dengan tema yang 
telah ditentukan dalam kurikulum 
sesuai musim yang berlangsung.

TATA KECANTIKAN RAMBUT

Tim Kecantikan Rambut mulai 
belajar pada minggu kedua di Korean 
Additional Hair and Hair Extension 
Association yang terletak di Kota 
Seocho-gu, sekitar 5-6 jam pulang pergi 
dari YIT. Untuk mencapai lokasi, tim Tim 
Kecantikan Rambut harus beberapa kali 
transit dan berpindah kereta. Selama 
seminggu, kami mendapatkan materi 
tentang penataan rambut (hair styling), 
penyambungan rambut (additional 
hair/hair extensions), dan rias wajah 
(makeup). Pelatih yang membimbing tim 
Kecantikan Rambut merupakan dosen 
di beberapa univeritas di Korea Selatan.

Seorang anak di TK Yeoju Inst. of Technology sedang memperlihatkan dan 
menceritakan gambar-gambar yang ada di buku cerita

Salah satu peserta pelatihan memeluk seorang anak TK 
(berbaju biru dan menunduk di kaki) yang datang 
menghampiri tanpa malu-malu.

Ruang kelas PAUD yang dibagi menjadi  4 area bermain: sains, matematika, 
main peran, musik dan seni
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Selain Korean Additional Hair and Hair 
Extension Association, tim Kecantikan 
Rambut juga belajar tentang cara 
menggunting rambut (hair cutting), 
menata rambut (hair styling) dan 
mewarnai rambut (hair colouring) di 
KBS Beauty and Hair Academy. Akademi 
ini berlokasi di Suwon, sebuah kota di 
bagian barat Korea Selatan. Tepatnya 
berada di provinsi Gyeonggi-do.

Pada minggu berikutnya, tim 
Kecantikan Rambut melakukan 
pegamatan kelas pada jurusan Hair and 
Beauty di YIT. Program ini merupakan 
kerjasama YIT dengan JUNO Academy 
yang memiliki kurang lebih 250 salon 
di seluruh Korea Selatan. Pengamatan 
yang kami lakukan berfokus pada 
keterampilan tata rambut dasar (basic 
styling), gunting rambut tingkat dasar 
(basic hair cutting) dan desain sketsa 
rambut (hair sketch design).

TATA KECANTIKAN KULIT

Bersamaan waktunya dengan 
tim Tata Kecantikan Rambut, tim 
Tata Kecantikan Kulit juga memulai 
pembelajaran pada minggu ke-2 di 
Additional Hairs and Hair Extensions 
Association di Seocho-gu. Perjalanan ke 
lokasi pulang pergi dari Yeoju ditempuh 
selama 6 jam dengan bus dan kereta. 

Tim Tata Rias Kecantikan Kulit 
mempelajari tentang beauty/skin care 
selama seminggu, teknik twisting 
(hair extenstion and hair additional), 
postur tubuh (analisa kelainan postur 
tubuh,otot dan tulang), skin care 
equipment, hair scalling, make-up post/
cart color (makeup cart colour, warna 
kulit). 

Tim Tata Kecantikan kulit juga 
mendapat kesempatan berkunjung 
ke klinik bedah plastik (plastic surgery), 
skin care product dan lanjutan (facial 
whitening, wringkle facial dan lifting facial) 
. Di klinik ini, tim kecantikan kulit melihat 
bahwa apa yang dipelajari di Korea mirip 
dengan di Indonesia. Perbedaannya, 
teknologi yang digunakan Korea Selatan 
lebih canggih, produknya juga inovatif. 
Korea sudah jauh lebih baik dalam 
hal pemisahan warna-warna kosmetik 
yang menunjang make-up style korea 
dengan warm tone dan cool tone.

Di klinik tersebut, tim juga melakukan 
tanya jawab seputar teknologi yang 
digunakan, pengenalan produk skin 
care trend terbaru Korea Selatan (facial 
whitening dan wringkle facial), perawatan 
kulit (skin care) dengan trend masker 
terbaru (rollcust/ lifting facial) hingga 
gaya beauty skin care makeup artis 
Korea Selatan. 

Selain belajar, tim kecantikan kulit 
juga menyempatkan diri berkunjung 
ke sebuah perusahaan kosmetik di 
Incheon di waktu luang. Tim Kecantikan 
Kulit melakukan sinergi dengan 
perusahaan tersebut.

OTOMOTIF

Tim bidang Otomotif mendapat 
kesempatan belajar di laboratorium 
otomotif milik YIT, yaitu YIT Automotive 
Center. Laboratorium ini memiliki 
fasilitas lengkap untuk mendukung 
kegiatan pembelajaran, diantaranya 
sejumlah kendaraan sebagai media 
praktikum, yang didominasi oleh 
produk Korea (KIA dan Hyundai) 
dan produk Eropa (BMW, Audi, dan 
Mercedes Benz). Di laboratorium ini, 
tim bidang otomotif mendalami teori 
dan praktik terkait otomotif roda empat 
di bawah bimbingan beberapa dosen 
otomotif YIT. Beberapa mahasiswa 
jurusan Automotive Enginering yang 
sedang mengikuti perkuliahan juga ikut 
bergabung.

Materi bidang otomotif yang 
dipelajari, antara lain Sejarah 
Perkembangan Teknologi Otomotif 
disampaikan oleh Prof. Chung Chan-
Moon, Ph.D., Basic Electrical dan 
Electronic Control System oleh Prof. 
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Yoo Jae Cheon, Basic Chasis Automotive 
oleh Prof. Kim Jee I Hyun, dan Engine 
Management System dan Emission oleh 
Prof. Choi Wan Muk.

Pada hari terakhir, minggu pertama, 
tim bidang otomotif mengikuti ujian 
praktik di laboratorium. Materi yang 
diujikan meliputi pemeriksanaan: 
1) sistem pengisian menggunakan 
diagnostic tool, 2) main control relay, 
3) sistem pengapian, 4) sistem 
pendinginan, dan 5) salah satu 
sensor menggunakan diagnostic tool. 
Alhmadulillah, selama tes, tim bidang 
otomotif dapat mengerjakan dengan 
baik sesuai instruksi yang diberikan 
oleh para dosen pembimbing.

Selain belajr di kampus, tim bidang 
otomotif juga melakukan kunjungan 
sekaligus belajar langsung di Bengkel 
Hyundai dan KIA. Lokasinya tidak jauh, 
sekitar 5 km dari YIT. Bengkel ini memiliki 
beberapa bagian untuk melayani 
perawatan dan perbaikan kendaraan 
konsumen. Jasa yang dilayani oleh 
workshop ini meliputi: overhaul mesin, 
perbaikan body, servis berkala/tuneup, 
spooring, balancing, dan car inspection. 
Selama di bengkel ini, tim bidang 
otomotif difokuskan pada bagian car 
inspection di bawah bimbingan Joseph 
selaku teknisi. Pemeriksaan kendaraan 
ini dilakukan secara komputerisasi, yang 
meliputi pemeriksaan mesin, lampu, 
kinerja rem dan gas buang kendaraan. 

Bersama Joseph, tim bidang otomotif 
memanfaatkan kunjungan tersebut 
untuk diskusi dan belajar tentang 
teknologi keamanan pada kendaraan 
produk Korea (car safety feature). 
Beberapa istilah tentang fitur-fitur 
keamanan mobil (car safety features) 
yang kami diskusikan, diantaranya: rear 
cross traffic alert (RCTA), auto emergency 
braking (AEB), forward collision warning 
systems (FCWS), lane-keeping assist system 
(LKAS), high beam assist (HBA), blind spot 
detection (BSD), active lane change assist 
(ALCA), driver attention alert (DAA), exit 
assist function (EAF), dan front vehicle 
departure warning (FVDW). 

MULTI MEDIA DAN DESAIN 
GRAFIS

Minggu pertama, tim Multi Media 
(MM) dan Desain Grafis belajar di 
Seogang College. Hari pertama hingga 
hari ketiga, tim MM dan Desain Grafis 
bergabung bersama peserta dari LP3TK 
KPTK Maros. Materi yang dipelajari 
adalah sejarah perkembangan 
teknologi informasi (TI) di Korea Selatan, 
Ubiquitos, dan beberapa materi lain. 
Tim MM dan Desain Grafis terdiri dari 
7 orang mendapat kelas tambahan 
bersama salah satu Dosen Senior 
bidang Multi Media and Graphic Desain, 
Park Eum Bum. Beliau memberi materi 
Basic Grid System dan MBTI Program, 
yaitu program pengenalan karakter 

yang dapat digunakan sebagai bagian 
dari tes psikologi. Program ini diciptakan 
saat Beliau menyelesaikan study S2 di 
Seoul National University. 

Walaupun jadwal belajar dari Senin 
hingga Sabtu, tidak berarti tim MM 
dan Desain Grafis tidak bisa menikmati 
indahnya negeri Lee Min Ho tersebut. 
Setiap pulang belajar, tim pasti jalan-
jalan mengandalkan google map dan 
mengikuti line subway dengan modal 
nekat. 

Tempat-tempat yang dikunjungi di 
minggu pertama diantaranya Han River, 
Haneul Park, Itaewon, Gyeongbokgung 
Palace, National Folklore Museum, 
Seoul Education Museum, Buckhon 
Hanok Village, Cheonggyecheon 
Stream, Gangnam Street dan tempat-
tempat keren lainnya. Kami juga tidak 
lupa berwisata kuliner ala-ala Korea. 
Berbagai cemilan food street kami coba 
satu persatu. 

Tim MM dan Desain Grafis 
kesempatan mengikuti TI Industry 
Field Trip pada minggu kedua di Korea 
Selatan. Pada 8 Merat 2019, adalah hari 
pertama kami beserta 23 guru TI LP3K 
KPTK ke Commax, sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang smart home 
dan security system. Selama 3 hari, 
tim MM dan Desain Grafis mengenal 
sejarah perusahaan Commax, berbagai 
produk yang diciptakan, marketing plan, 
serta terjun langsung ke pabrik. Di 
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hari terakhir seluruh peserta diminta 
membuat kelompok dan melakukan 
presentasi tentang Marketing Plan 
Commax untuk Indonesia.

Selain belajar di Commax, tim 
MM dan Desain Grafis juga diberi 
kesempatan untuk mengikuti kelas 
Design Graphich dan Multimedia di 
Kimpo University. Tujuannya adalah 
mengamati proses pembelajaran kuliah 
di Korea Selatan, bagaimana sistem 
belajar serta interaksi antara dosen dan 
para mahasiswa. 

Tempat-tempat dikunjungi di 
minggu kedua, antara lain DDP, Design 
Lab di Dongdaemun, Namdaeumun, 
Myeongdong (shopping street, food 
street dan underground shopping center), 
Namsan Tower, Yeoju Instituate of 
Technology, Hanwha 63 Building, 
dan mengikuti Seminar Atomy yang 
diundang oleh Mr.Park.

Hari pertama di minggu ketiga, tim 
MM dan Desain Grafis bergabung 
dengan tim dari LP3TK KPTK untuk 
mengikuti Field Trip Industry lagi di AHA 
Inc., sebuah perusahaan yang membuat 
Smart Podium, Smart Table, IFPD 
yang digunakan dalam pembelajaran 
multimedia interactive dan beberapa 
produk digital lainnya. Banyak materi 
yang kami dapatkan selama di AHA. 
Antara lain, design concept, branding, 
melihat pembuatan produk-produk 

AHA di pabrik, mencoba langsung 
produk IFPD, dan Smart Table. 

Di hari-hari terakhir, tim MM dan 
Desain Grafis hanya mengunjungi 
Dongdaemun, Lotte Tower, Starfield 
Library yang terletak di tengah Coex 
Mall, dan berburu belanjaan di 
beberapa pusat belanja yang dijumpai 
di bawah tanah. 

TATA BOGA

Pada Senin, 11 Maret 2019, tim 
Tata Boga mengunjungi Kampus 
Kimpo. Pelajaran hari itu dimulai 
dengan materi bahasa Korea dasar 
bersama mahasiswa-mahasiswi Kimpo 
University dari luar negeri yang akan 
melanjutkan kuliah di kampus tersebut. 
Para dosennya yang luar biasa 
dalam mengajar membuat suasana 
pembelajaran berjalan sangat baik. 
Mereka sangat disiplin soal waktu, 
kreatif, inovatif dan tegas. Istirahat 
sejenak sekitar 10 menit di setiap 1 
jam mata pelajaran membuat tim 
tidak jenuh atau bosan. Setiap ruang 
belajar dilengkapi wifi dan monitor 
yang terhubung ke internet sehingga 
guru dengan mudah untuk mengambil 
dokumen atau contoh materi dari 
google/youtube dan ditampilkan ke 
peserta didik.

Pada Selasa, 12 Maret 2019, 

dilangsungkan Opening Ceremony 
Teacher’s Program 2019 dengan pihak 
Kimpo University dan MoU Direktorat 
Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas. 
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan 
dan para pengurus kampus. Inti dari 
MoU tersebut adalah kerjasama antara 
pihak pemerintah Indonesia dengan 
pihak Kimpo University dalam hal 
program pelatihan bagi guru (teacher 
training) dimana pihak Kimpo bersedia 
menjadi kampus penerima para guru 
Indonesia yang akan mengikuti program 
tersebut. 

Setelah acara pembukaan,tim Tata 
Boga mengikuti program belajar di 
dapur dan praktik langsung bersama 
mahasiswa-mahasiswi Kimpo 
University untuk membuat Tamagoyaki. 
Tamagoyaki adalah jenis/menu 
makanan yang terbuat dari bahan 
telur ayam dan didadar dengan sedikit 
mentega/minyak goreng. Didadar 
mengunakan teflon yang berbentuk 
kotak, Tamagoyaki berbentuk kotak dan 
biasanya disajikan sebagai pengganti 
nasi. Menu ini sangat cocok disantap 
sebagai menu sarapan pagi.

Di awal pembelajaran ini, tim 
Tata Boga mendapatkan banyak 
pengalaman tentang teknik mengolah 
makanan. Peralatan penunjang praktik 
di kampus ini sangat modern dan 
lengkap sehingga tim Tata Boga dapat 

Tim tata boga bersama Prof. Shin Gil Man di Kimpo Centre for Children’s Food Service Management
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melakukan praktik dengan mudah.

Pada 13 Maret 2019, pembelajaran 
pagi dimulai jam 09.00-11.00. Tim 
Tata Boga mengikuti pembelajaran 
tentang pengenalan ragam minuman 
alkohol dan cara membuatnya dengan 
materi pembuatan cocktail. Korea 
Selatan memiliki jenis-jenis minuman 
beralkohol, baik produk impor ataupun 
lokal/tradisional. Di Korea Selatan, 
minuman beralkohol biasa dikonsumsi, 
terutama ketika musim dingin (Winter 
Season).  

Materi selanjutnya yang dipelajari 
tim Tata Boga adalah membuat 
Advance Cake. Pada sesi ini tim tata 
boga berkesempatan mengikuti 
pembelajaran membuat Castella Cake. 
Kue ini adalah kue klasik yang berasal 
dari Jepang dibawa oleh para pedagang 
dari Portugis di abad ke-16 ke Nagasaki. 
Kue ini akhirnya menjadi kue yang 
sangat populer. Nama castella cake 
sendiri berasal dari bahasa Portugis 
“pao de castella” artinya roti dari kastil. 
Kue ini sudah dikenal sejak 4 abad 
lalu. Castella cake adalah salah satu 
panganan yang terbuat dari bahan 
dasar tepung terigu, telur ayam dan 
madu.

Dahulu, telur ayam dikocok di 
atas arang hitam yang hangat lalu 
dipanggang di atas alas kotak kayu 
khusus. Seiring perubahan jaman, 
kue dipanggang dalam oven dengan 
suhu tertentu menggunakan kotak 
almunium. Kue ini biasanya disajikan 
pada saat acara kumpul keluarga atau 
jamuan kepada tamu-tamu khusus. 

Selain pembuatan castella cake, 
tim tata boga juga mengekplorasi 
pembuatan aneka makanan Korea dari 
bahan tepung beras lainnya. Di Korea 
Selatan, beras merupakan pendamping 
makanan pokok.

Tim Tata Boga juga mengunjungi 
Haneul bit Kindergarten, yaitu sekolah 
setingkat PAUD, sekaligus kantor 
pendidikan yang ada di Gimpo. Di lokasi 
tersebut, tim Tata Boga melihat bahwa 
kebersihan makanan dan dapur sangat 
diperhatikan untuk menjaga kesehatan 
anak-anak peserta didik. Peralatan 
makan dan dapur disterilisasi dengan 
teknologi khusus agar tetap terbebas 
dari bakteri dan kuman. 

Tim Tata Boga kemudian melakukan 
kunjungan ke sebuah sekolah 
menengah pertama (SMP). Kondisi 
dapur di SMP tersebut sangat bersih 
dan steril. Makan dan biaya pendidikan 
dibebaskan oleh Pemerintah. SMP ini 
bekerjasama dengan sebuah lembaga 
manajemen sanitasi hygine, Shingil 
Man (Kimpo Centre for Children’s Food 
Service Management). Lembaga yang 
dipimpin oleh salah satu dosen Kimpo 
University untuk mata kuliah Pastry and 
Bakery tersebut, menyediakan ahli gizi, 
peralatan dapur dan lain sebagainya 
yang dibutuhkan untuk menunjang 
operasioanal dapur. 

Hari Sabtu 16 Maret, Tim Tata Boga 
mengikuti city tour. Kimpo University 
memberangkatkan kami ke Everland, 
bersama 20 mahasiswa. Begitu banyak 
jenis permainan yang sungguh luar 
biasa. Misalnya roal coaster, dimana 
penopangnya hanya terbuat dari kayu 
tetapi kekuatannya begitu dahsyat.

Di waktu bebas, Tim Tata Boga 
berkunjung dan berbelanja ke kota 
Seoul. Jarak dari Kimpo ke Seoul sekitar 
2 jam dengan menggunakan bus. 
Dengan menggunakan alat pembayaran 
elektronik (T-Money), tim Tata Boga 
dapat pergi jalan-jalan sepuasnya. 
Kota Soul merupakan salah satu kota 
favourit bagi kaum muda. 

Senin 18 Maret 2019, Tim Tata 
Boga kembali belajar. Hari ini tim 

membuat Cake Madeleine di bawah 
bimbingan langsung Prof. Shin Gil 
Man, Ph.D., dosen Bakery And Pettisire 
di Departemen Perhotelan. Madeleine 
cake adalah penganan berbentuk 
kerang. Kue ini berasal dari Prancis. Kue 
legendaris ini pertama kali dibuat pada 
abad ke 19 oleh seorang juru masak 
bernama Madeleine Paulmier.

Bahan dasar kue ini adalah terigu 
protein sedang, madu dan susu 
yang dicetak berbentuk kerang dan 
dipanggang di oven. Biasanya kue ini 
disajikan sebagai teman minum teh. 
Tim Tata Boga dinyatakan berhasil 
memperaktekan cara membuat kue 
ini dengan baik sehingga diberikan 
sertifikat kompeten oleh dosen 
pengampu. 

Selasa 19 Maret 2019, Tim Tata Boga 
belajar cara membuat Basic Korean 
Rice dengan materi bubur mushroom 
beef, sejenis bubur berbahan beras 
dikombinasikan dengan bahan jamur 
dan daging sapi. Hanya saja, teknik 
pembuatan makanan khas Korea sedikit 
berbeda dengan pembuatan bubur di 
Indonesia. Di Korea, beras ditumbuk 
sebelum diolah menjadi bubur. Untuk 
menambah rasa, perlu ditambahkan 
saus asin yaitu sejenis kecap asin yang 
dikemas dalam botol dan saus jamur.

Pembelajaran selanjutnya adalah 
materi mie udon ramen. Makanan ini 
sangat populer di dunia. Hampir semua 

Tim tata boga sedang mempraktekan cara pembuatan Madeleine



MISI Edisi X / Th V / jUNI  / 2019 21

mengkonsumsi jenis makanan. Mie 
udon ramen biasanya dikemas dan 
dijual di restoran Asia. Tim Tata Boga 
berkesempatan membuat mie udon ala 
Korea Selatan, dimana bahan utamanya 
adalah mie dan daging sapi, dipadu 
racikan rempah khas Korea Selatan 
yang begitu unik dan menggugah 
selera.

Di hari selanjutnya tim mendapatkan 
materi praktik cara membuat dodol 
labu kuning dan pudding strawberry. 
Makanan ini adalah cemilan masyarakat 
Korea. Bahan dasarnya adalah labu 
kuning dan strawberry dicampur gula 
putih dan jeli pudding. Makanan ini 
biasanya menjadi cemilan atau teman 
minuman hangat seperti the dan jahe 
tradisional Korea Selatan.

Jumat 22 Maret 2019, Tim Tata 
Boga berkunjung ke Museum Teh 
(Gimpo Ttadobakmul-kwan). Di sana, tim 
belajar tentang bukti dan sejarah teh di 
Korea Selatan dalam bentuk peralatan 
penyimpanan teh, tungku masak dan 
alat saji teh. Tim juga mengetahui tata 
cara, adat dan budaya minum teh khas 
Korea Selatan, mengenakan Hanbok 
(pakaian tradisional Korea selatan). 

Darye adalah bentuk upacara teh 
tradisional yang diperaktekan di Korea 
Selatan. Darye adalah etika minum 
teh yang telah diwariskan oleh nenek 
moyang bangsa Korea sejak ribuan 
tahun lalu. Upacara minum teh di Korea 
bermula dari upacara teh Tionghoa dari 
Tiongkok.

Bagian terpenting dari tata cara 
minum teh ala Korea Selatan ini yaitu 

tidak dinikmati dalam suasana formal 
tapi santai dan tenang. 

Sabtu 23 Maret 2019, Tim Tata Boga 
berkesempatan untuk melakukan 
city tour ke Namsan Tower dan istana 
kerajaan Gyeongbok di Kota Seoul. 
Namsan Tower adalah salah satu 
tempat wisata sekaligus ikon Korea 
Selatan. Pencinta drama Korea pasti 
sudah sering melihat sebuah menara 
yang tertinggi dengan huruf N pada 
menara tersebut. N Seoul Tower 
atau Namsan Tower adalah sebuah 
pemancar radio di Seoul. Menara 
diberi nama Namsan karena terletak di 
Gunung Namsan. Menara ini terletak 
479,7 m (1,574 kaki) di atas permukaan 
laut. Tingginya mencapai 236,7 M (777 
kaki). 

Tempat wisata yang dikunjungi 
selanjutnya adalah Istana Gyeongbok, 
di sebelah utara Kota Seoul (Gangbuk). 
Istana ini termasuk satu dari lima istana 
besar dan terbesar yang dibangun 
oleh Dinasti Joseon. Istana Gyeongbok 

asli didirikan pada 1394 
oleh Jeong Do Jeon, 
seorang arsitek. Terdiri 
dari 330 buah komplek 
bangunan dengan 5.792 
kamar, Istana Gyeongbok 
berdiri di wilayah seluas 
410.000 meter persegi. 
Gyeongbok adalah simbol 
keagungan kerajaan dan 
rakyat Korea Selatan. 

Senin 25 Maret 
2019, tim Tata Boga 
berkunjung ke pabrik 
Kimchi (Igichung Kimchi) 

untuk melihat cara produksi Kimchi 
tradisional khas Korea Selatan dari 
mulai cara memilih bahan, pembuatan 
hingga pengemasan. Kimchi adalah 
satu jenis asinan sayur hasil fermentasi 
yang diberi bumbu pedas. Setelah 
digarami dan dicuci, sayuran dicampur 
dengan bumbu yang dibuat dari udang 
krill, kecap ikan, bawang putih, jahe 
dan bubuk cabai merah. Sayuran yang 
paling umum untuk membuat Kimchi 
adalah sawi putih dan lobak.

Di zaman dulu, Kimchi diucapkan 
sebagai chim-chae yang berarti “sayuran 
direndam”. Di Korea Selatan, Kimchi 
selalu dihidangkan di waktu makan 
sebagai salah satu jenis banchan yang 
paling umum. Kimchi juga digunakan 
sebagai bumbu sup Kimchi (Kimchi 
Jjigae), nasi goreng Kimchi (Kimchi 
Bokkeumbap) dan berbagai masakan 
lain. Kimchi memiliki sejarah yang 
berawal dari kebutuhan orang-orang 
zaman prasejarah yang menggunakan 
garam sebagai bahan pengawet. 
Garam ini kemudian digunakan sebagai 
bahan pengawet makanan yang akan 
dikonsumsi saat musim dingin dan 
sudah disiapkan sejak musim gugur.

Selasa 26 Maret 2019 adalah hari 
terakhir tim Tata Boga berada dan 
belajar di Kimpo University. Tim Tata 
Boga pun memperoleh sertifikat 
kelulusan dari Kimpo University 
diberikan langsung oleh Dr. Jai-Bok, 
Kim, selaku pimpinan universitas. 
Penyerahan sertifikat dihadiri para 
pengurus universitas.  

Ratna Dumasari

Upacara tata cara minum teh menurut kebudayaan Korea Selatan 
di Gimpo Ttadobakmul-kwan

Bersama Rektor Kimpo University, Prof. Kim Jai Bok, 
setelah menerima sertifikat
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Dengan rasa syukur, kami 
mendapat  kesempatan 
untuk mengikuti Program 
Pelatihan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri 
yang digagas pemerintah. Upacara 
pelepasan dilakukan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir 
Effendy pada 27 Februari 2019. Ada 
sekitar 1.200 peserta dari seluruh 
Indonesia yang mendapat kesempatan 
untuk pelatihan, tersebar ke 12 negara. 

Kami mendapat kesempatan untuk 
mengikuti program pelatihan instruktur 
perhotelan di Sydney, Australia, pada  
3-23 Maret 2019. Dalam tim kami 
terdapat Antonius Andy Winarno, 
AMd.Par (KANIVA International Bali), 
Chandra Wijaya (Metro Hotel School 

Bandar Lampung), Eligusriani, AMd., 
S.Sos.,M.MPar (LKP Pekanbaru 
Hospitality Institute Riau), Ni Wayan Sus 
Ekawati,AMd. (KANIVA  International 
Bali), dan Pranoto, SPd., MPar. (LPP 
Graha Wisata Semarang). 

Melalui program ini diharapkan  
guru dan tenaga kependidikan bisa  
mendapatkan pengalaman secara 
langsung dalam proses pembelajaran 
dan budaya belajar di di Australia. 
Pelatihan dilaksanakan selama tiga  
minggu tanggal 3-23 Maret 2019 yang 
berlangsung di  Training and Further 
Education (TAFE) NSW Sydney, Australia. 

Selama mengikuti program pelatihan, 
pendidik dan tenaga kependidikan 
diharapkan dapat menyerap semua 
materi yang diberikan dan budaya 

pembelajar yang dialami di Australia. 
Hasil pembelajaran yang diperoleh 
dari Australia kemudian dipraktekkan 
dalam pelaksanaan pembelajaran di 
Lembang kursus dan pelatihan (LKP) 
masing-masing. Selain itu, pengalaman 
di Australia akan disebarkan kepada 
pendidik dan tenaga kependidikan di 
sekitarnya.

Selama di Australia, kami belajar 
secara langsung dari para narasumber 
yang kompeten di bidang masing-
masing. Pada Senin, 4 Maret 2019, kami 
mendapatkan materi tentang Orientasi 
Program dan Lingkungan TAFE NSW 
Sydney dengan narasumber  Ms Fumi 
Percival dan Ms Yuan Peng. Kami diberi 
penjelasan tentang Best Practice in 
Vocational Education & Training (VET) 
Australian Perspective.  

MENDALAMI BISNIS 
PERHOTELAN KE SYDNEY



MISI Edisi X / Th V / jUNI  / 2019 23

Kami juga mendapat penjelasan 
tentang berbagai hal terkait  orientasi 
Kampus  TAFE NSW. Misalnya tentang 
bagaimana bersikap  tepat waktu dalam 
pelaksanaan diklat. Kami juga mendapat 
penjelasan tentang ketersediaan 
kran air minum yang langsung dapat 
dikonsumsi dan  perlunya menjaga 
ketertiban  dan kebersihan bagi seluruh 
warga belajar. 

Pada Selasa, 5 Maret 2019, kami 
mengikuti pemaparan dari Therese 
Johansson dan Mr Scott Allan tentang 
Pedagogy, Adult Learning Theory dan 
Hotel Reservation System.

Dilanjutkan Rabu, 6 Maret 2019, 
kami mempelajari tentang Research 
Project-Self study dan Prepare & Serve 
Espresso Coffee dengan narasumber  
Mr David Hickson. Kami mempelajari 
antara lain tentang pemahaman 
konsep pembelajaran mandiri, untuk 
mempersiapkan proyek kegiatan yang 
bersifat pengembangan kompetensi 
diri. Kami juga mendalami pengetahuan 
dasar tentang kopi dan persiapan 
perlengkapan alat pengolahan kopi. 
Ada pula tentang tata cara penyajian 
kopi. 

Pada Kamis, 7 Maret 2019, kami 
belajar tantangan Hotel Inspection 
dan Hotel Reservation System  dengan 
narasumber Scott Allan. Kami mendapat 
penjelasan tentang konsep hotel full 
modern set up (Four Point Hotel) yang 
termasuk dalam jaringan Sheraton 
Hotel. Kami dikenalkan dengan  konsep 
hotel boutique set up (The Old Clare) 
yang merupakan hotel boutique. Hotel 
ini merupakan bangunan peninggalan 
lama (heritage),  bekas bangunan 
pembangkit listrik negara. 

Kemudian kami mendalami 
penggunaan sistem OPERA MS untuk 
reservasi individual. Kami berlatih 
mengisi kelengkapan data base tamu 
dengan menggunakan berbagai data  
dari setiap tamu yang akan menginap.

Pada Jumat, 8 Maret 2019, kami 
mempelajari Child Protection dengan 
narasumber Claire Finch and Ms 
Mellinda. Kami belajar tentang konsep 
perlindungan anak dan peserta didik 
dalam program pendidikan kejuruan  
atau Vocational Education & Training 
(VET). Kami mendapat gambaran 
tentang  komitmen pemerintah, 
lembaga pendidikan dan masyarakat 
dalam  perlindungan anak di Australia. 
Kemudian kami mengadakan diskusi 

kelompok tentang penerapan konsep 
perlindungan pendidikan anak di 
Australia dan Indonesia.

Sabtu, 9 Maret 2019,  kami 
mempelajari Hospitality Industry 
Networking. Banyak materi menarik 
yang kami dapatkan seperti tentang 
kunjungan ke Sydney Opera 
House untuk melakukan observasi 
mengenai penerapan Fine Dining 
yang menerapkan harga mahal. 
Kami mengunjungi kawasan Darling 
Harbour untuk melakukan pengamatan 
mengenai penyediaan fasilitas publik 
(termasuk taman bermain anak) 
yang menyediakan berbagai fasilitas 
modern dengan memperhatikan faktor 
keamanan dan kenyamanan bagi para 
pengunjung. Kami juga menyambangi 
Sydney Train Central untuk belajar 
tentang persewaan luggage storage 
yang memperhatikan konsep hospitality. 
Kami berkunjung ke berbagai tempat 
yang menerapkan manajemen sampah.  
Di sana, sampah  dikendalikan dengan 
baik.  Penyediaan air minum bisa 
langsung dari instalasi kran air bersih, 
sehingga bisa mengurangi penggunaan 
plastik kemasan pada Minggu, 10 Maret 
2019, kami mengadakan kunjungan 
budaya berupa observasi kuliner 
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masyarakat Australia, lingkungan 
tempat kerja, budaya masyarakat, dan 
transportasi publik.

Pada Rabu, 13 Maret 2019, kami 
belajar tentang Research Project-Self 
Study  dan  Prepare & Serve Espresso Coffee 
dengan narasumber David Hickson. 
Kami mendapat  pengetahuan dasar 
tentang kopi, dan perlengkapan alat 
pengolahannya. Ada pula penjelasan  
tentang biji kopi, cara pengolahan dan 
penyimpanan. Lalu bagaimana cara 
penyajian kopi espresso. Kami juga 
melakukan praktek membuat kopi single 
espresso dan double espresso. Kami juga 
berlatih membuat susu untuk bahan 
kopi latte, cappucino dan kopi lain yang 
ada campuran susu.

Kamis, 14 Maret 2019, kami 
mempelajari materi tentang Hotel 
Inspection dan Hotel Reservation 
System dengan narasumber Scott 
Allan. Kami juga mengunjungi Hotel 
Novotel Central Sydney, sebuah hotel 
bintang 4 yang menerima staff difabel 
(berkebutuhan khusus). Walaupun 
secara fisik memiliki kekurangan namun 
mereka tetap bisa melaksanakan 
tugas sederhana yang ada di bidang 
perhotelan.

Kemudian kami mengunjungi  
Hotel Metro Aspire yang menerapkan 
konsep penjualan kamar dengan harga 
fluktuatif mengikuti kepada musim 
sepi dan musim ramai (low and high 
session).

Kami juga belajar tentang  pengisian 
data tamu baru dan pengubahan 
data reservasi tamu lama,  membuat 

laporan reservasi sesuai kebutuhan,  
pembuatan confirmation letter/ surat 
konfirmasi reservasi hotel, posting 
permintaan khusus tamu seperti no 
smoking room. Ada juga praktek posting 
booking dari agen, company dan FIT.

Jumat 15 Maret 2019, kami 
mempelajari materi tentang 
perlindungan anak dengan narasumber 
Claire Finch dan Mellinda. Dari kedua 
pakar ini, kami mendapatkan wawasan 
baru tentang Building Resilience Concept. 
Dalam konsep ini,  hanya orang dewasa  
tangguh yang mampu memfasilitasi  
anak-anak muda menjadi kuat. Itu 
sebabnya fokus pertama adalah 
membantu orang dewasa menjadi lebih 
tangguh sebelum mengajari orang lain.

Untuk membangun ketahanan ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan. 
Antara lain, kita bisa membangun 
jaringan dukungan sosial,  menerima 

bahwa perubahan adalah bagian 
alami dan tidak dapat dihindari dari 
kehidupan, memelihara pandangan 
positif terhadap diri sendiri, dan 
memelihara pandangan penuh harapan 
hidup. 

Kami juga belajar tentang  hak dan 
tanggung jawab pelajar serta mengikuti  
diskusi tentang penerapan hak dan 
tanggung jawab peserta didik serta 
tanggung jawab LKP.

Sabtu, 16 Maret 2019, kami 
mempelajari tentang Hospitality Industry 
Networking dengan narasumber Mili 
Damjanac. Kami mengunjungi Queen 
Victoria Building (QVB) untuk melakukan 
observasi mengenai berbagai bisnis 
yang menerapkan konsep hospitality. 
Kami Juga pergi  ke kawasan The Rock, 
wilayah heritage (bersejarah) yang 
berada di depan Terminal Kapal Pesiar 
yang dijadikan sebagai area pasar seni, 
souvenir dan kuliner yang dikemas 
dengan teratur, rapi, harga jelas dengan 
kualitas baik.  Wisatawan pun  tertarik 
membeli berbagai produk yang dijual.

Kemudian, kami mengunjungi  
ke Sydney Observatory Park,  
puncak ketinggian di kota Sydney 
yang dipergunakan sebagai pusat 
pengamatan. Kebersihan sangat 
diperhatikan sehingga menarik minat 
wisatawan  untuk berkunjung. 

Minggu, 17 Maret 2019, kami 
melakukan  observasi industri kuliner  
yang menerapkan prinsip hygiene 
sanitasi. Berdasarkan observasi dan 
wawancara dengan salah seorang 
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supir bus, ternyata untuk mendapatkan 
lisensi menjadi pengendara 
transportasi umum, mereka harus 
menempuh pendidikan/ pelatihan 
selama 2 tahun dengan berbagai materi 
pembelajaran yang menyangkut teknis 
pengemudian dan konsep pelayanan 
(hospitality). Karena itu, mereka  mampu 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
penumpangnya.

Berdasarkan observasi di Pantai 
Bondi, terlihat bahwa kepedulian 
masyarakat terhadap kebersihan, 
keselamatan dan ketaatan terhadap 
aturan pemerintah sangat tinggi.  Area 
pantai bebas dari  pedagang asongan 
yang bisa menimbulkan kekacauan

Senin, 18 Maret 2019, kami  
mengikuti ujian tertulis tentang  
Hotel Reservation System  dan Class 
Observation bersama narasumber 
Scott Allan. Kami melakukan Uji 
Kompetensi Tertulis, materi reservasi 
hotel dengan menggunakan OPERA 
PMS. Dalam observasi/ pengamatan 
kelas untuk sistem pembelajarannya 
masih mengacu kepada tata cara 
pembelajaran di Australia yang 
menerapkan konsep Greet, Link, 
Outcomes, Structure, Stimulate dan 
Outcomes, Feedback, Future (GLOSS 
OFF). 

Selasa, 19 Maret 2019,  kami belajar 
tentang Pedagogy, Competencies dan 

Practical Exam Hotel Reservation System. 
Narasumber adalah  Therese Johansson 
dan  Scott Allan. Kami belajar tentang 
Feedback – Feedforward, umpan balik 
dan masukan untuk tindak lanjut. Kami 
mempelajari pula Sandwich Approach, 
yakni melihat tiap lapisan permasalahan 
sehingga akan bisa mendapatkan 
pemecahan masalah secara optimal. 

Ada pula acara Games Based 
Learning, menggunakan berbagai 
macam permainan yang dapat 
mengacu kepada pemahaman materi 
pembelajaran. Kami juga mempertajam 
Communication Skills, kemampuan 
untuk melakukan komunikasi dengan 
orang lain menggunakan berbagai 
cara dan sumber yang mendukung.  
Kami meningkatkan   kemampuan 
menggunakan perangkat  komputer 
untuk melakukan proses reservasi 
(pemesanan kamar hotel) dengan 
menggunakan sistem OPERA PMS.

Rabu, 20 Maret 2019, kami belajar 
Pedagogy Competencies dan  Coffee 
Assessment dengan narasumber 
Therese Johansson dan David 
Hickson. Materi yang dipelajari adalah 
Recap/ Resume/ Pengulangan materi 
pembelajaran sebelumya. 

Selanjutnya, Kamis,  21 Maret 
2019, kami mendapatkan arahan dari 
narasumber  Toni Filippi dan Mr David 
Hickson.

Setelah itu, acara dilanjutkan  dengan 
kunjungan ke International Convention 
Centre (ICC) di kawasan Darling Harbour 
yang merupakan venue kegiatan 
MICE terbesar dan terlengkap di kota 
Sydney. Sebagai contoh,  akhir Maret 
2019, di sana  ada kegiatan New South 
Wales (NSW) On Colour yang pesta 
keberagaman masyarakat Australia.

Kami kemudian melakukan uji 
kompetensi kemampuan menyiapkan 
dan menyajikan kopi espresso dengan 
membuat 3 jenis kopi dari 6 jenis 
yang diajarkan sesuai dengan standar 
dan ketentuan yang berlaku.  Kami  
bersyukur karena ternyata mampu 
memenuhi tugas pembuatan 3 jenis 
kopi.  Kami masih diberikan kesempatan 
untuk melakukan percobaan terhadap 
jenis penyajian kopi lainnya yang 
memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi.

Jumat, 22 Maret 2019, kami 
mengunjungi  Konsulat Indonesia di 
Sydney untuk melakukan pelaporan 
dan penyampaian rencana kepulangan 
rombongan ke Indonesia. Pada 
kesempatan itu  juga dilakukan 
penyerahan Sertifikat Kepesertaan 
kursus singkat  perhotelan dari 
manajemen TAFE NSW kepada seluruh 
peserta.  

Ismia Unasiansari dan Rihad Wiranto
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Kata Stunting rasanya kian hari 
kian populer saja. Jangan-jangan 
popularitas ini disebabkan makin 
bertumbuhnya jumlah anak 

Indonesia yang mengalami Stunting. 
Semoga tidak demikian, popularitas 
Stunting terjadi lantaran giatnya 
kampanye dan upaya penanganan 
Stunting di Indonesia. Beribu jurus 
dilakukan pemerintah, bahkan 
melibatkan lintas kementerian. Saling 
berjibaku mengerem jangan sampai 
Stunting meningkat di Indonesia, 
karena kondisi ini akan mmperburuk 
masa depan bangsa.

Dari dunia kesehatan, Stunting  bisa 
diartikan sebagai kondisi kurang gizi 
kronis yang disebabkan oleh asupan 
gizi yang kurang dalam waktu cukup 
lama akibat pemberian makanan yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. 
Stunting terjadi mulai janin masih dalam 
kandungan dan baru nampak saat anak 

berusia dua tahun. Kekurangan gizi 
pada usia dini meningkatkan angka 
kematian bayi dan anak, menyebabkan 
penderitanya mudah sakit dan memiliki 
postur tubuh tak maksimal saat dewasa. 
Kondisi ini sangat menyeramkan.

STUNTING ADALAH KERDIL 

Istilah Stunting berasal dari bahasa 
Inggris yang berarti Kerdil/Pengerdilan. 
Anak-anak yang tumbuh secara kerdil 
ini disinyalir akan menatap masa 
depan secara suram. Padahal tahun 
2045 nanti harus lahir generasi emas 
yang dipersiapan sejak beberapa 
tahun lalu. Jika persoalan Stunting 
ini masih menghantui dan apalagi 
kian meningkat, patut dikhawatirkan 
generasi emas yang harusnya lahir, tak 
kunjung menjadi kenyataan. 

Meningkatkan kualitas hidup 
manusia Indonesia dan menghadirkan 

generasi emas Indonesia ini dibayangi 
dengan kehadiran stunting yang masih 
mengancam. Stunting adalah kondisi 
panjang atau tinggi badan anak 
menurut umur dibawah standar, akibat 
dari kekurangan gizi jangka panjang 
yang disebabkan kurangnya asupan gizi 
dan infeksi penyakit berulang. 

Stunting dapat terjadi dalam sejak 
dalam kandungan dan waktu paling 
baik untuk pencegahan stunting adalah 
sebelum anak berusia 2 tahun, dengan 
demikian stunting dapat dikatakan 
sebagai kondisi tinggi anak yang lebih 
pendek dan tinggi badan seumurannya. 
Stunting terjadi lantaran kekurangan gizi 
dalam waktu lama pada masa 1000 hari 
pertama kehidupan (HPK). Indonesia 
saat ini tengah bermasalah dengan 
stunting. Stunting pada balita merupakan 
manifestasi dari kekurangan zat gizi 
kronis. 

SIAPKAN PERAN MASIF 
PENDIDIK PAUD ATASI STUNTING

PCP Penanganan dan Pencegahan Stunting
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Akan tetapi Stunting  merupakan 
masalah kesehatan yang bisa 
dicegah sejak dini, mulai dari dalam 
kandungan hingga masa periode emas 
pertumbuhan anak. Kondisi ini menjadi 
perhatian menyusul data stunting di 
Indonesia masih menunjukkan angka 
prevalensi yang cukup tinggi. Pada 
tahun 2007 prevalensi anak balita yang 
mengalami gizi kurang dan pendek 
masing-masing 18,4 % dan 36,8 % 
sehingga Indonesia termasuk di antara 
36 negara di dunia yang memberi 
kontribusi 90% dalam masalah gizi dunia 
(UN-SC  on Nutrition 2008). Walaupun 
pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang 
dan pendek menurun menjadi masing-
masing 17,9 % dan 35,6 %. Kondisi 
tersebut mengharuskan Pemerintah 
menyusun strategi tepat untuk 
menangani dan mencegah stunting.

Sebagai respon terhadap 
permasalahan stunting, Direktorat 
PGTK PAUD Dikmas melaksanakan 
Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Pendidik 
PAUD Dalam Upaya Penanganan dan 
Pencegahan  Stunting  Tahun 2019. 
Sebanyak 2000 Pendidik PAUD dari 100 
Kabupaten dengan kategori angka anak 
risiko  stunting  cukup tinggi menjadi 
target upaya penanganan stunting oleh 
Direktorat PGTK PAUD Dikmas.

DITANGANI LINTAS 
KEMENTERIAN

“Walaupun domain masalah stunting 
bukan ada pada kita, tetapi ini menjadi 

permasalahan nasional yang harus 
dituntaskan lintas kementerian. 
Di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, yang berperan 
ada pada Direktorat Jenderal 
PAUD dan Dikmas, dan kami 
di Direktorat PGTK PAUD 
dan Dikmas mengambil 
peran memberi pembinaan 
pencegahan stunting kepada 
para pendidik yang menangani 
anak-anak usia dini. Karena 
kami yakin bapak ibu sangat 
dekat dengan para orangtua anak 
yang ibu asuh. Dengan demikian kami 
berikan bekal pencegahan stunting 
kepada bapak ibu dengan harapan bisa 
disampaikan kepada para orangtua 
tersebut,” terang Dr. Abodellah, M.Pd 
saat membuka PCP Pendidik PAUD 
dalam Penanganan dan Pencegahan 
Stunting. 

Dalam rangka efisiensi dan 
efektifitas, kegiatan dilaksanakan 
dengan membaginya ke dalam wilayah 
regional. PCP mulai dilaksanakan 
sejak awal bulan April pada Regional 
Sumatera Utara, Maluku, Jawa Timur, 
Jawa Barat, Papua dan Papua Barat, 
Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, 
menyusul Banten dan NTT. Pelaksanaan 
PCP menjadi salah satu prioritas utama 
dan dipantau langsung oleh Kantor 
Wakil Presiden melalui TNP2K atau Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan.

“Kami percaya dan menaruh 
harapan besar kepada bapak ibu 
pasti bisa berperan aktif dan secara 
maksimal melakukan penanganan 

dan pencegahan 
stunting. Bapak ibu bisa 
berkolaborasi dengan 
pihak terkait di daerah 
atau di wilayah bapak ibu,” 
ujar Abdoellah. 

TARGET HARUS 
MENURUN 

Harapan besar 
penanganan dan 
pencegahan  Stunting  kini 
berada di pundak 
Pendidik PAUD di 
seluruh Indonesia. Hal 

ini membuktikan bahwa Pendidik 
PAUD dapat berperan pro aktif dalam 
upaya pencegahan  Stunting  melalui 
koordinasi dan kerja sama dengan 
pihak-pihak terkait di daerah target. 
“Semoga satu dekade ke depan 
angka anak berisiko  stunting bergerak 
menurun  berganti dengan naiknya 
angka anak Indonesia yang sehat dan 
terhindar dari risiko  Stunting,” ujar 
Dr. Agus Rachman M.Pd Kasubdit 
Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi, 
Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas.

Agus, menambahkan, bahwa 
dilaksanakannya PCP tentang 
penanganan dan pencegahan Stunting 
tersebut bertujuan salah satunya untuk 
menyiapkan pendidik PAUD khususnya 
tenaga pelatih Diklat Berjenjang Tingkat 
Dasar agar memahami penanganan 
Stunting dengan benar. “Selain itu, 
kegiatan ini juga untuk menyamakan 
persepsi dan cara pandang khususnya 
dalam menangani dan encegah 
Stunting, juga untuk meningkatkan 
pehaman materi diklat khususnya 
tentang penanganan dan pencegahan 
Stunting. Tak kalah penitng kegiatan ini 
juga untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kompetensi bagi pendidik PAUD,” 
katanya. 

Mia dan Mukti 

Dr. Agus Rachman M.Pd 
Kasubdit Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi, 

Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas
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KESHARLINDUNG

TERBAIK PROVINSI 
SIAP BERLAGA DI BUMI 
LASKAR PELANGI

Persiapan Apresiasi GTK Paud Dan Dikmas 2019

Dra. Suhatri, M.Si

Kepala Subdit Kesejahteraan, Penghargaan, dan 
Perlindungan (Kesharlindung)

KESHARLINDUNG

Kompetisi tahunan bagi Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 
nonformal siap kembali digelar. 
Tahun ini, dengan tema 

Penguatan Pendidikan Karakter GTK 
PAUD dan Dikmas melalui Karya Nyata, 
giliran Provinsi Bangka Belitung lah yang 
menjadi  tuan rumah acara Apresiasi 
GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi 
dan Berdedikasi Tingkat Nasional ke 13 
tahun 2019.

Hadirnya ajang ini adalah upaya 
merajut persatuan Indonesia 
dalam bingkai NKRI. Karena selain 
menghadirkan para peserta dari 
seluruh provinsi di Indonesia, mereka 
yang hadir mewakili 34 provinsi 
diwajibkan untuk mengenakan pakaian 
adat dari provinsinya masing-masing 
untuk mengenalkan khazanah budaya 
Indonesia dalam parade nusantara 
ketika acara dibuka. 

Kegiatan ini juga merupakan 
bentuk penghargaan dan dukungan 
pemerintah kepada pendidik dan tenaga 
kependidikan di sektor nonformal 
yang harus terus dipertahankan, atas 
pengabdian dan dedikasinya. Di sisi lain 
kompetisi ini memecut semangat para 
GTK PAUD dan Dikmas untuk terus 
menciptakan karya inovasi terbaiknya 
dalam media pembelajaran mulai 
dari tingkat kabupaten/kota, propinsi 
hingga tingkat nasional, yang berguna 
untuk meningkatkan profesionalisme 
dan sportivitas. Guna membangun 
semangat perteman dekatan, 
persatuan dan kesatuan bagi PTK PAUD 
dan Dikmas   yang berasal dari seluruh 
provinsi di Indonesia.

Peserta yang berhak mengikuti 
lomba adalah para GTK PAUD dan 
Dikmas berprestasi dan berdedikasi 
yang berhasil meraih juara di tingkat 
provinsi. Sedangkan untuk berdedikasi, 
mereka adalah peserta yang dari 

daerah 3T yang memiliki karya best 
practices terbaik. Mereka akan 
berkompetisi untuk 17 kategori lomba 
perorangan, 4 kategori daerah khusus, 
dan 1 kategori lomba kelompok yang 
mengembangkan konsep kegiatan yang 
mengandung edukasi, kompetisi dan 
rekreasi.
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Ke-22 jenis lomba itu adalah, 
Pendidik KB/TPA/SPS, Instruktur 
Kursus Tata Busana, Instruktur 
Kursus, Tata  Kecantikan Rambut, 
Instruktur Kursus Tata Rias Pengantin 
Tradisional, Instruktur Kursus Otomotif 
Sepeda,  Motor, Instruktur Kursus 
Komputer, Instruktur Kursus Teknisi 
Akuntansi, Pamong Belajar pada SKB, 
Pamong Belajar pada UPT Pusat, 
Tutor Pendidikan Kesetaraan, Tutor 
Pendidikan Keaksaraan, Pengelola KB/
TPA/SPS, Pengelola PKBM, Pengelola 
LKP, Pengelola TBM, Kepala SKB, Penilik, 
Pendidik PAUD Daerah Khusus, Tendik 
PAUD Daerah Khusus, Pendidik Dikmas 
daerah khusus, Tendik Dikmas daerah 
khusus, dan Kelompok Senam Kreasi 
Daerah. 

Kegiatan yang digelar setiap tahun 
ini sendiri sudah dimulai semenjak 
tahun 2007, dan digelar dibeberapa 
provinsi berbeda. Kali ini giliran Provinsi 
Bangka Belitung yang siap menjadi tuan 
rumah pagelaran kompetisi akbar bagi 
para pendidik dan tenaga kependidikan 
nonformal. Dipilihnya Provinsi Bangka 
Belitung ini tak terlepas dari kesiapan 
provinsi tersebut untuk menjadi tuan 
rumah tahun 2019. 

AJAK PROVINSI TINGKATKAN 
APRESIASI

Direktorat Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan PAUD dan 
Dikmas melaksanakan rapat koordinasi 

pelaksanaan Apresiasi 
GTK PAUD 2019, di Hotel 
Sahira, Bogor yang dimulai 
pada tanggal 21 hingga 
23 Maret 2019.   Dalam 
rakor ini, Subdirektorat 
K e s e j a h t e r a a n 
Penghargaan dan 
Perlindung (Kesharlindug) 
sebagai penanggungjawab 
kegiatan mengundang 
para Sekretaris Dinas 
Pendidikan Provinsi 
dan Kepala PP/BP 
PAUD dan Dikmas dari 
seluruh Indonesia. 
Mereka diundang 
untuk membahas 
kesiapan provinsi dalam 
melaksanakan seleksi 
tingkat provinsi dan 

pengiriman ke tingkat nasional.

Menurut Dra. Suhatri, M.Si., 
berlakunya Undang-Undang No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menyebabkan atensi dan 
dukungan provinsi menyurut selama 3 
tahun terakhir. Pasalnya dengan aturan 
tersebut, provinsi tidak memberikan 
anggaran untuk mengirimkan para 
peserta untuk mengikuti lomba. 
Oleh dasar itu, Direktorat PGTK 
PAUD dan Dikmas melalui rakor ini 
berusaha memecahkan masalah 
dengan diskusi dan tukar pendapat 
di antara para pemangku jabatan di 
daerah. “Diharapkan terdapat solusi 
yang memuaskan semua pihak dan 
pelaksanaan Apresiasi GTK PAUD dan 
Dikmas dapat berjalan lancar,” ujar 
Suharti.

TENTANG BANGKA BELITUNG

Bangka Belitung adalah salah 
satu Provinsi kepaluan yang memiliki 
beragam lokasi wisata alam. Provinsi 
yang beribukota di Pangkalpinang  ini 
disahkan pada tanggal 9 Februari 2001 
ini merupakan gabungan dari dua 
pulau besar yakni Pulau Bangka dan 
Pulau Belitung, serta ratusan pulau-
pulau kecil lainnya. Totalnya ada 470 
buah pulah di provinsi ini, namun yang 
berpenghuni hanya 50 pulau. Provinsi 
ini bahkan sangat terkenal lewat film 

Laskar Pelangi. Pasalnya, hampir 
seluruh set lokasi dalam film diambil di 
Kepulauan Bangka Belitung. 

Bangka Belitung terletak di bagian 
timur Pulau Sumatera, dekat dengan 
Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai 
dengan seting film Laskar Pelangi, 
Bangka Belitung memang merupakan 
daerah penghasil timah. Toleransi 
pun sangat kuat di provinsi ini, karena 
beragam etnis yang ada hidup rukun 
satu sama lain.  

Urusan wisata, Kepulauan Bangka 
Belitung bisa dibilang memiliki cukup 
banyak destinasi wisata, khususnya 
wisata bahari. Hal ini karena selain 
pantainya yang banyak tetapi juga 
sangat indah dan hampir kesemuanya 
tidak pernah sepi akan pengunjung. 
Apalagi jika musim liburan tiba, semakin 
banyak wisatawan yang berkunjung.

Namun, selain pantai lokasi wisata 
yang cukup terkenal lainnya ada Vihara 
Dewi Kwan Im salah satu cagar budaya 
dan juga sebagai tempat peribadahan 
umat Khonghucu yang telah berdiri 
sejak abad ke 15. Lokasinya berada 
di tanah perbukitan yang penuh 
akan pepohonan nan hijau dan juga 
menghadap ke arah Selat Karimata. 
Selain menjadi wisata religi Vihara ini 
juga menjadi tempat wisata alam di 
Kepulauan Bangka Belitung yang sangat 
menarik untuk dikunjungi. Di samping 
menikmati keindahan alamnya, juga 
bisa mengenal sejarah mengenai 
kedatangan orang Tionghoa yang ada 
di Kepulauan Bangka Belitung, dan juga 
sejarah akan Belitung Timur. Lokasi 
lainnya yang tak kalah terkenal adalah 
replika SD Muhammadiyah, sekolah 
menjadi salah satu incaran kunjungan 
wisatawan di Bangka Belitung. 

Itulah sekelumit gambaran tentang 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
yang yang akan menjadi tuan rumah 
perlombaan nasional bagi guru dan 
tenaga kependidikan nonformal. 
Semoga semua elemen yang hadir 
dapat menikmati keindahan yang 
dimiliki Provinsi Bangka Belitung. Mari 
Berkompetisi!  

A. Fauzi Ramdani
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Dari Hotel Allium, Banten 
dilaporkan bahwa pada 
tanggal 4-7 April 2019 lalu 
telah dilaksanakan Bimbingan 

Teknis Pengembangan Profesi Jabatan 
Fungsional bagi Pengawas Taman 
Kanak-Kanak. Kegiatan ini dilaksanakan 
mengingat, keberadaan pengawas 
sekolah sebagai tenaga fungsional 
yang bertugas melakukan supervisi dan 
mengawal layanan pendidikan jenjang 
TK agar bisa menjadi tenaga profesional 
sesuai kebutuhan perkembangan 
zaman. 

Pengawas mempunyai ruang lingkup 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang 
untuk melaksanakan pengawasan 
akademik dan manajerial pada satuan 
pendidikan. Ruang lingkup tersebut 

meliputi penyusunan program 
pengawasan, pelaksanaan pembinaan, 
pemantauan pelaksanaan delapan 
standar nasional pendidikan, penilaian, 
pembimbingan, dan pelatihan 
profesional guru, serta evaluasi hasil 
pelaksanaan program pengawasan dan 
pelaksanaan tugas kepengawasan di 
daerah khusus. 

Utuk itulah kegiatan bimbingan 
teknis bagi pengawas TK ini digelar 
dengan menghadirkan kurang lebih 40 
pengawas TK dari seluruh Indonesia. 
Pengawas-pengawas TK tersebut 
adalah pegawas TK yang terindikasi 
memiliki komitmen tinggi dalam 
menjalanan tugas namun mengalami 
kendala dalam pengembangan 
kariernya, terutama dalam memenuhi 
angka kredit jabatan.

PEMBINAAN BERDAYA 
JIKA DIDUKUNG PEGAWAS 
KOMPETEN

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur 
Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, Dr. 
Abdoellah, M.Pd. dalam memberikan 
arahan, Abdeollah mengatakan bahwa 
salah satu faktor penentu keberhasilan 
pelaksanaan program-program 
pendidikan adalah adanya pembinaan 
yang diarahkan pada peningkatan 
mutu dan kualitas program. Kegiatan 
pembinaan akan berdaya dan berhasil 
guna apabila didukung oleh tenaga 
pembina dalam hal ini pengawas yang 
memiliki kompetensi di bidangnya,” 
kata Abdoellah.

Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Pengawas TK

UPAYA HASILKAN PENGAWAS TK 
LEBIH KOMPETEN DAN PROFESIONAL
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Dijelaskan pula, bahwa sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 21 
tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas dan Angka Kreditnya, bahwa 
pembinaan terhadap peningkatan mutu 
dan kualitas pembalajaran di sekolah 
dilakukan oleh Pengawas Sekolah. 

Selain pelaksanaan tugas pokoknya 
pengawas sebagai pejabat fungsional 
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
mempunyai system karir dan kenaikan 
jenjang pangkat dan jabatannya 
diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Permenpan & 
RB) Nomor 21 tahun 2010 tentang 
Jabatan Fungsional Pengawas dan 
Angka Kreditnya. “Mohon diperhatikan 
secara cermat, bahwa dalam peraturan 
tersebut disebutkan bahwa untuk 
kenaikan pangkat dan jabatan 
menggunakan angka kredit, pada pasal 

19 disebutkan bahwa setiap kenaikan 
pangkat dan jabatan fungsional 
pengawas dipersyaratkan minimal 6 
angka kredit yang berasal dari unsur 
pengembangan profesi. Selama ini 
jabatan fungsional pengawas untuk naik 
pangkat dan jabatan selalu terkendala 
pada unsur pengembangan profesi. 
Kami harapkan bapak ibu bisa terbuka 
menyampaikan kendala apa yang 
dialami, rajinlah berkonsultasi kepada 
ahli yang bisa dihubungi, sekarang 
media komunikasi cukup banyak tinggal 
kirim pesan akan segea dibalas. Bapak 
ibu tidak perlu datang jauh-jauh hanya 
untuk berkonsultasi dan mencari 
solusi,” pesan Abdoellah.

Untuk itulah, Direktorat PGTK 
PAUD dan Dikmas sebagai instansi 
Pembina jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah (Taman Kanak-kanak) perlu 
melakukan upaya dalam rangka rangka 
mengantisipasi pemberlakuan aturan 
pemberhentian sementara yang akan 
diterapkan pada tanggal 31 Oktober 
2019 kepada pengawas yang dalam 
kurun waktu 5 tahun tidak dapat naik 
pangkat/jabatan sebagaimana tertuang 
dalam Permenpan RB no 21 tahun 
2010. “Upaya tersebut salah satunya 
memberikan bapak ibu bantuan 
berupa bimbingan teknis seperti saat 
ini. Bapak ibu akan mendapatkan 
beragam ilmu dan khususnya tata 
cara pengembangan agar pengawas 
tersebut lancar dalam kenaikan pangkat 
dan jabatan,” kata Abdoellah.

KARYA TULIS ILMIAH DAN KARYA 
INOVATIF PENGAWAS TK

Sementara itu, Drs. Nasrudin, 
Kasubdit Penilaian Kinerja dan 
Pengembangan Karier (Kasubdit 
PKPK) Direktorat PGTK PAUD dan 
Dikmas mengatakan bahwa kegiatan 
tersebut bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada pengawas 
TK bagaimana tata cara perolehan 
dan pengusulan angka kredit dari 
unsur pengembangan profesi 
dalam rangka kenaikan pangkat dan 
jabatannya secara benar sesuai 
dengan peraturan perundangan. 
Melalui Bimtek pengembangan profesi 
jabatan fungsional pengawas TK dan 
mekanisme pengusulan sehingga tidak 
terhambat dalam kenaikan pangkat dan 
jabatannya. 

Salah satu materi dalam bimtek kali 
ini adalah Teknik Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah dan penerjemahan/penyaduran 
buku/karya ilmiah di bidang pendidikan 
formal/pengawasan yang disampaikan 
oleh Prof. Dr. Hari Amirullah. Pemateri 
ini mengawali dengan mengatakan 
bahwa pengembangan profesi 
pengawas sekolah adalah kegiatan yang 
dirancang khusus untuk pengawas 
sekolah dalam rangka pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, sikap 
dan keterampilan untuk peningkatan 
profesionalisme maupun dalam rangka 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 
bagi pendidikan sekolah. 

Selain itu ada juga materi tentang 
Karya Inovatif. Karya inovatif berbeda 
dengan karya tulis ilmiah. Untuk karya 
inovatif pengawas, terdapat beberapa 
jenis, di antaranya Karya Sains/ 
Teknologi Tepat Guna, penyusunan dan 
pengembangan standar/pedoman dll, 
Menemukan / Menciptakan Karya Seni. 
Karya hasil rancangan/pengembangan/
percobaan sains dan/atau teknologi 
yang: dibuat atau dihasilkan dengan 
menggunakan bahan, sistem, atau 
metodologi tertentu, dan dimanfaatkan 
untuk pendidikan atau masyarakat 
sehingga pendidikan terbantu 
kelancarannya atau masyarakat 
terbantu kehidupannya. 

Mukti Ali
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Bertempat di Hotel Allium, Banten, 
pada tanggal 4-7 April 2019 
lalu, Subdirektorat Penilaian 
Kinerja dan Pengembangan 

Karier (Subdit PKPK), Direktorat PGTK 
PAUD dan Dikmas menggelar kegiatan 
Bimbingan Teknis Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi 
Guru Taman Kanak-Kanak. Kegiatan ini 
mengundang 40 guru TK dari seluruh 
Indonesia yang tahun ini dinilai layak 
mendapat sentuhan PKB agar tak 
terkendala dalam kenaikan pangkat 
dan jabatannya.   

Secara umum kegiatan ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman kepada 
Guru TK tentang unsur Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan Jabatan 
Fungsonal Guru TK. Sedangkan secara 
khusus, selepas mengikuti bimtek ini 

diharapkan peserta bisa memahami 
kebijakan Direktorat PGTK PAUD dan 
Dikmas, memahami pengembangan 
profesi dan karir jabatan fungsional guru, 
memahami uraian jabatan fungsional 
guru, menjelaskan etika penulisan 
karya ilmiah dan teknik pengutipan 
referensi dan daftar pustaka, membuat 
tulisan publikasi ilmiah hasil penelitian 
dan non penelitian, membuat tulisan 
karya inovatif, mengatasi permasalahan 
terkait penulisan ilmiah, menyusun dan 
mengusulkan DUPAK, serta menyusun 
Rencana Tindak Lanjut (RTL). 

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala 
Subdit PKPK, Drs. Nasrudin. Dalam 
sambutannya, ia mengatakan bahwa 
rendahnya kualitas pendidikan 
dipercaya sebagai penyebab rendahnya 
kualitas sumber daya manusia. Tuntutan 

peningkatan kualitas pendidikan tidak 
saja terletak pada perbaikan dan 
peningkatan mutu input dan output, 
tetapi juga mutu proses belajar 
mengajar (PBM) yang merupakan ajang 

Bimbingan Teknis PKB Jabatan Fungsional Guru TK

MEMBONGKAR KENDALA 
KENAIKAN PANGKAT 

Drs. Nasruddin
Kasubdit PKPK Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas
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uji profesionalitas, uji kemampuan guru 
sehingga terpadu dan menghasilkan 
output pendidikan yang berkualitas dan 
memiliki daya saing yang tinggi. “Guru 
memegang peran strategis dalam upaya 
membentuk watak bangsa melalui 
pengembangan kepribadian dan nilai-
nilai yang diinginkan. Berdasarkan 
dimensi tersebut, peranan guru sulit 
digantikan oleh yang lain. Peranan 
guru dalam masyarakat Indonesia 
tetap dominan sekalipun teknologi 
yang dapat dimanfaatkan dalam proses 
pembelajaran berkembang amat cepat. 
Hal ini disebabkan karena ada dimensi-
dimensi proses pendidikan, atau lebih 
khusus lagi proses pembelajaran, yang 
diperankan oleh guru yang tidak dapat 
digantikan oleh teknologi,” jelasnya.

Nasrudin juga mengatakan bahwa 
guru adalah pendidik profesional 
yang mempunyai tugas, fungsi, dan 
peran penting dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Guru yang 
profesional diharapkan mampu 
berpartisipasi dalam pembangunan 
nasional untuk mewujudkan insan 
Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan 
YME, unggul dalam ilmu pengetahuan 
dan teknologi, memiliki jiwa estetis, 
etis, berbudi pekerti luhur, dan 
berkepribadian. “Tidaklah berlebihan 
kalau dikatakan bahwa masa depan 
masyarakat, bangsa dan negara, 
sebagian besar ditentukan oleh guru. 
Oleh sebab itu, profesi guru perlu 
dikembangkan secara terus menerus 
dan proporsional menurut jabatan 
fungsional guru,” ujarnya. 

Kenyataan di lapangan, sering kali 
guru dalam mengusulkan angka kredit 
untuk kenaikan pangkat dan jabatan 
terkendala pada unsur pengembangan 
keprofesian berkelanjutan terutama 
pada publikasi ilmiah dan karya inovatif. 
“Kami akan terus mendorong guru 
untuk lebih berdaya akan hal tersebut, 
tetapi guru hendaknya bisa bangkit 
secara mandiri,”kata Nasrudin.

Nasrudin juga menjabarkan tentag 
Jabatan fungsional Guru bagi gutu TK 
yang katanya bersifat profesi.Yaitu 
suatu jabatan atau pekerjaan yang 
menuntut keahlian atau keterampilan 
dari pelakunya. Pekerjaan tetap bidang 
tertentu berdasarkan keahlian khusus 

yang dilakukan secara bertanggung 
jawab dengan tujuan   memperoleh 
penghasilan. Profesional adalah orang 
yang menyandang suatu jabatan atau 
pekerjaan yang    dilakukan dengan 
keahlian atau keterampilan yang tinggi. 
Seseorang yang melakukan pekerjaan 
berdasarkan keahlian, kemampuan 
dan keterampilan khusus di bidang 
pekerjaannya. 

“Permasalahan pembinaan 
profesi dan karir jabatan fungsional 
Guru TK yaitu profesi, pemenuhan 
delapan standar PAUD, kemampuan 
pemahaman substansi. Sedangkan 
Karir dipahami sebagai kemampuan 
pemahaman Permenpan dan RB, 
Implementasi pelaksanaan tugas, 
pemenuhan angka kredit, proses 
penilaian angka kredit, keberadaan 
tim penilaian angka kredit, uji 
kompetensi kenaikan jenjang jabatan, 
proses pengangkatan tidak sesuai 
aturan, pepatuhan dalam penerapan 
permenpan dan RB. 

Bimtek kali ini juga mengundang 
Prof. Dr. Suharjono, Guru Besar 
Universitas Brawijaya Malang yang 
menyampaika materi Etika Penulisan 
Karya Ilmiah. Mengawali materinya, 
Prof. Suharjono menjelaskan bahwa 
bBerdasar Permenegpan dan 
Reformasi Briokrasi Nomor 16 tahun 
2009 tertanggal 10 Nopember 2009 
tentang Jabatan Fungsional Guru 
dan Angka Kreditnya pada Bab1: 
Ketentuan Umum pasal 1 butir 5, 

dimaksudkan sebagai pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah 
pengembangan kompetensi guru yang 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, 
berkelanjutan untuk meningkatkan 
profesionalitasnya. “Pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) 
merupakan salah satu dari unsur utama 
yang kegiatannya dapat diberikan angka 
kredit,” katanya.

Etika membuat karya tulis ilmia, 
katanya, harus menunjukkan konsitensi 
dalam tulisan. “Banyak dijumpai tulisan 
dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang tidak jelas dan tidak konsisten. 
Tidak sesuai antara judul dan isi PTKnya, 
judulnya apa isinya tiak nyambun. Ada 
lagi yang menuliskan dilakukan tindakan 
tertentu sebagai solusi, tetapi kenapa 
tidak ada dalam pembahasannya. Aneh 
lagi PTK halamannya kurang dari 40 
halaman, belum diseminarkan, tidak 
jelas kerangka isinya, dan masih banyak 
lagi,” jelasnya.

Harus diperhatikan, bahwa fokus 
penilaian Karya Tulis Ilmiah (KTI) 
kata Prof. Suharjono adalah keaslian 
dan kemanfaatan. “KTI harus benar-
benar asli, oisinil hasil menuangkan 
permasalahan yang ditemukan seorang 
guru dalam kelasnya. Sehingga PTK 
yang dikembangkan menjadi KTI itu 
pasti memiliki unsur kemanfaatan,” 
ujarnya. 

Mukti Ali

Prof. Dr. Suharjono
Guru Besar Universitas Brawijaya Malang
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PENGENDALIAN

Pemerataan guru dan tenaga 
kependidikan (GTK) menjadi 
isu hangat Kemendikbud jelang 
tutup tahun 2018 lalu. Adalah 

mutu pendidikan yang disinyalir 
masih terlalu timpang antara daerah 
perkotaan dan daerah pedalaman dan 
pinggiran. Mutu pendidikan tersebut 
salah satunya dapat dilihat dari kapasitas 
guru dan tenaga kependidikannya. Di 
wilayah perkotaan, terlihat guru sangat 
menumpuk, juga banyak guru bermutu. 
Namun demikian, semakin ke wilayah 
pedalaman dan pinggira, kondisi guru 
kian mengenaskan. Selai jumlahnya 
sedikit juga kapasitasnya amat terbatas. 

Ditjen GTK, Kemendikbud tak pernah 
berhenti melakukan berbagai terobosan 
untuk mengatasi hal tersebut. Satu 
masalah terpecahkan, timbul masalah 
lain yang menuntut pemecahan yang 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
Ditjen GTK megambil inisiatif melakukan 
Kooridnasi Penataan GTK. Kegiatan 

ini berlangsung pada penghujung 
tahu 2018, tepatnya bulan November. 
Melalui kegiatan ini, Kemendikbud 
ingin memecahkan persoalan mutu 
pendidikan termasuk mutu guru 
melalui sistem zonasi. 

.

PEMERATAAN MUTU GTK 
BERDASAR SISTEM ZONASI

Mulai tanggal 14 Novemer 2018, 
semua direktorat di lingkungan 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Ditjen GTK) bersatu 
menggelar Rapat Koordinasi Penatan 
Guru dan Tenaga Kependidikan. 
Direktorat-direktorat tersebut meliputi, 
Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas, 
Direktorat PG Dikdas, Direktorat PG 
Dikmen dan Diksus, serta Direktorat 
Tendik. Kegiata tersebut merupakan 
region I (Jakarta) dengan mengundang 
396 peserta dari Provinsi Bengkulu, 
Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI 

Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Barat. 

Rakor berlangsung tiga hari, 14-16 
November 2018 di Hotel Millenium, 
Kebon Sirih, Jakarta dan dibuka 
langsung oleh Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. 
Dr. Muhadjir Effendy M.A.P.  Dalam 
sambutannya Mendikbud mengatakan 
bahwa jika masalah guru tertangani 
dengan baik maka pendidikan di 
Indonesia akan selesai. “Sebenarnya 
kalau masalah guru ini tertangani 
dengan baik, maka 70% urusan 
pendidikan di Indonesia ini selesai. 
Yang kita butuhkan saat ini adalah guru 
yang kreatif, cerdas, inovatif, bekerja 
berdasarkan panggilan jiwa sehingga 
pikiran dan hatinya akan tergerak,” 
demikian disampaikan Mendikbud 
dalam sambutannya saat membuka 
Rakor Penataan Guru dan Tenaga 
Kependidikan di Hotel Millenium, Kebon 
Sirih, Jakarta, pada Kamis 15, November 
2018.

Pada kesempatan tersebut, 
Mendikbud juga menyampaikan agar 
sistem zonasi benar-benar dapat 
dilaksanakan untuk kemajuan dunia 
pendidikan. Sistem zonasi tersebut juga 
berfungsi untuk pemerataan mutu GTK 
dalam pembelajaran. “Sistem zonasi 
akan terus kita perkuat. Tahun depan 
ada 2.578 zona di seluruh Indonesia 
yang telah disepakati oleh dinas-
dinas pendidikan. Jadi nanti semua 
penanganan pendidikan akan berbasis 
zona. Indonesia bukan menjadi satu-
satunya negara yang menerapkan 
sistem zonasi di Asia Tenggara. 
Singapura telah menerapkan zonasi 
sejak 12 tahun yang lalu. Australia, 
Amerika Serikat, dan Jepang juga 
menerapkan sistem zonasi dalam 
pendidikan,” jelas Mendikbud.

Rapar Koordinasi Penataan GTK

ZONASI MENDONGKRAK 
PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
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MENGUNDANG 1.644 PESERTA 
TERSEBAR PADA EMPAT REGION

Sementara itu, Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen 
GTK) Dr. Supriano, menjelaskan bahwa 
Rakor Penataan GTK ini mengundang 
peserta sebanyak 1.644 orang. Mereka 
adalah utusan dari unsur Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota (dua 
orang), Dinas Pendidikan Provinsi (dua 
orang), dan dari Badan Kepegawaian 
Provinsi, Kabupaten/kota yang masing-
masing satu orang. “Pelaksanaannya 
akan disebar pada empat Region yang 
telah ditentukan, yakni Region I dan 
II di Jakarta, region III di Makassar dan 
Region IV dilaksanakan di Surabaya. 
Rakor yang saat ini berlangsung adalah 
untuk Region I,” katanya. 

Region Jakarta II lanjut Supriano, 
mengundang 411 peserta dari Provinsi 
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera 
Selatan dan Bangka Belitung. Sedangkan 
Region III Makassar mengundang 462 
peserta dari Provinsi Sulawesi Barat, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, 
Papua dan Papua Barat. Sementara 
untuk Region IV Surabaya mengundang 
sebanyak375 peserta dari Provinsi Jawa 
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 
Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa 
Tenggara Timur). 

Dijelaskan pula oleh Supriano, 
bahwa tujuan Rakor Penataan GTK 
ini adalah untuk menyamakan 
persepsi tentang perencanaan dan 
pengendalian kebutuhan guru yang 
meliputi, analisis jabatan guru, analisis 
beban guru, penghitungan kebutuhan 
guru, serta distribusi guru berbasis 
zona.“Dengan rakor ini kita akan 
memperoleh kesepakatan jumlah 
formasi/kebutuhan guru per sekolah, 
per jenjang, per mata pelajaran, yang 
akan diusulkan oleh bupati/walikota/
gubernur melalui Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) untuk keperluan formasi 
tahun 2019 yang akan datang,” jelas 
Supriano. 

VALIDASI GTK PAUD DAN 
DIKMAS

Beberapa waktu lalu, Kasubdit 
Perencanaan dan Pengendalian 
Kebutuhan Direktorat PGTK PAUD dan 
Dikmas, Ir. Komaruddin, M.Si., M.Pd 
mengatakan bahwa hingga tahun 2019, 
Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas 
terus melakukan validasi data GTK 
PAUD dan Dikmas. “Sebaran GTK PAUD 
dan Dikmas ini sangat luas dan rentan 
masalah karena masih ada lembaga-
lembaga PAUD dan Dikmas yang tiba-
tiba surut bahkan mati karena memang 
lahir dari masyarakat. Kondisi tersebut 
sangat mempengaruhi data secara 
nasional. Sehingga data ini perlu kami 
validasi ulang, paling tidak setahun 
dua kali. Soal zonasi mutu pendidikan, 
kami akan mengikuti kebijakan pada 
sektor pendidikan formal. Sedangkan 
PAUD dan Dikmas tenaga GTK yang 
terlibat sebagian besar dari masyarakat 
setempat. Sehingga zonasi mutu 
pendidikan formal kami harapkan 
berimbas pada peningkatan mutu GTK 
PAUD dan Dikmas dan mutu pendidikan 
secara nasional,” terang Komaruddin. 

Mukti Ali

Ir. Komaruddin, M.Si., M.Pd
Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas
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TATA USAHA

Megahnya gunung Semeru 
dan Bromo menambah 
indah Kota Malang. 
Belum lagi udaranya yang 

sejuk bak menyambut rombongan 
Direktorat Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan PAUD dan 
Dikmas (Dit. PGTK PAUD dan Dikmas), 
pada 28 Maret 2019. Namun hari itu 
rombongan datang ke Malang, tak 
hanya untuk meningkmati indahnya 
Kota Apel. Mereka mengikuti kegiatan 
peningkatan profesionalisme pegawai. 
Sebuah agenda penting bagi para 

Peningkatan Profesionalisme:

MEMUPUK KEMBALI 
SEMANGAT KERJA

karyawan yang digelar pada 28 sampai 
30 Maret 2019, di Hotel Harris, Malang, 
Jawa Timur.

Ada beragam permainan dan kegiatan 
yang berguna untuk meningkatkan 
profesionalisme pegawai, mulai dari 
pemberian motivasi, senam bersama, 
permainan otubound, dan pembagian 
hadiah. Di akhir acara dilakukan prosesi 
perpisahan bersama pegawai yang 
akan purna tugas di tahun 2019.

Dengan beragam jenis kegiatan 
dan permainan yang diselenggarakan, 

diharapkan peserta mendapatkan 
kembali penyegaran setelah 
setahun penuh bekerja. Harapan 
besarnya seluruh karyawan semakin 
bersemangat ketika kembali bekerja. 
Sehingga banyak melahirkan ide-ide 
serta terobosan baru yang bermanfaat 
bagi kemajuan perusahaan. 

Kekompakan yang terbentuk saat 
kegiatan ini berlangsung diharapkan 
terbawa seterusnya dalam bekerja, 
sehingga saat terjadi masalah karyawan 
lebih solid satu sama lain. Karyawan 
pun bisa saling berkolaborasi untuk 
memecahkan masalah, karena kegiatan 
ini mampu meningkatkan analisa dan 
pola pikir peserta.

Manfaat lain dari terlaksananya 
kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan aktualisasi diri seorang 
karyawan yang pada akhirnya akan 
memberikan kontribusi positif 
bagi tempatnya bekerja. Karyawan 
bisa mengasah jiwa leadership 
seseorang terutama ketika mengatasi 
permasalahan yang ada lewat beberapa 
permainan dan motivasi yang diberikan. 

A. Fauzi Ramdani  



MISI Edisi X / Th V / jUNI  / 2019 37



38

PROFIL

Ketika Abdul Rahman 
mempresentasikan paparan 
tentang upaya meningkatkan 
prestasi belajar kesetaraan 

Paket C, para hadirin dan juri tampak 
heran.  Pasalnya dia memperkenalkan 
sebuah metode belajar yang terdengar 
aneh. Dalam penjelasannya, Abdul 
Rahman menyatakan bahwa semangat 
belajar siswa bisa ditingkatkan 
dengan cara “Kebiri”.  Pernyataan ini 
menimbulkan salah sangka. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri 
artinya “sudah dihilangkan (dikeluarkan) 
kelenjar testisnya (pada hewan jantan) 
atau dipotong ovariumnya (pada hewan 
betina); sudah dimandulkan”. 

Maklum pula, pada saat itu sedang 
ramai-ramainya pemberitaan tentang 
adanya usulan untuk memberikan 
tambahan hukuman kebiri kepada 
pelaku kejahatan seksual pada anak-
anak. Pantaslah yang mendengar 
penjelasan awal dari Abdul Rahman 
bisa salah sangka. Bagaimana mungkin 
kebiri bisa meningkatkan minat belajar 
siswa?

Ternyata “Kebiri” yang dimaksud 
adalah singkatan dari Kelompok. 
Berbagi Informasi dan Ringkasan. 
Rasa kepenasaranan terjawab setelah 
memperhatikan dengan cermat 
presentasi Abdul Rahman yang 
notabene adalah Ketua Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) SMAN 1 
Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, 
Sulawesi Barat. Abdul Rahman sekaligus 
juga menjabat Kepala SMAN 1 Pangale. 

Akhirnya, penjelasan Abdul Rahman 
bisa dipahami juri. Tidak hanya itu, 
karya inovasi best practice dari Abdul 
Rahman ini menggondol juara 2 pada 
ajang Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 
di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 
2018.

Abdul Rahman telah mempraktekkan 
metode Kebiri kepada peserta didik 
atau warga belajar Paket C. Ide Kebiri 
muncul berdasarkan pengalaman Abdul 
Rahman selama memimpin PKBM dan 
sekaligus merangkap tutor paket C. 

Abdul Rahman

Juara 2  Tenaga Kependidikan Dikmas 3T
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi 2018

KEBIRI PACU 
SEMANGAT SISWA
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Menurut dia, pencapaian hasil belajar 
peserta didik paket C belum optimal. 
Kemampuan warga belajar dalam hal 
bertanya, berpendapat, bekerja sama, 
serta interaksi dengan tutor masih 
jauh dari harapan. Sementara itu untuk 
memacu warga belajar lebih giat lagi 
juga terkendala oleh keterbatasan 
waktu mereka. Walaupun sudah 
putus sekolah, mereka rata-rata ikut 
membantu orang tua atau punya 
kesibukan sendiri di sawah, ladang, 
atau kebun. “Ketika hadir di kelompok 
belajar, rata-rata mereka sudah lelah,” 
ujar Abdul Rahman.

Dengan kondisi demikian, sangat 
sulit bagi Abdul Rahman dan tutor-
tutor lainnya untuk bisa memberikan 
pemahaman ke setiap warga belajar 
tentang materi yang diajarkan. Apalagi 
ada yang sering terlambat datang di 
kelompok belajar, atau tidak setiap jam 
bisa hadir. Atas dasar itulah akhirnya 
Abdul Rahman menginisiasi sebuah 
pendekatan yang dianggap cocok untuk 
kondisi warga belajarnya, yakni lewat 
Kebiri.

Dengan adanya pendekatan ini, 
beberapa kendala bisa dikurangi. 
Metoda Kebiri bukan sekedar berbagi 
informasi dan ringkasan, tetapi juga 
menjadi media pembelajaran yang 
aktif disamping memiliki potensi 
membangun kerjasama antara sesama 
warga belajar. “Kebiri hanya sebagian 
starting point bagi saya dan para tutor 
lainnya untuk mendorong warga belajar 
mau bertanya atau meminta penjelasan 

lebih kepada teman-temannya dan juga 
kepada para tutornya, manakala ada 
catatan atau informasi yang belum 
dipahaminya,” katanya.

MENARIK SISWA PUTUS 
SEKOLAH

Abdul Rahman mendirikan PKBM 
SMAN 1 Pangale sebagai solusi atas 
masalah yang dihadapi di wilayah sekitar 
sekolah. Abdul Rahman ingin menarik 
kembali anak-anak SMAN 1 Pangale 
yang putus sekolah karena menikah 
muda. Mereka terlanjur berumah 
tangga padahal belum lulus sekolah. 

Menurut Abdul Rahman, sampai 
sekarang masih ada tradisi kawin 
muda untuk anak-anak di Pangale pada 
khususnya dan Kabupaten Mamuju 
Tengah pada umumnya, terutama 
masyarakat di pedesaan. Dilandasi rasa 
khawatir kalau lama-lama jumlah anak 
SMAN 1 Pangale makin banyak yang 
putus sekolah karena kawin muda, maka 
Abdul Rahman berinisiatif mendirikan 
PKBM. Ia ingin mengembalikan mereka 
yang sudah putus sekolah agar mau 
belajar lagi ke sekolahnya, namun tidak 
di pagi hari. Mereka dihimbau belajar 
lagi pada sore hari atau malam hari, 
tetapi di PKBM. 

Pada awalnya, Abdul Rahman 
mengadakan sosialisasi kepada 
para kepala desa dan masyarakat. 
Abdul Rahman menjelaskan rencana 
pembukaan SMA sore, dengan nama 
Paket C PKBM SMAN 1 Pangale. Dengan 
cara ini, anak-anak yang sudah putus 
sekolah tidak malu karena mereka 
masuk sore atau malam hari. Mereka 
tidak bertemu dengan teman-teman 
lamanya. Kemudian mereka  akan belajar 
dengan guru-gurunya, di tempat yang 
sama sewaktu mereka sekolah sebelum 
keluar untuk menikah. Dijanjikan juga 
oleh Abdul Rahman, bahwa ijazah 
Paket C diakui dan berkedudukan sama 
dengan ijazah SMA. Dengan penjelasan 
yang demikian, sedikit demi sedikit 
anak-anak SMA 1 Pangale yang sudah 
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putus sekolah mulai berdatangan dan 
bersedia masuk paket C  PKBM SMAN 
1 Pangale.  “Bahkan banyak diikuti juga 
anak-anak putus sekolah dari sekolah 
lain,” kata Abdul Rahman gembira.

GAMPANG SAKIT 

Abdul Rahman lahir dari pasangan 
suami istri, yakni Muhammad Ali (Alm) 
dan Siti Aminah (Alm) pada tanggal 
2 Januari 1974. Ia lahir dan tumbuh 
berkembang di sebuah desa terpencil, 
Barugaia, Kecamatan Bontomanai, 
Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi 
Selatan. “Saya menempuh pendidikan 
Sekolah Dasar dengan serba 
kekurangan bahkan pergi ke sekolah 
dengan tanpa alas kaki,” kata Abdul 
Rahman yang lulus SD tahun 1987. 

Kemudian ia melanjutkan pendidikan 
ke SLTPN 2 Benteng di sebuah dusun 

terpencil, Polebunging. Ia 
berjalan kaki sejauh tiga 
kilometer tiap hari selama 
tiga tahun penuh. Dengan 
bersusah payah di tengah 
keterbatasan, akhirnya ia 
tamat SMP tahun 1990. 
Abdul Rahman melanjutkan 
ke SMAN 256 Selayar di 
ibu kota kabupaten yang 
jauhnya kurang lebih 10 
kilometer. Ia naik sepeda 
butut setiap hari, dengan 
bersusah payah berangkat 
ke sekolah setelah sholat 
subuh dan terkadang tiba 
di rumah setelah ashar.  
Dengan penuh dedikasi 
dan perjalanan panjang 
yang melelahkan akhirnya 
ia tamat pada tahun 1993. 
Tahun itu pula Abdul 
Rahman melanjutkan 
pendidikan ke Universitas 
Hasanuddin di Makassar. Ia 
mengambil Jurusan Teknik 
Mesin. “Akan tetapi nasib 
tidak terlalu beruntung 
karena saya selalu sakit-
sakitan. Akhirnya saya 
terkena DO (drop out) di 
Semester II,” katanya.  

Setelah istirahat 
panjang dari sakit, tahun 
1994 ia kembali mencoba 

melanjutkan pendidikan di Universitas 

Tadulako di Palu, Provinsi Sulawesi 
Tengah.  Tetapi dalam perjalanan 
menempuh kuliah, ia masih selalu sakit-
sakitan. Kuliah yang semestinya sudah 
selesai 4 tahun jadi molor menjadi 6 
tahun. Ia baru lulus pada Maret 2000. 
“Tahun itu pula saya melanjutkan lagi ke 
jenjang S2 di Universitas Hasanuddin 
Makassar dengan mengambil Jurusan 
KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam),” 
katanya. Sayang, lagi-lagi nasib tidak 
berpihak. Ia  DO lagi di  semester 2.  
Alasannya karena lagi-lagi sakit-sakitan. 

Pada tahun 2002 Abdul Rahman 
mencoba lagi melanjutkan pendidikan 
di S2 Universitas Negeri Makassar dan 
selesai Agustus tahun 2004. Sebelum ia 
selesai di S2 usianya sudah mencapai 
30 tahun.  Ia berpikir untuk segera 
menikah dan akhirnya melangsungkan 
pernikahan dengan Misrawati yang 
berprofesi sebagai guru di SMAN 1 
Pangale. “Setelah menjalani bahtera 
rumah tangga selama setahun, kami 
dikaruniai seorang anak perempuan 
yang kami beri nama Najwa Alya 
Rahman,” katanya. Saat itu bertepatan 
dengan hari berlangsungnya ujian 
penutup di Program S2 Universitas 
Negeri Makassar. “Ini adalah sebuah 
karunia dari Allah SWT yang memberikan 
dua rejeki secara bersamaan, sebuah 
kebahagiaan yang tak terhingga bagi 
kami sekeluarga,” katanya bangga.



MISI Edisi X / Th V / jUNI  / 2019 41

LOLOS CPNS

Tepat akhir tahun 2005 ia menjadi CPNS 
guru di SMAN 1 Kalukku, Kecamatan 
Kalukku Kabupaten Mamuju, Provinsi 
Sulawesi Barat.  Sambil mengajar 
di SMAN 1 Kalukku, Abdul Rahman 
merintis pendidikan nonformal yang 
bernama PKBM Berkah. Ia mendirikan 
PKBM itu bersama masyarakat sekitar 
sekolah tahun 2006 sampai tahun 2013. 
Abdul Rahman tidak lagi mengelola 
PKBM Berkah sejak tahun 2013 karena 

ia diangkat menjadi kepala sekolah di 
SMAN 1 Pangale. Jarak sekolah dengan 
PKBM Berkah sekitar 80 kilometer. 
“Saya memulai karir sebagai kepala 
sekolah di SMAN 1 Pangale sejak tahun 
2013 sampai sekarang. Di tahun itu 
pula saya berinisiatif mendirikan PKBM 
yang kemudian bernama PKBM SMA 1 
Pangale.“

Alasan Abdul Rahman memberi 
nama itu adalah agar anak-anak yang 
belajar di PKBM masih merasa sebagai 
siswa SMA 1 Pangale. “Lagi pula ruangan 

yang dipakai belajar di sore hari masih 
di SMA 1 Pangale,” katanya.  Lembaga 
ini ternyata berkembang begitu pesat 
dan banyak diminati oleh masyarakat 
sekitar. Ada pula peserta dari luar 
kecamatan Pangale. 

PKBM SMA 1 Pangale 
menyelenggarakan program 
Kesetaraan Paket A, B, C, Keaksaraan 
Dasar dan Multi Keaksaraan. Lembaga 
ini sudah terakreditasi tahun 2017 
untuk program Kesetaraan Paket B dan 
C dengan status Akreditasi B. “Lembaga 
kami juga sudah melaksanakan 
UN berbasis Komputer atau UNBK 
sebanyak dua  kali yaitu tahun 2017 dan 
2018,” ujarnya.

Capaian ini pulalah yang mendorong 
Abdul Rahman untuk ikut lomba 
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas setiap 
tahun. Hebatnya, selalu ada perwakilan 
dari lembaga tersebut mulai dari 
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas tahun 
2016 di Palu, tahun 2017 di Bengkulu 
dan tahun 2018 di Pontianak.”Insya  
Allah kami masih berencana ikut 
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas tahun 
2019 di Pangkal Pinang,” katanya sambil 
berharap bisa menang lagi. 

Rihad Wiranto
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Pada zaman sekarang, tantangan 
yang dihadapi anak muda 
semakin berat. Generasi 
milenial menghadapi banyak 

gangguan berupa maraknya pengaruh 
negatif di sekitar kita, antara lain 
radikalisme, pornografi, dan narkoba. 
Untuk menghadapi tantangan tersebut, 
generasi muda harus memiliki karakter 
kuat sehingga mampu mengalahkan 
berbagai godaan berat tersebut. 

Pendidikan karakter mendapat 
perhatian serius dari pemerintah. Saat 
ini, Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK) merupakan kebijakan pendidikan 
yang tujuan utamanya adalah untuk 
mengimplementasikan Nawacita 
dalam sistem pendidikan nasional. 
Kebijakan PPK tersebut terintegrasi 

dalam Gerakan Nasional Revolusi 
Mental (GNRM) yaitu perubahan cara 
berpikir, bersikap, dan bertindak agar 
menjadi lebih baik lagi. Nilai-nilai utama 
PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, 
gotong royong dan integritas. 

Terkait dengan pendidikan karakter 
tersebut, Aini Hijriani terpanggil untuk 
membuat inovasi pembelajaran. 
Tujuan inovasinya adalah agar siswa 
memiliki karakter kuat. Metode hasil 
pemikirannya itu ia terapkan kepada 
siswa di Kelompok Bermain Permata 
Hati, Satuan Pendidikan Nonformal 
(SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
2 Tanah Datar, Sumatera Barat. Aini 
yang menjadi guru di PAUD tersebut 
mempunyai harapan agar peserta didik 
memiliki karakter kuat menghadapi 

kehidupan yang semakin menantang di 
masa mendatang.

Salah satu yang menjadi perhatian 
Aini adalah nilai-nilai karakter nasionalis.  
Menurut Aini, karakter nasionalis bisa 
ditingkatkan dengan banyak cara. 
Antara lain dengan mengenalkan 
budaya daerah setempat kepada anak 
sebelum mereka mengenal Indonesia 
lebih jauh lagi. Pengenalan budaya 
daerah ini dilakukan melalui bahasa, 
makanan, pakaian, dan rumah adat. 
Lantas ia merancang sebuah media 
pembelajaran untuk mengenalkan 
budaya Minangkabau khususnya 
Rumah Gadang. Bertujuan agar anak-
anak mengetahui rumah adat suku 
Minangkabau secara detail. 

Tentu saja cara pengajarannya 
dilaksanakan dengan cara sederhana. 
Media permainan ini kemudian ditulis 
dalam sebuah karya best practice 
berjudul “Makan Nasi Jo Randang” yang 
merupakan akronim dari “Meningkatkan 
Nasionalis dengan Rumah Gadang.” 
Model tersebut ia terapkan kepada 
Kelompok Bermain Permata Hati SPNF 
SKB 2 Tanah Datar.

Metode yang kreatif ini akhirnya 
membawa Aini kepada kesuksesan 
hingga tingkat nasional. Aini meraih 
juara 2 pada ajang Apresiasi GTK PAUD 
dan Dikmas di Pontianak, Kalimantan 

Aini Hijriani

Juara 2 Guru PAUD  3T 
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 2018

PUZZLE RUMAH GADANG 
TINGKATKAN KARAKTER NASIONALISME
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Barat tahun 2018. Dengan bekal 
prestasi itu, Aini pun mendapat tugas 
belajar hingga ke luar negeri. 

Metode pembelajaran yang 
dipraktekkan Aini adalah dalam bentuk 
cara bermain puzzle Rumah Gadang. 
Mula-mula, guru mengacak puzzle. 
Anak-anak kemudian menghubungkan 
potongan ruang, menghubungkan 
potongan atap/ gonjong, dan 
menempel kartu angka magnet pada 
sembilan ruang. Setelah ditata ulang, 
maka akan terbentuk Rumah Gadang. 
Permainan ini sungguh menyenangkan 
bagi anak-anak. Banyak manfaat 
yang bisa dirasakan oleh anak-anak 
tanpa disadari oleh mereka. “Selain 
mengembangkan karakter nasionalis, 
puzzle Rumah Gadang ini juga dapat 
mengembangkan enam aspek 
perkembangan anak. Antara lain, 
perkembangan nilai agama, moral, 
fisik motorik, kognitif, sosio emosional, 
bahasa dan seni,” kata Aini.  

Aini berpendapat melestarikan 
budaya merupakan salah satu 
wujud rasa syukur terhadap ciptaan 
Tuhan.  Dengan bermain puzzle, 
perkembangan motorik halus anak 
akan terlatih dengan memegang 
potongan puzzle. Selanjutnya, dengan 
menyusun potongan puzzle, anak-
anak juga akan terlatih memecahkan 
masalah. Permainan ini pun dapat 
dimainkan secara berkelompok. 
Selama proses bermain tersebut, anak-
anak akan saling bekerjasama dengan 
teman lainnya. Mereka saling bercakap 
tentang rumah gadang.

Intinya, permainan puzzle rumah 
gadang dapat dijadikan sebagai 

media dalam rangka 
peningkatan karakter 
nasionalis pada anak 
usia dini. Anak-anak 
akan menjadi lebih 
mengenal kebudayaan 
daerah sebelum 
mereka mengenal 
kebudayaan lain 
di wilayah negara 
Indonesia lainnya.

Aini sejatinya ingin 
menjadi psikolog, 
namun ia harus kuliah 
jurusan bimbingan 
konseling. Perjalanan 
hidupnya kemudian 
m e n g h a r u s k a n n y a 
menjadi guru PAUD 
bukan pembimbing konseling. Doa dari 
orangtua menjadi penguat jiwa selama 
Aini menjalankan tugas. Perjalanan 
menuju cita-cita memang tidak mudah. 
Faktanya, saat menjalani karir menjadi 
guru PAUD, banyak tantangan yang 
dihadapi Aini. Ia harus belajar ekstra 
kepada yang lebih berpengalaman 
mengenai trik dan tips menjadi guru 
PAUD sukses dan disenangi anak-anak. 

Aini menemukan resep sederhana 
yang ampuh. Kunci utama menjadi guru 
PAUD ialah ikhlas.  “Upah memanglah 
tidak sebanding. Tetapi ilmu mendidik 
anak akan sangat berguna bagi saya 
jika nanti sudah berkeluarga. Hitung- 
hitung menambah keahlian mendidik 
anak sendiri nantinya,” katanya.

Beberapa kali Aini mengikuti 
perlombaan, namun belum meraih 
juara. Ia tak putus asa, perjuangan 
selanjutnya mengikuti Apresiasi GTK 

PAUD dan Dikmas tahun 2018. Aini 
harus bersaing dengan 32 peserta dari 
provinsi lain di Pontianak.  “Mereka 
semua orang- orang hebat baik dari segi 
ilmu dan pengalamannya. Saya mohon 
doa dari kedua orang tua saya, saudara 
dan teman seperjuangan. Alhamdulillah 
doa mereka semua memang diijabah 
Allah SWT,” katanya. Dan ternyata, Aini 
meraih juara II, prestasi ini katanya 
diluar perkiraan. 

BELAJAR HINGGA KE  KORSEL

Berkat prestasinya itu,  Aini  diberi 
kesempatan untuk mengikuti studi 
banding internasional ke Malaysia- 
Singapura oleh pemerintah kabupaten 
Tanah Datar. Itu bukan yang terakhir. 
Rezeki dari Allah SWT terus mengalir 
hingga Aini diberi kesempatan untuk 
belajar sistem pendidikan PAUD di 
Korea Selatan pada kegiatan Pelatihan 
1.000 GTK Ke Luar Negeri. “Terima kasih 
sebesar- besarnya untuk semua pihak 
yang telah membantu mewujudkan 
impian dan kesuksesan di karir yang 
baru seumur jagung ini,” katanya.

Ikhtiar dan doa adalah kunci 
utama. Kemudian dorongan orangtua 
merupakan inspirator hebat. 
Kesuksesan yang Aini raih juga berkat  
dukungan orang-orang tercinta lainnya.  
Mereka selalu menyokong  Aini hingga 
mampu meraih  kesuksesan. 

Rihad Wiranto
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Sampai saat ini, masih 
ada warga negara yang 
belum mendapat layanan 
pendidikan di jalur formal. 

Hal ini terjadi karena adanya kendala 
dalam berbagai faktor seperti 
keadaan ekonomi yang kurang 
beruntung, keterbatasan sekolah 
formal dalam pelayanan, serta belum 
ada kesempatan untuk mengenyam 
pendidikan. 

Peningkatan kualitas penyeleng-
garaan program kesetaraan menjadi 
perhatian Ir. Zidni Khasanah, M.Pd, 
salah satu tutor Paket B yang berkip-
rah sejak 2018 sampai sekarang. 
Zidni Khasanah berpendapat dalam 
melaksanakan Program Pendidikan 
Kesetaraan Paket B perlu menerap-
kan metode pembelajaran yang ber-
variasi. Hal ini perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. “Selama ini metode pem-
belajaran yang diterapkan masih 
berupa metode ceramah bervariasi, 
tanya jawab, diskusi dan demonstra-
si,” kata wanita kelahiran Bantul, 21 
Januari 1967.

LAHIRKAN METODE INOVATIF

Zidni Khasanah menilai perlu 
dikembangkan berbagai metode 
inovatif sehingga proses kegiatan 
belajar mengajar lebih menarik, 
berkualitas dan bermakna. 
Harapannya, peserta didik semakin 
bersemangat mengikuti pembelajaran. 
Tujuan pembelajaran juga lebih mudah 
tercapai. Untuk meningkatkan kualitas 
program kesetaraan, Zidni Khasanah 
mengajukan inovasi pembelajaran 

khususnya terkait mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) di Pendidikan 
Kesetaraan Paket B. 

Zidni Khasanah menerapkan metode 
Project Based Learning pada semester 
genap. menggunakan pengembangan 
model yang diberi nama Pelita Hati. 
Pelita merupakan akronim dari Project 
Based Learning, Limbah Rumah Tangga. 
Sementara kata Hati kependekan dari 
Kewirausahaan, Cinta Lingkungan, dan 
Kemandirian.

Untuk melaksanakan metode ini, Zidni 
Khasanah menghadapi keterbatasan 

sarana dan prasarana, terutama 
tidak adanya fasilitas laboratorium 
IPA. “Selain itu juga terwujud sikap 
atau karakter kewirausahaan, cinta 
lingkungan dan kemandirian. Partisipasi 
aktif peserta didik atau warga belajar 
pada Pendidikan Kesetaraan Paket B, 
terutama pada kelas VII juga meningkat,” 
katanya. 

Berkat metode inovatif di bidang 
pembelajaran IPA tersebut, Zidni 
Khasanah meraih juara 2 lomba Pamong 
Belajar di SKB pada ajang Apresiasi 
GTK PAUD Dikmas Berprestasi dan 

Ir. Zidni Khasanah, M.Pd

Juara Pamong Belajar SKB
Apresiasi GTK PAUD Dikmas 2018

PELITA HATI TINGKATKAN 
KUALITAS PENDIDIKAN
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Berdedikasi tahun 2018, di Pontianak, 
Kalimantan Barat. 

TINGKATKAN PENDIDIKAN 
KARAKTER

Pendidikan Kesetaraan Paket B 
di UPT SKB Kota Sukabumi memiliki 
peserta didik dalam rentang usia 
sekolah. Umumnya kondisi ekonomi 
peserta didik kurang beruntung. Selain 
Itu, pelaksanaan proses kegiatan belajar 
mengajar belum mampu menerapkan 
metode pembelajaran yang bervariasi. 
“Dengan demikian motivasi belajar juga 
rendah. Sikap atau karakter yang masih 
rendah juga terjadi dalam hal jiwa 
kewirausahaan, cinta lingkungan dan 
kemandirian,” kata Zidni Khasanah.

Penerapan metode pembelajaran 
project based learning dilaksanakan 
pada semester genap sebanyak 6 kali 
pertemuan yang terstruktur. Dalam 
pelaksanaan penilaian akan mencakup 
pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
Untuk proses penilaian dilaksanakan 
melalui pre test dan post test, penilaian 
hasil tugas kelompok berupa makalah 
rangkuman materi dan laporan hasil 
kerja kelompok. 

Penerapan Strategi Project Based 
Learning dengan ‘Pelita Hati’ bertujuan 
untuk mengetahui sejauh mana 
metode tersebut mampu meningkatkan 
kualitas pembelajaran IPA, mampu 
mengembangkan nilai-nilai karakter 
kewirausahaan, cinta lingkungan, 
serta kemandirian peserta didik. 
“Setelah dilakanakan pengkajian dan 
pengembangan pada kelas VII Paket B 
tersebut, hasilnya ternyata layak uji dan 
layak terap,” kata Zidni Khasanah.

Selama proses pembelajaran, 
keterampilan peserta didik juga 
meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 
tahap-tahap pembelajaran dengan 
penilaian hasil rangkuman, laporan, 
presentasi laporan, aktivitas dalam 
diskusi kelompok. Hasil rata-rata nilai 
berkisar antara 70 sampai dengan 95. 
Sementara itu, dari 37 siswa yang ada, 
ada 36 orang berpartisipasi aktif. “Oleh 
karena itu, pembelajaran ini memiliki 
dampak positif pada peningkatan 
kualitas pembelajaran Pendidikan 

Kesetaraan Paket B,” 
katanya. Metode ini juga 
dapat diterapkan pada 
mata pelajaran yang lain. 

K e s i m p u l a n n y a , 
metode Pelita Hati 
berdampak positif 
kepada peserta didik, 
terutama dalam 
proses pembelajaran 
dan penumbuhan 
karakter kewirausahaan, 
cinta lingkungan dan 
kemandirian. Lembaga 
UPT SKB Kota Sukabumi, 
juga makin dirasakan 
k e b e r a d a a n n y a 
oleh masyarakat. 
Keberhasilan juga 
dirasakan orangtua 
peserta didik. Mereka 
mampu membuka 
wawasan untuk 
menambah pendapatan 
ekonomi keluarga,” 
katanya.

BANYAK AKTIVITAS

Zidni Khasanah 
memiliki banyak aktivitas 
dalam berbagai bidang. Saat ini, ia 
menjadi tutor di UPT/SPNF Sanggar 
Kegiatan Belajar (SKB) di Komplek Perum 
Situ Endah, Kota Sukabumi, Jawa Barat. 
Zidni Khasanah sendiri menghabiskan 
masa kecil hingga remaja di Bantul, 
Yogyakarta. Dia menempuh pendidikan 
dari TK, SMP, dan SMA di Yogyakarta. 
Pada 1992, ia berhasil meraih sarjana 
jurusan HPT, program studi penyakit 
tumbuhan, Fakultas Pertanian UGM.

Zidni Khasanah kemudian 
melanjutkan pendidikan ke FKIP 
program D4, Universitas Terbuka 
dan lulus 1994. Untuk meningkatkan 
kapasitas, ia melanjutkan ke jenjang S2 
pada SPS Pendidikan Dasar, Universitas 
Pendidikan Indonesia, konsentrasi 
PAUD. Ia lulus dari UPI pada 2013.

Zidni Khasanah aktif dalam berbagai 
kegiatan. Ia pernah menjadi asisten 
dosen di beberapa universitas. 
Kemudian ia juga aktif sebagai 
pengajar di pendidikan non formal. 

Ia menjadi Pamong Belajar UPT SKB 
Kota Sukabumi (1999 s.d. 2019). Ia juga 
menjadi Tutor PKBM At Taqwa Paket B 
untuk Biologi (1999 s.d. 2003), PKBM Al 
Islamiah Paket B untuk Biologi (2002), 
PKBM Al Falaah Paket B untuk Biologi, 
Geografi (2002 s.d. 2006) dan Paket C 
untuk Bahasa Inggris (2002 s.d. 2006), 
PKBM Nurul Anwar Paket B untuk 
IPA, Bahasa Inggris (2002 s.d. 2004), 
PKBM Ibadurrahman Paket B untuk 
IPA, Bahasa Inggris (2003 s.d 2006), 
PKBM Bahrul Uluum Paket B dan Paket 
C untuk Matematika, Bahasa Inggris 
(2002 s.d. 2018), Kejar Al Barokah 
Paket B untuk Bahasa Inggris (2004 s.d. 
2006), PKBM Riyadhul Jannah Paket C 
untuk Matematika (2008 s.d. 2010), UPT 
PPNFI Paket B dan Paket C untuk IPA, 
Bahasa Inggris (2013 s.d. 2018), UPT 
PPNFI Paket C untuk Kimia, Fisika (2013 
s.d. 2018), dan Paket B untuk Prakarya, 
(2018 s.d 2019). 

Rihad Wiranto
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Mempelajari Bahasa Inggris 
bisa dibilang gampang-
gampang susah. Kenyataan 
di lapangan, siswa Indonesia 

yang sedang mempelajari Bahasa 
Inggris hasilnya berbeda satu dengan 
yang lain meski belajar di kelas 
yang sama. Ada sebagian anak yang 
langsung lancar cas cis cus berbicara 
dalam bahasa Inggris tapi ada yang 
tetap gagap meskipun sudah belajar 
bertahun-tahun. Tapi bagaimanapun 
bahasa Inggris merupakan bahasa 
internasional yang harus dikuasai 
agar mampu bergaul dengan bangsa 

lain. Itulah sebabnya, bahasa Inggris 
diajarkan di banyak negara termasuk 
Indonesia.

Bukan hanya siswa di sekolah formal 
yang belajar bahasa Inggris. Para warga 
belajar pendidikan kesetaraan juga 
mempelajari bahasa Inggris. Hal itu bisa 
dilihat di PKBM Bhina Swakarya yang 
berlokasi di Batujajar Timur, Kecamatan 
Batujajar, kabupaten Bandung Barat, 
Jawa Barat.

Para peserta didik mampu mengikuti 
pelajaran bahasa Inggris berkat 
metode pembelajaran bahasa yang 

dikembangkan oleh Ai Nurapriani, 
tutor di PKBM tersebut. Ai Nurapriani 
berhasil membuat aplikasi untuk 
mempermudah peserta didik dalam 
mempelajari bahasa Inggris. Ia 
menciptakan aplikasi ELFPA (English 
Learning for Paket A) yang terbukti 
bisa meningkatkan kemampuan warga 
belajar berbicara bahasa Inggris dengan 
lebih baik. Berkat aplikasi yang ia 
ciptakan, Ai Nurapriani berhasil meraih 
juara 2 Apresiasi GTK PAUD Dikmas 
Berprestasi dan Berdedikasi tahun 
2018 yang berlangsung di Pontianak, 
Kalimantan Barat.

Ai Nurapriani

Juara II Tutor Paket A
Apresiasi GTK PAUD da Dikmas 2018

ELFPA, APLIKASI PRAKTIS 
BAHASA INGGRIS



MISI Edisi X / Th V / jUNI  / 2019 47

Terciptanya aplikasi tersebut 
pada awalnya terinspirasi dari gaya 
belajar Ai Nurapriani sendiri. Ia 
sering menggunakan aplikasi kamus, 
mengakses internet, dan mengunduh 
e-book. Ai Nurapriani

kemudian memasukkan tiga 
kebiasaan itu dalam satu paket menjadi 
media pembelajaran yang mudah 
digunakan warga belajar. Ia menamakan 
aplikasi itu dengan ELFPA.

Aplikasi ELFPA memuat materi 
pelajaran Bahasa Inggris yang tersedia 
dalam dua bahasa sehingga warga 
belajar bisa belajar mandiri. Kemudian, 
yang paling penting adalah aplikasi 
tersebut bisa digunakan secara 
offline sehingga warga belajar yang di 
rumahnya kesulitan sinyal masih bisa 
menggunakan media tersebut. 

Ia bisa membuktikan bahwa 
penggunaan HP tidak selalu negatif. 
“Bagi saya teknologi bisa membawa 
perubahan, kemudian tentukanlah, 
apakah perubahan buruk atau baik 
yang kita inginkan,” kata Ai Nurapriani.

SEDERHANA

ELFPA merupakan aplikasi sederhana 
yang ia buat dengan menggunakan 
sebuah App Inventor. Ai Nurapriani 
sendiri bukan lulusan pemrograman, 
tetapi ia tertantang untuk menciptakan 
aplikasi. Karena dia tidak mengenal 
pemrograman, Ai Nurapriani belajar 
dari internet. “Sebagai solusinya, 
saya mencoba membuka YouTube, 
membaca artikel terkait dan belajar 
kepada teman di bidang IT,” katanya. 

Pada awalnya, Ai Nurapriani sempat 
menyerah karena ternyata belajar 
pemrograman terasa 
sulit. Untuk membuat 
spasi atau paragraf 
baru pun Ai tidak bisa 
hanya mengklik enter. 
Ia harus memasukan 
kode tertentu 
seperti “<br>”. Tapi 
lama kelamaan, ia 
semakin paham dan 
mampu menguasai 
pemrograman meski 
untuk yang sederhana. 

Yang jelas, jerih 
payahnya terbayar. 

Aplikasi yang diidam-idamkan akhirnya 
rampung dan bisa digunakan dengan 
baik. Aplikasi ini memiliki beberapa 
keunggulan untuk warga belajar. 
Pertama, ELFPA bisa digunakan di 
mana saja. Hal tersebut dikarenakan 
aplikasi ELFPA tidak membutuhkan 
internet untuk mengaksesnya. Kedua, 
ELFPA bisa diinstall di telepon genggam 
android yang notabene hampir 
dimiliki setiap warga belajar. Aplikasi 
ini berukuran kecil sehingga tidak 
membuat Hp lag atau macet. Ketiga, 
ELFPA dibentuk dengan Bahasa Inggris 
dan Bahasa Indonesia, sehingga warga 
belajar bisa belajar sendiri. Keempat, 
aplikasi ELFPA mudah digunakan 
oleh siapapun karena berpenampilan 
sederhana. “ELFPA memang bukan 
aplikasi yang sempurna. Tetapi 
setidaknya membantu meningkatkan 
minat dan semangat belajar para warga 
belajar,” katanya.

Ai Nurapriani memilih untuk 
mengajar bahasa Inggris dengan aplikasi 
karena alasan praktis. Penggunaan 
telepon genggam sudah sangat meluas. 
Orang bisa sangat kehilangan jika tidak 
membawa handphone. Enaknya belajar 
dengan HP adalah bisa dilakukan di 
mana saja. Bisa saja saat menunggu 
jam masuk kerja dengan iseng mereka 
membuka aplikasi tersebut. Meski 
awalnya iseng tapi keisengan tersebut 
berujung pembelajaran. “Jika dulu saya 
menyerah membuat aplikasi ELFPA 
mungkin saya tidak akan mengikuti 
lomba di kabupaten, provinsi hingga ke 
nasional,” katanya. 



48

PROFIL
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 

bagi Ai Nurapriani bukan hanya sekedar 
lomba biasa tapi sebuah pertemuan 
tentang berbagi. Berbagi cara dari setiap 
penjuru Indonesia untuk memajukan 
pendidikan masyarakat agar lebih 
berkualitas. Para peserta lomba yang 
datang dari seluruh Indonesia memiliki 
kelebihan masing-masing. “Saya banyak 
belajar dari mereka yang lebih hebat,” 
katanya.

TANTANGAN 

Sebenarnya tidak semua PKBM 
mengajarkan bahasa Inggris. Tapi Ai 
Nurapriani merasa bahasa Inggris 
sangat dibutuhkan. “Bahasa Inggris 
adalah jembatan untuk beradaptasi 
di masa kini dan masa mendatang,” 
katanya. Tapi melaksanakan 
pembelajaran di pendidikan kesetaraan 
memang tidak mudah. Jangankan 
mengajarkan Bahasa Inggris untuk siswa 
pendidikan kesetaraan. Terkadang, 
siswa formal pun terasa sulit belajar 
bahasa internasional tersebut. 

Kesulitan juga dirasakan oleh para 
guru atau tutor. “Bahasa itu sebuah hal 
yang tidak bisa dihafal seperti rumus 
matematika. Bahasa itu harus sering 
digunakan. Coba saja, apakah Anda 
belajar bahasa ibu dengan menghafal 
pola SPOK (subyek, predikat, obyek, 
keterangan)? Tidak, bukan?” ucap Ai 
Nurapriani.

Maka dari itu, sekitar dua tahun 
yang lalu Ai Nurapriani memutar otak 
untuk membuat inovasi agar warga 
belajar mau membaca teks berbahasa 
Inggris. Karena melihat di lapangan, 

usia mereka sudah dewasa sehingga 
tampak malas membawa buku catatan. 
Mereka mungkin lupa, lalu beralasan 
ketinggalan. “Tetapi ketika media dan 
sumber belajarnya saya sertakan ke 
telepon genggam mereka tidak bisa 
beralasan apapun,” ujarnya.

Begitulah dengan berbagai 
kiat sederhana, Ai Nurapriani bisa 
mendorong warga belajar untuk 
menambah keterampilan dalam 
berbahasa Inggris. Hasil jerih payahnya 

tidak sia-sia karena ternyata 
bisa membantu warga 
belajar untuk berbicara 
bahasa Inggris dengan lebih 
percaya diri. 

KOTA TAHU

Sehari-hari Ai Nurapriani 
biasa dipanggil Ai atau 
Nura. Tapi ia memiliki nama 
panggilan sejak kecil, yakni 
Usu yang berarti anak 
bungsu. Teman-teman 

sekolah juga memanggil dengan 
sebutan sama. 

Ia lahir di Sumedang, Jawa Barat, 
yang disebut Kota Tahu. “Saya senang 
dan bahagia dibesarkan di kota kecil 
dan nyaman,” kata Ai Nurapriani yang 
lahir 12 April 1996.

Ia masuk SD Negeri Cikondang 1 
pada usia enam tahun. Selama enam 
tahun ia sekolah dengan serius. Ia selalu 
berusaha mencapai ranking satu di 
setiap semester. Selepas mengenyam 
pendidikan dasar, ia melanjutkan ke 
SMP Negeri 4 Sumedang. Jenjang 
menengah pertama ini, membawa 
kehidupan baru bagi Ai Nurapriani. Ia 
aktif dalam berbagai kegiatan seperti 
Pramuka, Basket, dan OSIS. Ambisi 
Ai Nurapriani tetap sama, yakni ingin 
mendapat ranking 1 setiap semester. 
Sejak saat itu, Ai Nurapriani mengenal 
mimpi atau cita-cita. Awalnya dia tidak 
bercita-cita jadi pengajar. “Menjadi atlet 
basket adalah mimpi terbaik yang harus 
dikejar,” ujarnya.
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Ai Nurapriani menempuh pendidikan 
di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Negeri 2 Sumedang. Sebenarnya ia 
tidak tertarik sekolah SMK. Sempat 
frustasi di semester pertama karena 
sesungguhnya ia ingin sekolah di SMA, 
pada akhirnya Ai Nurapriani merasa 
beruntung bisa sekolah di sana. Ia 
mengambil Jurusan Administrasi 
Perkantoran yang ternyata sangat 
berguna kelak ketika bekerja sebagai 
tutor. 

Di jenjang ini ia tetap meneruskan 
kegiatan ekstrakurikuler semasa SMP. 
Mimpi itu berwujud nyata, pada kelas 
X, Ai Nurapriani mengikuti Pekan 
Olahraga Pelajar Daerah sebagai 
anggota kontingen basket Kabupaten 
Sumedang. Selain itu, ada peristiwa 
yang mendidik pribadi Ai Nurapriani 

menjadi lebih dewasa. Ia dua kali gagal 
menjuarai Lomba Kompetensi Siswa 
(LKS) tingkat provinsi. Tapi kegagalan 
malah memacu Ai Nurapriani untuk 
mengikuti lomba-lomba lain demi 
meningkatkan kualitas diri.

Ia juga tidak putus asa meskipun 
gagal masuk Perguruan Tinggi Negeri. 
Semangat belajarnya tidak luntur. 
Ai Nurapriani memilih melanjutkan 
ke STKIP Pasundan yang terletak di 
Kota Cimahi. Ia memilih program 
studi pendidikan Bahasa Inggris. 
Ai Nurapriani merasa tidak mudah 
beradaptasi di tempat baru. Di sana 
ia menyibukkan diri dengan mengikuti 
berbagai kegiatan di UKM dan Ormawa 
kampus. Saat kuliah semester lima, atas 
ajakan rekan organisasi ia bergabung 
di sebuah PKBM yang terletak di 

Kabupaten Bandung Barat. 
“Sejak itulah saya mengenal 
pendidikan masyarakat,” 
katanya.

Bekerja paruh waktu 
sebagai tutor pendidikan 
kesetaraan bukan berarti 
menyepelekan pekerjaan 
tersebut. Pada setiap 
pertemuan, ia beradaptasi 
dengan perilaku warga 
belajar yang ada di sana. 
Ini adalah tantangan yang 
menyenangkan sekaligus 

melelahkan. Tidak hanya belajar 
mengajar, banyak hal yang didapatkan 
di PKBM Bhina Swakarya. Ia terus belajar 
dan mengembangkan kemampuan diri.

Ai Nurapriani juga mengikuti 
kompetisi untuk memacu diri agar 
terus berprestasi. Setelah dia berhasil 
menciptakan aplikasi ELFPA, ia pun 
mendaftar untuk berkompetisi. Pada 
akhirnya ia berhasil mengikuti lomba di 
tingkat kabupaten. Ia yang belum lulus 
S1 sempat down ketika berhasil melaju 
di tahap provinsi. Maklumlah, pesaing 
lainnya sudah sangat berpengalaman. 
Tapi dengan usaha dan doa akhirnya 
ia menang di tingkat provinsi Jawa 
Barat. Lalu ia maju ke tingkat nasional 
yang acaranya dilaksanakan di 
Pontianak, Kalimantan Barat. Ai 
Nurapriani bersyukur bisa meraih 
juara 2 tingkat nasional. Prestasi yang 
diraihnya tentu bukan hanya hasil jerih 
payahnya sendiri. Banyak pihak yang 
membantu dan menyokong usahanya 
sehingga bisa berhasil. Ai Nurapriani 
pun mengucapkan terima kasih atas 
dukungan yang selama ini diberikan 
kepadanya. Terlebih dia bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang 
telah mengabulkan permintaannya agar 
menjadi tutor yang sukses menjalankan 
tugasnya. 

Rihad Wiranto
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Peserta didik yang belajar 
pada pendidikan nonformal 
harus mempelajari berbagai 
kemampuan untuk hidup 

mandiri. Hal itu dilakukan agar peserta 
didik dapat hidup tanpa tergantung 
orang lain, mengembangkan 
kemampuan belajar, menyadari 
dan menggali  potensi diri untuk 
dikembangkan dan diamalkan. Siswa 
juga diharapkan  berani menghadapi 
permasalahan  kehidupan serta 
memecahkan  permasalahan tersebut 
secara kreatif. Hal itu disadari oleh Lisa 
Amanatillah, seorang tutor Program 

Paket B pada  PKBM Putri Gina yang 
berada Tanjong Deah, Kecamatan 
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, 
Provinsi Aceh.

Lisa menilai pada awalnya PKBM 
Putri Gina belum bisa memberikan 
solusi yang jitu dalam menumbuh 
kembangkan kecakapan hidup. 
Padahal dilihat dari kondisi lingkungan,  
keberadaan PKBM Putri Gina sangat 
strategis untuk merintis peluang-
peluang usaha di bidang usaha 
kerajinan tangan. Salah satunya yaitu 
pembuatan manisan pepaya ukir, atau 
dalam Bahasa Aceh Besar disebut 
dengan Meuraba. 

Meuraba adalah makanan cemilan 
khas Aceh Besar seperti manisan yang 
terbuat dari bahan dasar pepaya yang 
diukir dalam berbagai macam bentuk. 
Secara turun temurun, Meuraba 
sering dihidangkan di depan besan 
khusus pada acara formal seperti 
acara pesta pernikahan. Akan tetapi, 
saat ini produksi Meuraba sangatlah 
minim. Bahkan pada saat pelanggan 
memesan, Meuraba sangat susah 
untuk didapatkan karena  sedikit yang 
memproduksinya. 

Pada era tahun 1990, banyak  ibu-
ibu bahkan lansia yang ulet dalam 

Lisa Amanatillah S.Pd

Juara II Tutor Paket B
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 2018

MENGUKIR PEPAYA 
MELATIH MANDIRI SISWA

Lisa Amanatillah (baris kedua dari kiri) saat disambut oleh Kadisdik Aceh, Syaridin, 
M.Pd., di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintan.
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memproduksi Meuraba. Akan tetapi 
keterampilan tersebut tidak diwariskan 
kepada anak-anaknya

Selain itu, proses pengukiran pepaya 
agak rumit, sehingga remaja tidak 
tertarik untuk membuat Meuraba. Maka 
keterampilan membuat Meuraba lama-
kelaman akan hilang, sampai akhirnya 
tidak ada lagi yang memproduksi. 

Melihat kondisi ini, Lisa sebagai 
tutor Paket B di PKBM Putri Gina 
ingin memotivasi peserta didik 
untuk membuat Meuraba. Ia ingin 
melestarikan Meraba melalui 
pembelajaran Seni Budaya. Dengan 
mengikuti pembelajaran ini, peserta 
didik diharapkan termotivasi kembali 
untuk mempelajari proses pembuatan 
Meuraba. Setelah pembelajaran selesai, 
peserta didik dapat menciptakan usaha 
mandiri untuk kebutuhan sehari-hari. 
Dalam proses pembelajaran, tugas 

Lisa sebagai tutor paket B dituntut 
untuk memberikan kemudahan 
dan keleluasaan untuk membantu 
peserta didik belajar secara optimal. 
“Pembelajarannya tidak hanya berfokus 
pada hasil melainkan juga pada proses 
yang dilaksanakan,” katanya. 

Sebelumnya Lisa mengamati proses 
pembelajaran keterampilan peserta 
didik di PKBM Putri Gina. Menurut 
Lisa,  peserta didik kurang optimal 
dalam mengikuti proses pembelajaran 
dikarenakan beberapa faktor. Antara 
lain, pembentukan karakter sikap 
peserta didik masih rendah, media 
belajar yang digunakan membutuhkan 
biaya  mahal sehingga peserta didik  
kurang termotivasi dan aktif dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Sebab 
lainnya adalah sedikitnya pengetahuan 
keterampilan yang diberikan. 

METODE IM2

Berdasarkan kondisi tersebut, maka 
Lisa  menerapkan strategi pembelajaran 
“IM2” yang merupakan akronim dari 
Inspiratif, Menantang, dan Memotivasi. 
Lisa menerapkan metode baru ini dalam 
proses pembelajaran Seni Budaya. 
Metode ini ia terapkan  khususnya 
pada pembelajaran membuat manisan 
pepaya ukir. “Metode ini merupakan 
yang terbaik selama pengalaman saya 
mengajar, khususnya pada kompetensi 
membuat manisan pepaya ukir,” 
katanya.

Pembuatan manisan pepaya ukir 
menjadi bahan pembelajaran yang 
bertujuan membekali peserta didik 
dengan pengetahuan, sikap, dan 
k e t e r a m p i l a n . 
Tujuannya adalah  
untuk menunjang 
program agar siswa 
semakin kompeten. 
Proses pembelajaran 
ini berpusat pada 
peserta didik 
sebagai subjek 
yang belajar sesuai 
dengan bakat, minat 
dan kemampuan. 
Sedangkan tutor 
sebagai fasilitator. 
P e m b e l a j a r a n 

pembuatan manisan pepaya ukir ini 
jika diikuti dengan sungguh-sungguh 
akan memberikan nilai positif dan 
menumbuhkan karakter positif.

Lisa kemudian merumuskan 
gagasannya tersebut dalam sebuah 
karya best practice berjudul  “IM2” 
Strategi Pembelajaran Manisan Pepaya 
Ukir pada Seni Budaya Paket B PKBM 
Putri Gina.

Apa yang dilakukan Lisa kemudian 
berbuah manis. Lisa menggondol Juara 
II Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas 2018, 
di Pontianak, Kalimantan Barat. Lisa 
menang dalam kategori Tutor Paket 
B. Juri menilai apa yang dilakukan Lisa 
sangat mengesankan sehingga pantas 
meraih penghargaan tingkat nasional.

STRATEGI PEMBELAJARAN

Strategi pembelajaran IM2 
merupakan akronim dari Inspiratif, 
Menantang dan Memotivasi. Masing-
masing kata bisa dijelaskan sebagai 
berikut. 

Inspiratif berarti berusaha 
mendorong dan memicu peserta didik 
untuk mencari dan menemukan hal-hal 
baru yang inovatif. Untuk menemukan 
inovasi baru, siswa perlu dibekali 
dengan karakter positif seperti tidak 
mudah menyerah, ulet dan mandiri.

Menantang artinya melatih peserta 
didik untuk berani mengekspresikan 
dan mengaktualisasikan diri serta 
berkompetisi dengan peserta didik 
lainnya. Pelatihan ini sekaligus 
bertujuan untuk menguatkan karakter 
tekun, kerja keras dan kreatif. 
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Sedangkan memotivasi berarti  
meletakkan pemahaman bahwa jika 
peserta didik memiliki motivasi kuat 
maka mereka akan berhasil dalam 
belajar. 

Tutor harus senantiasa memberikan 
motivasi kepada peserta didik agar 
tetap memiliki gairah dan semangat 
yang tinggi dalam mengikuti  kegiatan 
pembelajaran. Tutor pun harus  
mampu mendorong dan memberi 
semangat pada peserta didik untuk 
meraih prestasi.  Hal ini bertujuan 
untuk memperkuat karakter kerja keras 
dan tuntas.

  

BEKAL PENDIDIKAN PESANTREN

Lisa Amanatillah lahir di Aceh Besar, 
pada 21 Juli 1990. Ia adalah anak dari 
pasangan ibunda Ainol Mardhiah dan 
ayahanda M. Syam. Ia menempuh 
pendidikan cukup lengkap dari TK, SD, 
Ponpes (Pondok Pesantren Modern), 
MA hingga meraih S-1. Tak mudah 
menempuh pendidikan panjang 
hingga menjadi sarjana. Setelah tamat 
SD, orang tua Lisa menginginkan 

anaknya untuk melanjutkan sekolah ke 
pondok pesantren modern setingkat 
dengan SMP. Tiga tahun ia menempuh 
kehidupan dalam pendidikan di  
pesantren modern yang jauh dari 
orang tua. Hal itu membuat Lisa jadi 
lebih mandiri, belajar tanpa henti demi 
terwujudnya cita-cita. Ia sempat berpikir 
ingin pulang dan melanjutkan ke sekolah 
biasa, tapi orang tua tidak mengizinkan. 
Ia pun menurut  perintah orangtua 
untuk  bertahan hingga akhirnya selesai 
sampai kelas IX. “Banyak pengalaman 
yang membuat saya jadi lebih baik 
selama di pesantren,” katanya.

Saat sekolah di tingkat MA sejak  
tahun 2005, Lisa mulai beranjak remaja. 
Sampai tantangan pun perlahan-lahan 
mulai berdatangan. Lisa dituntut 
untuk belajar seserius mungkin oleh 
orang tua. Ia harus belajar ekstra di 
rumah dengan guru privat serta belajar 
mengoperasikan komputer. “Menurut 
saya itu wajar, karena semua orang tua 
menginginkan anaknya menjadi sukses, 
dan itu dilalui dengan cara apapun, 
hingga saya tamat,“ katanya. 

Selanjutnya, di tahun 2008, tiba 
saatnya Lisa melanjutkan pendidikan 
ke jenjang S1 di Universitas Syiah 
Kuala, tepatnya di Program Studi 
Pendidikan Biologi. Semua itu semata-
mata keinginan Ayah. Sejak dulu, Ayah 
menginginkan Lisa jadi seorang guru. 
Menurut ayah, guru adalah pekerjaan 
mulia dan mudah ditekuni. Oleh sebab 
itu, ayah bersikeras Lisa untuk kuliah 
di bidang guru. “Saya pun menuruti 
keinginan ayah, karena seperti orang 
awam bilang, kalau kita menuruti orang 
tua, maka kita akan berhasil.”

Selama masa Program Pengalaman 
Lapangan (PPL), Lisa melakukan 
praktek mengajar di MTsN Model di 
Banda Aceh. Banyak pengalaman 
dan pengetahuan yang didapatkan 
dari guru pamong, misalnya cara 
membuat perangkat pembelajaran 
hingga praktek mengajar dengan 
menggunakan IT. Nilainya pun sangat 
memuaskan, Lisa mendapat predikat A. 
“Sungguh pengalaman yang membuat 
saya jadi sosok seorang pendidik yang 
sesungguhnya. Tapi, selama PPL, saya 
juga bekerja membuat publikasi ilmiah 
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tentang penelitian tindakan sekolah, 
dan pekerjaan itu saya tekuni sampai 
sekarang,” katanya.

Gelar sarjana S1 pun Lisa raih pada 
tahun 2018. Setelah beberapa minggu, 
Lisa mendapat tawaran untuk  mengajar 
dari seorang guru. Awalnya, Lisa berfikir 
ini hanya sementara, tapi kebetulan di 
sekolah tersebut kekurangan pengajar. 
Lisa pun diminta untuk menjadi guru 
honorer tetap hingga saat ini.

Pekerjaan tersebut Lisa lalui penuh 
dengan kesabaran, baik dari segi 
kecilnya honor maupun masalah 
lainnya. “Banyak hal baik yang saya 
rasakan, seiring berjalannya waktu. 
Saya sangat menikmati pekerjaan 
sebagai seorang pendidik, selalu ceria 
belajar bersama peserta didik.  Saya 
merasa kehilangan saat sehari saja 
tidak bertemu dengan mereka.”

Setiap hari Lisa pergi ke sekolah 
untuk mengajar dengan hati ikhlas dan 
bahagia. “Alhamdulillah sampai saat 
ini tidak ada beban dalam diri saya. 
Malah membuat saya termotivasi ingin 
menjadi seorang pendidik profesional. 

Tidak cukup di sekolah formal saja, saya 
juga menjadi seorang tutor di PKBM 
Putri Gina.”

Ia mengajar di Program Pendidikan 
Kesetaraan pada siang hari. “Sungguh 
hal yang membanggakan bagi saya 
dapat kepercayaan untuk mengajar 
dan mengikuti Apresiasi GTK PAUD 
dan Dikmas Berprestasi pada Kategori 
Tutor Pendidikan Kesetaraan,” katanya.

BERSAING KETAT

Mengikuti Apresiasi GTK PAUD 
dan Dikmas Berprestasi pada 
Kategori Tutor Pendidikan Kesetaraan 
sungguh membuat Lisa menjadi lebih 
tertantang.  Pertama sekali mengikuti 
Apresiasi, Lisa mendapat juara 2 tingkat 
Kabupaten Aceh Besar. Kedua kalinya, 
ia mendapat juara 1 tingkat Kabupaten. 
Kemudian Lisa bersaing di tingkat  
provinsi. Perjuangan cukup berat. “Hal 
itu sangatlah tidak mudah, siang dan 
malam berpikir untuk menampilkan 
yang terbaik dan hasilnya tidak 
mengecewakan. Saya mendapat juara 
Harapan 1.”

Suami, orang tua, orang terdekat, 
serta teman-teman seperjuangan 
memotivasi Lisa untuk berusaha 
mendapat juara 1 di tahun selanjutnya. 
Tahun 2018 pun tiba,  Lisa mendapat 
Juara 1 Apresiasi di tingkat Kabupaten 
Aceh Besar. Lisa maju bersaing di 
tingkat Provinsi untuk kesekian kalinya. 

Dengan tekad bulat dan sungguh-
sungguh, akhirnya Lisa mendapat juara 
1 di tingkat provinsi dengan kategori 
Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket 
B.  Lisa kemudian bersaing di tingkat 
nasional. Dengan harapan, doa serta 
keyakinan, dengan bangga, Lisa meraih 
Juara II tingkat nasional. “Sungguh hal 
yang membanggakan. Selain mendapat 
juara, saya juga bertemu dengan tutor-
tutor hebat dari seluruh Indonesia.” 

Persahabatan dengan para guru 
terbaik dari seluruh Indonesia itu 
membuat Lisa banyak belajar. Ia pun 
makin percaya diri. 

Rihad Wiranto
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Sosok Muhammad Haris 
Munandar terbilang multi 
talenta. Sehari-hari  disibukan 
sebagai tutor Paket C di PKBM 

Rumah Inspirasi di Padang Mulia, 
Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka 
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.  
Selain sebagai tutor, ia memiliki bakat 
seni. Antara lain kemampuan olah 
vokal yang mumpuni. Pantas saja, 
Haris Munandar sering menjadi juara 
berbagai kompetisi vokal dan musik. 

Tapi kemudian ia tidak berprofesi 
sebagai pemusik. Ia lebih asyik 
menjalankan tugas mengabdi sebagai 
guru. Prestasinya sebagai pendidik 
bahkan sangat sukses. Antara lain, ia 
berhasil menjadi Juara 2 Tutor Paket 

C pada Apresiasi GTK PAUD Dikmas 
Berprestasi dan Berdedikasi Nasional 
tahun 2018, di Pontianak Kalimantan 
Barat.

Berkat prestasinya itu, Haris 
Munandar mendapatkan kesempatan 
studi banding ke luar negeri. Ia 
terpilih sebagai salah satu guru yang 
berkesempatan mengikuti “Training 
Program in China for Excellent 
Teachers and Principals of MOEC 
Republic of Indonesia”. Tidak cuma itu, 
ia juga memenangkan “Outstanding 
Performance Award” pada akhir 
pelatihan.  

Haris Munandar bersyukur bisa 
berbagi ilmu kepada orang lain. Dia 
berharap ilmu yang ia ajarkan akan 

bermanfaat di masa mendatang. 
“Sebaik-baik manusia adalah manusia 
yang paling banyak manfaatnya untuk 
lingkungannya,”  kata pria kelahiran 
Muntok, 4 November 1979.

Saat mengikuti ajang Apresiasi GTK 
PAUD dan Dikmas di Pontianak, Haris 
Munandar mengajukan best practice 
berjudul “Strategi Pembelajaran Muatan 
Lokal Menggunakan Observational 
Learning untuk Membangun Karakter 
Kewirausahaan Peserta Didik Paket C.”

Haris Munandar melihat masih 
tingginya angka pengangguran 
kelompok pendidikan SMA/SMK/Paket C 
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Hal itu terjadi karena lulusannya kurang 
memiliki daya saing.

Muhammad Haris Munandar

Juara II Tutor Paket C
 Apresiasi GTK PAUD Dikmas 2018

TUTOR MULTI TALENTA
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Haris Munandar mencari akal untuk 
membangun karakter dan softskill 
peserta didik paket C. Lalu muncul ide 
untuk mengajarkan cara mengolah 
hasil laut. Peserta didik di PKBM Rumah 
Inspirasi Koba Bangka Belitung memiliki 
pengetahuan dasar mengenai olahan 
hasil laut karena sedari kecil bersahabat 
dengan lingkungan kelautan. 

Berangkat dari teori Albert Bandura, 
Haris Munandar menggunakan 
Observational Learning di UKM Getas 
Kurau Barat untuk membangun 
karakter kewirausahaan Peserta Didik 
Paket C. 

Observational Learning dilakukan 
dalam empat tahap. Pertama, tutor  
menyajikan sesuatu yang menarik minat 
peserta didik Paket C. Di kecamatan 
Koba terdapat 41 UKM Getas Kurau 
Barat yang telah berdiri sejak tahun 
2014. Lima diantaranya mampu 
mempekerjakan 20 orang. Setiap UKM 
rata-rata memiliki 17 jenis produk 
yang berbeda. UKM Getas Kurau Barat 
memiliki prestasi di tingkat Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Dari 
kondisi ini, maka memproduksi getas 
adalah usaha yang cukup menjanjikan.

Kedua, menayangkan video dan slide 
yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
Bangka Tengah tentang proses 

pengolahan hasil laut menjadi getas. 
Cara ini untuk mengingatkan kembali 
pengalaman masa lalu peserta didik 
tentang pengolahan hasil laut.

Ketiga, peserta didik dibagi dalam  
beberapa kelompok.  Secara terjadwal 
mereka melakukan proses pengamatan 
pembuatan getas. Lalu mereka  
mencoba membuat getas secara 
langsung sesuai dengan NSPK yang 
benar sampai proses pengemasan. 

Proses pembelajaran ini dilakukan 
setiap kelompok selama 
satu minggu. Pembelajaran 
dilakukan dengan cara 
bergantian membuat 
getas pada tiap tahapan. 
Tujuannya agar setiap 
peserta didik dalam satu 
kelompok dapat meniru 
(imitasi) cara pembuatan 
getas yang benar dari 
pekerja di UKM Getas Kurau 
Barat. 

Keempat, dilakukan 
penguatan dan motivasi 
kepada peserta didik paket 
C. Untuk tahap ini diperlukan  
reinforcement dengan 
menggunakan media 
film “The Billionaire” dan 
mendatangkan tutor tamu 
dari Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi 

bidang UMKM untuk menyampaikan 
peluang dan kemudahan berwirausaha 
getas.

Setelah itu peserta  didik Paket C 
melakukan produksi getas di rumah 
masing-masing.  Tujuannya agar 
getas bisa dijual  untuk meningkatkan 
pendapatan keluarga. “Disamping 
itu, empat orang peserta didik telah 
diterima bekerja di UKM Getas Kurau 
Barat,” kata Haris Munandar bangga.

Pembelajaran muatan lokal 
menggunakan Observational Learning 
terbukti secara efektif membuat peserta 
didik paham tentang pembuatan getas 
yang benar. Mereka juga  mampu 
membangun karakter kewirausahaan. 
Antara lain: bekerja keras, keyakinan 
yang kuat atas kekuatan pribadi, 
kejujuran dan tanggung jawab, 
ketahanan fisik dan mental, ketekunan 
dan keuletan untuk bekerja keras serta 
pemikiran yang konstruktif dan kreatif.

TUMBUH DI BANGKA

Di ujung barat Pulau Bangka 
tepatnya di Kota Muntok,  Haris 
Munandar lahir dan tumbuh menjadi 
remaja. Ia memulai pendidikan mulai 
dari TK, SD sampai SMA  di kota kecil ini 
yang tercatat sebagai salah satu tempat 
pengasingan Presiden Pertama RI, Ir. 
Soekarno. 
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Sedari kecil, kedua orang tua Haris 
Munandar selalu memotivasi anaknya 
agar terlibat aktif dalam berbagai 
kompetisi. Hal itu juga dipraktekkan 
oleh Haris Munandar yang terlibat 
dalam berbagai kegiatan sejak usia 
dini. “Seingat saya, modelling adalah 
kompetisi pertama saya ketika usia TK, 

masih unyu-unyu,” ujarnya.

Sedangkan di SD sampai SMA, Haris 
Munandar juga ikut berbagai event 
kompetisi.  Antara lain, ia mengikuti 
pemilihan murid teladan, lomba cerdas 
cermat, pekan olahraga dan seni, 
lomba kepramukaan, lomba menyanyi 

dan banyak lomba lainnya. 
“Lomba Agustusan saya juga 
ikut meramaikan,” katanya 
sambil tersenyum.

Meskipun sangat 
sibuk mengikuti banyak 
kompetisi, nilai akademik 
Haris Munandar sama sekali 
tidak jeblok.  Sebagian besar 
nilai rapornya selalu tinggi. 
Karena itu, ia selalu meraih 
ranking terbaik di kelas. Dia 
selalu duduk di nomor 1,2 
atau 3 terbaik di kelasnya. 
Prestasi itu berlaku di SD, 
SMP maupun SMA. Bahkan 
ketika kelulusan SMA, ia 
mendapatkan penghargaan 
sebagai siswa dengan 
Nilai Ebtanas Murni (NEM) 
tertinggi di sekolah. 

Tahun 1998, Haris 

Munandar kemudian  hijrah ke Kota 
Kembang Bandung, Jawa Barat.  
Ia melanjutkan pendidikan S1 di 
Universitas Widyatama Fakultas 
Ekonomi jurusan Akuntansi. Selama 
kuliah, ia tetap aktif dalam berbagai 
kegiatan kemahasiswaan. Salah satu 
kegiatan yang sangat disukainya adalah 
main musik.  Haris Munandar bersama  
enam  teman lainnya  mendirikan 
salah satu band religi “Shaffix”. Haris 
Munandar bahkan  telah mengeluarkan 
beberapa single dan album. “Posisi saya 
adalah sebagai lead vocal dan komposer 
lagu-lagu Shaffix,” katanya. Perjalanan 
karir musiknya  cukup membanggakan. 
Terlihat dari beberapa rumah produksi 
yang sempat bekerjasama dengan 
Shaffix antara lain: MQ Production-
Indonesia (Aa Gym) dan Telaga Biru 
Sdn. Bhd-Malaysia (satu label dengan 
Raihan). 

Setelah lulus dari kuliah, ia bekerja di 
Bank Muamalat Indonesia. Namun Haris 
Munandar tidak lama bekerja di sana. 
“Saya saat itu  masih memilih musik 
sebagai jalan hidup,” ujarnya.  Haris 
Munandar kemudian mengeluarkan 
debut solo  dengan nama “Haris 
Shaffix”. “Keseriusan ini mengantarkan 
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lagu-lagu yang saya compose sampai 
ke Malaysia,” katanya. Lagu ciptaannya 
dinyanyikan oleh artis Malaysia  dan 
masuk nominasi dalam Anugerah 
Industri Muzik Malaysia. Ia juga 
memenangkan beberapa lomba cipta 
lagu di Indonesia. Salah satunya adalah 
Lomba Cipta Lagu Muslim (LCLM) yang 
dilaksanakan oleh Republika. 

Kegiatan di bidang musik tersebut 
akhirnya terhenti setelah seorang teman 
menawari bekerja sebagai guru di SMK 
ICB Cinta Wisata Bandung. Sejak sering 
mengajar, Haris Munandar  tertarik 
dengan profesi guru. “Hal ini pula yang 
mendasari saya mengambil kuliah Akta 
IV di Universitas Islam Bandung,” kata 
Haris Munandar kembali. Bukan hanya 
di jenjang SMK, ia juga pernah menjadi 
guru kelas III di SDIT Salman Alfarisi 
Bandung. 

BABAK BARU KEHIDUPAN

Haris Munandar akhirnya memasuki 
babak baru kehidupan pada 2009. Ia 
menikah dengan Umayah Wardaya 
Muntahar. Bersama istri, Haris 
Munandar mendirikan PKBM di 
tahun 2012, yang diberi nama Rumah 
Inspirasi. Dengan pengelolaan yang 
baik, PKBM Rumah Inspirasi perlahan 
tapi pasti menuai banyak prestasi. 

Haris Munandar mendapat beasiswa 
di Universitas Pendidikan Indonesia 
di tahun 2014. Haris pun balik ke 
Bandung yang sudah dianggapnya 
sebagai rumah kedua. Nah, setelah di 
Bandung, hobi musiknya kambuh lagi. 
Pada 2014 sampai 2016 ia kembali 
menekuni dunia musik Islami. “Salah 
satu penghargaan yang saya peroleh 
adalah Best Uniqueness Composser 
dalam ajang Bandung Nasyid Award 

2015,” ujarnya.

Salah satu lagunya berjudul  “Garis 
Takdir” sangat tenar di Malaysia yang 
dinyanyikan oleh artis setempat. Tapi 
dunia musik tak berlanjut lagi karena 
kuliah sudah selesai di Bandung. Ia 
memperoleh predikat Cum Laude pada 
program Pascasarjana Pendidikan 
Ekonomi UPI Bandung.

Di tahun 2016, ia kembali mengabdi 
sebagai ASN di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung.  Kini ia bahagia hidup 
bersama istri dan  tiga anak. Mereka  
adalah Qurainu Qeenan Muhammad, 
Khanna Kairo Muhammad,  dan Shelluna 
Haiva Shanaya. Haris Munandar sangat 
menikmati apapun karunia dari Tuhan 
Yang Maha Kuasa. “Saya menikmati 
pekerjaan sebagai  seorang guru SMA, 
seorang tutor PKBM, seorang dosen 
dan berbagai peran lain yang sangat 
saya syukuri,” katanya bijak.

Selain itu, ia aktif di media sosial. 
Sosok Haris Munandar bisa ditemukan 
di Facebook (harisshaffix), Instagram (@
harisshaffix), dan twitter (@harisshaffix). 
Ia juga memiliki Youtube channel. 
“Search aja Haris Shaffix! Jangan lupa, 
like, comment, share dan subscribe ya,” 
kata Haris Munandar berpromosi. 

Rihad Wiranto
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Sekolah rumah atau 
homeschooling saat ini sudah 
menjamur. Hal ini terjadi karena 
banyak faktor, antara lain siswa 

bersangkutan sudah memiliki aktivitas 
lain di luar sekolah. Akibatnya ia sulit 
mengikuti proses pendidikan formal di 
ruang kelas. Karena itu banyak siswa 

memilih sekolah rumah. Homeschooling 
merupakan jalur pendidikan 
keluarga dan lingkungan/informal. 
Homeschooling dilakukan khususnya di 
rumah dengan pengarahan orangtua. 

Salah satu lembaga yang telah sukses 
menjalankan pendidikan homeschooling 

adalah Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) Homeschooling 
Pena Surabaya, Jawa Timur. Adalah 
sosok Supriadi, S. Pd., MM yang 
berhasil mendirikan PKBM tersebut 
dari nol hingga menjadi terkenal saat 
ini. Keberhasilan Supriadi mendapat 
penghargaan tinggi dari pemerintah. 
Antara lain, dia berhasil meraih 
Juara 2 Apresiasi GTK PAUD Dikmas 
Berprestasi dan Berdedikasi 2018, yang 
berlangsung di Pontianak, Kalimantan 
Barat. Supriadi menjadi juara dua untuk 
kategori Pengelola PKBM. 

Salah satu keunggulan dari PKBM 
Homeschooling Pena Surabaya ini adalah 
penggunaan teknologi dalam proses 
belajar khususnya saat ujian. Supriadi 
mengembangkan sebuah aplikasi yang 
mudah dioperasikan dengan tujuan 
untuk memperlancar proses belajar 
mengajar. Upaya Supriadi sangat cocok 
dengan gaya anak muda sekarang yang 
akrab dengan teknologi khususnya 
di bidang komunikasi. Hampir setiap 
anak muda sekarang menggunakan 
smartphone. 

Ia menciptakan sistem ujian daring 
berbasis sistem operasi Android 
dengan menggunakan aplikasi “Ujian 
Homeschooling Pena”. Setelah satu 
tahun dipraktekkan, penggunaan 
aplikasi tersebut terbukti memiliki 
beberapa keunggulan dan manfaat. Salh 
satunya, aplikasi ini tergolong mudah 
dioperasikan. Peserta didik tinggal login 
dengan username dan password pada 
saat pelaksanaan ujian dan langsung 
bisa mengerjakan soal-soal ujian hanya 
dengan mengklik jawaban yang benar. 
Juga sangat praktis. Lembaga hanya 
perlu memiliki sebuah website resmi 
untuk akses data ujian. Hemat biaya, 
dikarenakan tidak menggunakan kertas 
dan tinta (paperless) untuk ujian. Selain 
itu juga efektif, efisien dan akurat, dan 
siswa bisa mengakses aplikasi di mana 
saja. 

HARGAI PENGORBANAN AYAH

Supriadi kecil lahir di Desa 

Supriadi, S. Pd., MM

Juara II Pengelola PKBM
Apresiasi GTK PAUD Dikmas 2018

UJIAN PRAKTIS 
LEWAT APLIKASI
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Jatirejoyoso; Tamanayu, Kecamatan 
Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa 
Timur pada 12 Juni 1973. ”Saya anak 
terakhir dari lima bersaudara yang 
paling nakal. Saya pernah di-drop out 
dari 2 SMA,” katanya. Tapi kemudian 
ia insyaf dan semakin rajin belajar. 
Melalui perjuangan keras ia berhasil 
menyelesaikan studi S1 Bahasa dan 
Sastra Inggris, Universitas Kanjuruhan, 
Malang. 

Ia terlahir dari keluarga petani 
sederhana. Almarhum ayah, adalah 
petani yang memiliki mental hebat pada 
masanya. Sang ayah meninggal saat 
Supriadi sedang belajar di semester 3 
pada 1994. Kepergiannya tentu cukup 
memukul perasaan Supriadi. Masa sulit 
dialami Supriadi saat empat saudaranya 
merantau ke Jakarta. Mau tidak mau, ia 
harus banting tulang untuk mendapat 
sesuap nasi. Supriadi harus bekerja 
di pabrik sambil mengajar les privat di 
malam hari. Terasa melelahkan, tapi 
dengan semangat tinggi, Supriadi tidak 
merasakan semua itu. Ia bekerja keras 
siang malam agar bisa menjadi orang 
sukses seperti dicita-citakan oleh Ayah. 
Hingga akhirnya ia bisa meraih gelar 
sarjana sebagai hasil jerih payahnya 
selama ini. 

TIDAK MULUK-MULUK

Supriadi berkisah, pada November 
2013, langkah kecil untuk mendirikan 
PKBM dimulai. Ia tidak bermimpi 
muluk-muluk, yang penting dijalankan 
dulu meski tidak memiliki modal cukup 
untuk mendirikan lembaga pendidikan. 
Dengan keterbatasan yang ada, Supriadi 
membangun PKBM Homeschooling 
Pena hanya bermodal tekad optimistis 
dan niat baik untuk menebar manfaat 
bagi sesama. “Sebuah motor adalah 
satu-satunya teman setia menemani 
saya. Tidak punya kantor, staf, pengajar, 
sarana dan prasarana,” ujarnya. 

Beruntung, Supriadi memiliki ayah 
yang menurunkan sifat pantang 
menyerahnya. Dia sudah sering melihat 
perjuangan ayah untuk menyekolahkan 
anak-anaknya. Dengan semangat yang 
ada di hati Supriadi bertekad mengabdi 
dalam bidang pendidikan demi 
kemajuan anak bangsa.

Tak mau menyerah, Supriadi terus 
melakukan sosialisasi agar masyarakat 
mengenal PKBM Homeschooling Pena.
Ia sibuk membuat blog gratisan, 
menyebar brosur, pasang iklan di koran 
dan sebagainya. Segala hal dilakukan 
untuk mempromosikan gagasannya.

Usaha keras Supriadi menuai hasil 
positif. “Sampai akhirnya beberapa 
orangtua mulai mendaftarkan putra 
putrinya. Tapi saya bingung pusing 
tujuh keliling. Mau diajar apa? Diajar 
siapa? Belajar dimana? Wong tidak ada 
kantor,” kata Supriadi mengingat masa 
sulit itu.

Tapi Supriadi memiliki akal panjang. 
Tak ada rotan akar pun jadi. Akhirnya 
Supriadi mengajar anak-anak di mana 
saja asal siswa senang dan proses 
belajar bisa berlangsung dengan 
baik. Seiring berjalannya waktu, PKBM 
Homeschooling Pena terus berproses 
dan berprogress. Satu per satu Supriadi 
memperbaiki semua kekurangan di 
sana sini agar proses belajar semakin 
nyaman.

RAIH PENGHARGAAN

Supriadi terus meningkatkan 
layanan terhadap siswa-siswi. Salah 
satu terobosan yang ia lakukan adalah 
dengan membuat kelas daring dan 
sistem ujian online berbasis aplikasi 
Android yang diimplementasikan 

pada tahun ke 3. Usaha Supriadi 
tidak sia-sia. Berkat aplikasi tersebut, 
PKBM Homeschooling Pena meraih 
penghargaan Sekolah Keren pada 
tahun 2017 dari Direktorat Pendidikan 
Keluarga, Kemdikbud RI. 

Menyusul pada tahun 2018, Supriadi 
meraih juara II Apresiasi GTK PAUD 
Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi 
di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 
“Sebuah capaian prestasi yang tidak 
hanya fantastis tapi sungguh luar biasa 
bagi saya.”

Di tahun yang sama pula, Supriadi 
meraih dua penghargaan dari Walikota 
Surabaya sebagai Warga Kota Surabaya 
Berprestasi dan Berkontribusi. Pada 
Maret 2019, atas upaya kerasnya dalam 
berkontribusi di pendidikan non formal, 
Supriadi mendapat hadiah belajar di 
China selama 21 hari di Jiangsu Normal 
University. Ia mengikuti program 
Personal Development Program For 
Teachers And Principals Of MOEC 
Republic Of Indonesia 2019 yang 
dilaksanakan oleh Direktorat PGTK 
PAUD Dikmas Kemdikbud RI.

“Tidak ada yang tidak mungkin, 
selama kita memiliki optimisme yang 
tinggi dan niat baik. Percayalah bahwa 
keberhasilan bisa kita capai,” katanya 
semangat.  

Rihad Wiranto
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APA SIAPA

Siapa yang tak kenal Farah Quinn? Pada tahun 2019 ini ia didaulat menjadi 
juri memasak di acara Semarak Hari Pendidikan Nasional 2019  yang digelar 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada April lalu. 

Wanita kelahiran Bandung, 8 April 1980 ini sudah tak asing dengan 
dunia memasak. Ia  kerap menghabiskan waktu untuk membantu sang ibu di dapur.
kecintaanya dengan dunia kuliner sejak belia ini membawa Fara Farhanah Fauzan atau 
lebih dikenal dengan nama Farah Quin ke panggung selebrit. Sejak kecil, Lepas SMA, 
Farah melanjutkan kuliah SI di jurusan Finance, Indiana University Of Pennsylvania, 
Amerika Serikat. Sebuah jurusan yang sebenarnya tak sesuai dengan keinginannya, 
yaitu memasak. Namun demi menyenangkan hati sang ayah, Fauzan Rahim, ia pun 
memutuskan untuk mengambil jurusan finance.

Setelah berhasil menyelesaikan gelar sarjananya, Farah pun mengambil keputusan. 
Ia hanya akan bekerja untuk sesuatu yang ia sukai. Tawaran melanjutkan S2 dari sang 
ayah pun ditolak. Farah mengaku, dirinya bukan tipikal pekerja kantoran. Karena itulah 
ia memulai kariernya di Lydia’s Pittsburgh, sebuah restoran Italia terkenal di Pittsburgh, 
Pennsylvania. Ia juga melanjutkan pendidikannya DIII, mengambil jurusan Spesialisasi 
Pastry di Pittsburgh Culinary Institute. 

Tahun 2005, keberuntungan membawanya menjadi juru masak pada 
pertemuan G8 di Sea Island Georgia. Di bawah bimbingan Chef James Mullaney, 

dia menciptakan menu dessert yang spesial. Hidangan penutup itu disajikan 
untuk beberapa orang seperti Ibu Negara Laura Bush dan delegasi dunia 

lain. 

Di Indonesia, Farah mendapatkan tawaran oleh sebuah stasiun 
TV. Ia ditawari untuk membawakan sebuah acara masak-memasak. 
So Yummy, begitulah kata-kata yang sering diucap Farah Quinn usai 
memasak di acara ‘Ala Chef’ di sebuah stasiun TV swasta. Selain itu, 

ia juga pernah membawakan beberapa acara TV lain, seperti 
With Farah Quinn (Trans TV), Queen at Home With Tupperware 
(NET.), Food & Fashion (Trans TV), dan The Big Break (Asian 
Food Channel).

Tak mudah meraih apa yang telah Farah dapatkan. Semua 
butuh kerja keras. Perempuan yang hobi traveling ini selalu 

menyempatkan diri untuk mencari inovasi baru untuk resep 
masakannya. Ia juga tak pernah berhenti belajar. Puncaknya, di dalam 

negeri ia memboyong penghargaan sebagai Presenter Hobi & Gaya Hidup 
Terfavorit Panasonic Gobel Awards Tahun 2013. 

Saat ini, Farah telah memetik hasil dari keseriusannya di dunia kuliner. Dia 
menjadi seorang selebriti. Namanya kian dikenal jagat tanah air. Tak hanya 

cantik, Farah Quinn memang sangat piawai mengolah makanan di dapur. Pada 
tahun 2011, Farah juga merilis sebuah buku berjudul Healthy Happy Family. 
Buku ini berisi resep makanan dan resep pola hidup sehat sejak usia dini. 
Karena baginya, makan tak sekadar kenyang tapi harus menyehatkan juga. 

A. Fauzi Ramdani
Dikutip dari Viva.co.id

HOBI MEMASAK 
SEJAK BELIA

Farah Quinn:

APA SIAPA
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