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Di mana pun bertugas, itulah amanah. Maka ketika saya mendapat kepercayaan 
memimpin Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Menengah (Dit. P2TK Dikmen), amanah itu harus saya emban dengan baik. 

Tentu tak mudah memimpin Direktorat P2TK Dikmen, yang baru dibentuk sebagai bagian 
dari Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). 
Direktorat P2TK Dikmen merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi, Eselon I Kementerian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. 

Direktorat P2TK Dikmen kemudian disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
Nasional yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada tanggal 
22 Desember 2010. Sesuai Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tersebut, Direktorat 
P2TK Dikmen mengemban tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan menengah. 

Langkah awal Direktorat P2TK Dikmen adalah menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Program Pengembangan Pembinaan PTK Dikmen dengan Lembaga Terkait. 
Pertemuan mengundang perwakilan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
dan Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia. Sinergi Direktorat P2TK Dikmen dengan 
stakeholders di daerah itu menjadi pijakan awal untuk saling memahami isu penting dan 
permasalahan PTK Dikmen, di antaranya, penyaluran, pengelolaan, dan pelaporan dana 
dekonsentrasi, tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta 
menyelaraskan program pembinaan PTK Dikmen. 

Setidaknya ada delapan kebijakan utama Direktorat P2TK Dikmen menyangkut PTK 
DIkmen, yakni: 1) penyusunan rencana kebutuhan; 2) peningkatan kualifikasi akademik;   
3) pembinaan karier; 4) peningkatan kesejahteraanl; 5) penghargaan dan perlindungan; 
kerjasama dan pemberdayaan masyarakat; fasilitasi dan bimbingan teknis; serta 8)evaluasi 
penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Kebijakan utama tersebut 
dituangkan dalam banyak kegiatan. 

Pada tahap awal ini, perencanaan kebutuhan PTK menduduki posisi penting dalam 
program utama Direktorat P2TK Dikmen . Di dalamnya meliputi kegiatan pemetaan PTK, 
perencanaan PTK , rekrutmen dan seleksi PTK, SIMPTK Dikmen, mapping karier guru bidang 
studi SMA dan guru bidang keahlian di SMK, dan kebijakan redistribusi PTK. Program utama 
berikutnya yang juga harus segera digulirkan adalah pengembangan sistem pembinaan 
peningkatan kualifikasi akademik PTK. Peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/D-IV 
menjadi sangat penting dilakukan. Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, standar kualifikasi akademik seluruh guru di Indonesia adalah S1/D-IV, yang 
menjadi syarat mutlak mengikuti program Pendidikan Profesi Guru. 

Mari kita satukan langkah, jajaran Direktorat P2TK dan seluruh stakeholders terkait, 
sesuai tugas dan fungsi masing-masing, bekerja ekstra keras untuk mewujudkan PTK 
Dikmen yang profesional, bermartabat dan sejahtera. 
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Langkah awal biasanya tak mudah. Namun tak banyak waktu untuk 
berlama-lama dalam penyiapan kebijakan bagi Direktorat Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (Direktorat P2TK 

Dikmen), institusi baru yang dibentuk Mendiknas Mohammad Nuh pada tanggal 
22 Desember 2010. Direktorat P2TK Dikmen merupakan bagian dari Direktorat 
Jenderal Pendidikan Menengah, unit utama yang juga baru dibentuk Mendiknas. 

Tugas dan fungsi Direktorat P2TK Dikmen sudah menanti. Pemisahan pengelolaan 
PTK pendidikan dasar dan pendidikan menengah diharapkan upaya peningkatan 
mutu PTK Dikmen jauh lebih bagus. Di era sebelum ini, peningkatan mutu PTK, baik 
itu pendidikan dasar dan menengah, menjadi tanggung jawab Ditjen Peningkatan 
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK).  

Majalah PTK Dikmen yang hadir perdana di hadapan sidang pembaca ini menjadi 
bagian penting upaya Direktorat P2TK DIkmen mengkomunikasikan berbagai 
kebijakan, program dan kegiatan kepada seluruh stakeholders terkait. Hadir 
sebagai bahasan utama pada edisi pertama adalah sosialisasi Direktorat P2TK 
Dikmen dan koordinasi program pembinaan PTK dikmen dengan LPMP dan Dinas 
Pendidikan Provinsi. Tulisan yang menjadi Laporan Utama edisi ini merupakan hasil 
reportase rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pembinaan PTK 
Dikmen dengan Lembaga Terkait, yang diselenggarakan di Jakarta, 25-26 April lalu. 

Tulisan-tulisan lainnya di antaranya hasil-hasil Rembuk Nasional Pendidikan 2011, 
dan perkembangan pendidikan dan PTK dikmen di sejumlah daerah.  Kabupaten 
Gorontalo, salah satunya, yang bisa menjadi best practices pengelolaan pendidikan 
yang berhasil. Edisi ini juga mengangkat profil keberhasilan guru, kepala sekolah 
dan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Selain itu 
ada rubrik Sekolah, Peristiwa dan Buku yang menarik juga disimak.

Semoga edisi perdana ini tak sekadar menjadi pelengkap kehadiran Direktorat 
P2TK Dikmen sebagai unit kerja baru. Kritik dan saran membangun sangat kami 
harapkan sebagai masukan penerbitan edisi selanjutnya, agar lebih baik dari edisi 
ini.  

Selamat membaca! 

Salam PTK Dikmen . . .

REDAKSIS A L A M
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Undang-undang Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen menjadi acuan  lahirnya 
program sertifikasi profesi 

pendidik. Sesuai UU tersebut, bagi guru yang 
sudah lulus sertifikasi berhak mendapatkan 
tunjangan profesi yang besarnya satu kali 
gaji pokok. Walaupun sudah berjalan sejak 
tahun 2006 (yang pelaksanannya dimulai 
2007), namun persoalan yang menggelayuti 
persoalan sertifikasi guru rupanya sampai 
kini masih cukup runyam, termasuk masalah 
pembayarannya. 

Menurut Drs. Imam Subandi, M.Pd, 
mantan Kepala Subdit Program Direktorat 
P e m b i n a a n  P e n d i d i k  d a n  T e n a g a 
Kependidikan Pendidikan Menengah 
(Dit. P2TK Dikmen), persoalan tunjangan 
profesi itu menjadi salah satu fokus utama 
Rapat  Sinkronisasi Pelaksanaan Program 
Pembangunan Pendidikan Menengah, yang 
diselenggarakan Direktorat P2TK Dikmen, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, 
di Jakarta, akhir April lalu.  Peserta kegiatan 
ini berasal dari dinas pendidikan kabupaten/
kota, dinas pendidikan provinsi, dan 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

SOLUSI 
MENGATASI 
MASALAH 
TUNJANGAN GURU

(LPMP) seluruh Indonesia. “Dalam rapat 
ini kita ingin mencari solusi terbaik atas 
berbagai persoalan yang terkait dengan 
masalah tunjangan profesi,” kata Imam 
Subandi, yang saat itu menjadi penanggung 
jawab kegiatan. Kepala Subdit Program 
dan Evaluasi sejak 15 Juni 2011 dijabat 
Wastandar, MA, Ph.D.

TIGA MASALAH
Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Dikmen 

Prof. Dr. Baedhowi, M.Si, yang sekaligus 
menyampaikan paparan dan tanya jawab. 
Menurut Baedhowi,  masalah pendidik dan 

tenaga kependidikan (PTK) yang terkait 
langsung dengan pekerjaan rumah Ditjen 
Dikmen ada tiga. Pertama, tunjangan 
khusus, yang tidak tersebar di semua 
kabupaten/kota karena ada kriteria-kriteria 
khusus bagi penerimanya. Tunjangan ini  
diberikan setiap tahun, dan SK-nya juga 
harus diterbitkan setiap tahun. Berdasarkan 
pengalaman tahun 2010, kuota tunjangan 
khusus diberikan kepada sekitar 46.000 guru 
seluruh Indonesia. Tapi yang diterbitkan 
SK-nya tidak bisa seluruhnya, karena terjadi  
keterlambatan pengajuan SK tunjangan 
khusus dari daerah. Waktu itu besaran 
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tunjangan khusus belum satu kali gaji pokok, 
yakni Rp 1.350.000. Tapi untuk tahun 2011 
ini sudah satu kali gaji pokok. Oleh karena 
itu, agar tidak terjadi kasus serupa seperti 
tahun lalu, dimohon agar daerah segera 
mengusulkan nama-nama guru calon 
penerima tunjangan khusus.

Kedua, tunjangan fungsional guru 
non PNS. Nasibnya hampir sama dengan 
tunjangan khusus, yakni ada sebagian yang 
SK-nya tidak terbit lantaran keterlambatan 
usulan dari daerah. “Oleh karena itu, agar 
tidak terjadi kasus serupa seperti tahun lalu, 
dimohon agar daerah segera mengusulkan 
nama-nama guru calon penerima tunjangan 
tersebut,” kata Baedhowi.

Ketiga, tunjangan profesi guru. Persoalan 
yang terkaiat dengan ini lebih rumit. Ada 
dana tunjangan profesi yang dititipkan 
ke provinsi melalui dana dekon. Ada pula 
yang langsung digelontor ke kabupaten/
kota melalui dana transfer daerah. Dana 
tunjangan profesi yang ditaruh di provinsi 
mencakup    semua guru non PNS yang 
sudah lulus sertifikasi sejak 2007, ditambah 
sebagian guru-guru PNS yang lulus 
sertifikasi tahun 2010.  Sedangkan duit 
yang dikucurkan melalui dana transfer 
daerah (kabupaten/kota) digunakan untuk 
membayar tunjangan profesi semua 
guru PNS yang lulus sertifikasi sejak 2007 
ditambah sebagian yang lulus 2010. Total 
dana transfer daerah ini sekitar Rp 18,8 
triliun.  

“Dana transfer daerah ini memang 
baru kita mulai pada 2010. Pada 2009 dan 
sebelumnya, semua tunjangan profesi 
dibayarkan di tingkat provinsi. Baru tahun 
2010 sudah ada yang dibayarkan melalui 
transfer daerah ke kabupaten/kota, dan 
ada yang di provinsi,” ujar Baedhowi, yang 
mantan Dirjen PMPTK itu.

Baedhowi menegaskan, ketika kita 
mengalokasikan dana transfer daerah di 
kabupaten/kota, di dalam SK penetapan 
guru yang harus dibayar melalui transfer 
tidak disebutkan nilai nominal tunjangan 
profesinya. Yang disebutkan hanya nama 
guru PNS yang lulus sertifikasi. Daerah 
diminta supaya tunjangan profesi itu 
disesuaikan dengan SK terakhir guru 
tersebut. Dengan adanya SK yang diterbitkan 
kabupaten/kota, maka tunjangan profesi 
yang dibayarkan besarannya mengacu 
pada SK terakhir. “Ini belajar dari kasus 
tahun 2009. Saat itu banyak sekali guru 
yang protes karena tunjangan profesi yang 

dibayarkan tidak sesuai dengan SK kenaikan 
gaji berkala,” katanya. Sedangkan SK yang 
ada di tingkat provinsi, sudah disebutkan 
nilai nominal tunjangan profesinya.  

Masalah lain yang muncul adalah ketika 
tunjangan profesi untuk guru-guru PNS 
mulai tahun 2010 ditransfer ke  kabupaten/
kota, ternyata ada yang berlebih. Ada yang 
berlebih anggarannya, sehingga tidak bisa 
diserap. Ada pula yang berlebih jumlah 
orang yang akan menerima, sehingga 
dananya kurang. “Hal ini terjadi karena data 
yang disampaikan tidak valid. Diharapkan 
tahun ini tidak terjadi lagi,” tutur Baedhowi. 

Selain itu, ada juga beberapa daerah 
yang anggarannya sudah tersedia, tapi 
guru yang lulus sertifikasi tidak dibayar 
tunjangannya karena SK-nya belum terbit. 
Penyebabnya, berkasnya tidak diterima 
Kemdiknas. Tahun 2010, dari sekitar 198.000 
guru yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi, 
yang tidak terbit SK-nya sekitar 1.170 orang. 

Ada pula kasus lain, berkasnya sudah 
diterima di Jakarta tapi dokumennya ada 
yang cacat. Misalnya, mereka tidak punya 
NUPTK, tidak memenuhi syarat 24 jam 
mengajar tatap muka per minggu. Kasus 
lain, karena yang bersangkutan sudah 
meninggal, alih profesi, atau dipromosikan 
jadi pejabat struktural. 

Soal ketiadaan NUPTK, kalau masih 
ada masalah pada tahun ini, merupakan  
tugas LPMP berkoordinasi dengan Badan 
PSDMP dan PMP. Sedangkan soal tidak 
memenuhi syarat 24 jam, harus menjadi 
tugas daerah untuk mengatasinya. Berkas 
harus dilengkapi surat keterangan kepala 
sekolah bahwa guru tersebut memang 

mengajar 24 jam tatap muka, karena yang 
tahu kepala sekolah. Kalau ternyata data 
itu tidak benar, maka kepala sekolah bisa 
dianggap melakukan pembohongan publik.  
Soalnya, sesuai dengan PP Guru, bagi guru 
yang berhak mendapatkan tunjangan 
profesi harus memenuhi syarat mengajar 
tatap muka minimal 24 jam per minggu. 
“Kalau tidak memenuhi itu tapi dibayarkan, 
ya salah,” kata Baedhowi.

Ia menambahkan, tunjangan profesi 
itu dimaksudkan untuk mendorong 
terwujudkanya guru yang bermutu dan 
sejahtera. Bukan guru yang sejahtera 
tapi  t idak bermutu. “Niat baik kita 
adalah bagaimana hak-hak guru harus 
dipenuhi. Kalau sekarang sudah ketahuan 
kekurangannya berapa dari tunjangan 
profesi 2010 yang belum terbayar, maka  
kami berupaya mengajukan APBN-P, 
sehingga bisa dibayarkan tahun ini bersama 
dengan tunjangan profesi 2011. Kita 
tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi 
mari kita cari solusinya agar masalah ini 
terselesaikan,” tandasnya. 

Paparan Baedhowi ini  diakhiri  tanya jawab 
dengan peserta. Cukup banyak pertanyaan 
dan masukan. Seluruh persoalan yang 
mengemuka pada kegiatan ini kemudian 
dimuruskan dalam bentuk rekomendasi bagi 
perbaikan dalam mengatasi tiga persoalan 
tunjangan di atas, yakni tunjangan khusus, 
tunjangan fungsional, dan tunjangan 
profesi. Harapannya, setelah mengikuti 
kegiatan, peserta memperoleh solusi yang 
kongkrit. 

SAIFUL ANAM

Suasana pembelajaran bahasa Inggris di SMA 4 Denpasar. Prestasi 4 siswanya meraih rata 
nilai Ujian Nasional 2011 terbaik. Rata nilai SMA 4 Denpasar terbaik kedua nasional. 
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Mengawal i  langkah baru 
sebagai direktorat yang 
baru dibentuk, Direktorat 
P e m b i n a a n  P e n d i d i k 

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Menengah (Dit. P2TK Dikmen) Direktorat 
Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen 
Dikmen) pada tanggal 25-26 April 2010 
lalu menyelenggarakan rapat sinkronisasi 
pelaksanaan pengembangan pembinaan 
PTK Dikmen dengan lembaga terkait. 

Kegiatan yang dilangsungkan di Hotel 
Batavia, Jakarta, itu bertujuan untuk: 

1) Mengkomunikasikan isu-isu penting 
mengenai penyaluran, pengelolaan dan 
pelaporan dana dekon pada pemerintahan 
pusat dengan pemerintahan provinsi. 2) 
Membahas permasalahan-permasalahan 
mengenai penyaluran dan pelaporan dana 
tunjangan profesi, tunjangan fungsional, 
dan tunjangan khusus, pada pemerintah 
pusat dan pemerintah provinsi. 3) Mencari 
solusi atas permasalahan yang terjadi serta 
melakukan strategi untuk pelaksanaan dan 
pengelolaan dana dekon. 4) Mensinkronkan 
dan menyelaraskan program pembinaan 

pendidik  dan tenaga kependidikan 
menengah antara pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah.

Peserta yang dihadirkan berasal dari 
lembaga-lembaga terkait. Selain dari 
unsur-unsur  di lingkungan Dit. P2TK 
Dikmen, Dit. P2TK Dikdas, Dit. Pembinaan 
PAUDNI dan dari unsur Skretariat Ditjen 
Dikmen, masih terdapat 218 peserta lain 
yang dihadirkan. Mereka berasal dari unsur 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP), dan Dinas Pendidikan Provinsi. 

Dalam kesempatan memberikan materi, 

SINKRONISASI PROGRAM 
PEMBINAAN PTK DIKMEN
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Prof. Dr. Baedhowi, M.Si, Direktur Jenderal 
Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) 
menyampaikan beberapa isu strategis 
terkait pendidikan menengah menyangkut 
persoalan ketersediaan, keterjangkauan, 
kualitas, dan kesetaraan.

Dalam hal ketersediaan, dikatakan 
Baedhowi bahwa daya tampung sekolah 
menengah (SM) yang meliputi SMA, SMK, 
SMLB, dan Paket C belum memenuhi 
lulusan SMP dan yang sederajat. Juga 
masih ada wilayah yang belum tersedia 
sarana sekolah menengahnya, terutama 
di daerah tepencil dan daerah terisolir. 
Dalam hal keterjangkauan, lanjut mantan 
Dirjen PMPTK itu, masih ada sebagian 
masyarakat yang tidak memiliki budaya 
melanjutkan sekolah menengah yang 
berimbas pada masih rendahnya tingkat 
capaian Angka Partisipasi Sekolah (APK) 
sekolah menengah. 

Dalam hal kualitas sekolah dan lulusan 
sekolah menengah,  kata Baedhowi 
masih terdapat beberapa hal yang perlu 
diseriusi dilakukan peningkatan. Mulai 
dari peningkatan kualitas sekolahnya, 
lulusannya, kualitas dan kualifikasi PTK-
nya, mismatch-nya, hingga kualitas 
sertifikasi dan distribusinya. Penerapan 
dan pengembangan pembelajaran berbasis 
TIK juga masih sangat perlu dimarakkan di 
lingkungan pendidikan menengah. Selain itu 
juga perlu terus diperbaiki kebijakan tentang 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 
(RSBI), tentang relevansi SMA dengan 
perguruan tinggi, serta relevansi pendidikan 
SMK, SMLB dan Paket C dengan dunia kerja. 
“Dan yang yang tidak boleh terlewatkan 
adalah penerapan pendidikan karakter,” 
kata Baedhowi. 

Perihal relevansi lulusan SMA dengan 
perguruan tinggi,  kata Baedhowi perlu 
mendapat perhatian serius. ”Relevansi 
SMA dengan perguruan tinggi itu sangat 
penting. Perguruan tinggi harus melakukan 
evaluasi terutama pada beberapa program 
pendidikan yang terlihat jenuh karena 
makin kurang peminat. Di sisi lain juga 
masih ada disparitas mutu perguruan 
tinggi antardaerah serta belum meluasnya 
jangkauan pendidikan tinggi karena faktor 
biaya,”lanjut Baedhowi.

Demikian halnya dengan SMK, harus 
makin memiliki relevansi dengan kesiapan 
siswa menjalani kehidupan setelah lulus. 
Hal itu bisa dilihat dari seberapa besar 
keterserapan lulusan pada tahun kelulusan 

dengan dunia kerja, serta lulusan yang 
menjadi wirausahawan. Untuk itu, di SMK 
diperlukan update program keahlian sesuai 
dengan kebutuhan ilmu dan teknologi, 
perlu dilakukan job macthing, dan SMK juga 
dikembangkan mampu menjalin kerjasama 
dengan industri dalam dan luar negeri. 

Dalam hal kesetaraan, Baedhowi 
mengatakan bahwa masih terjadi disparitas 
layanan pendidikan menengah antar 
wilayah, termasuk dalam kaitannya dengan 
gender, status sosial kaya dan miskin, 
kewilayaan antara kota dan desa serta 
daerah khusus. 

RENSTRA DITJEN DIKMEN
Selanjutnya, Baedhowi menyajikan 

beberapa rencana strategis yang hendak 
di jalankan Dit jen Dikmen.  ”Tujuan 
disusunnya renstra tersebut agar dapat 
tersedia dan terjangkaunya layanan 
pendidikan menengah yang bermutu, 
relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, 
kabupaten dan kota,” kata Baedhowi. 

Baedhowi menegaskan, untuk mencapai 
hasil maksimal dari Renstra tersebut, beban 
tidak hanya berada di pundak pemerintah. 

Namun, ujung tombak keberhasilan tersebut 
adalah sekolah beserta seluruh jajaran 
pendidik dan tenaga kependidikannya. 
Agar tiap sekolah dapat berperan dengan 
maksimal, ke depan tiap sekolah harus 
mampu melakukan Evaluasi Diri Sekolah 
(EDS) yang merupakan bagian dari sistem 
penjaminan mutu.

“Selain sekolah, yang nantinya harus 
melakukan evaluasi diri dalam rangka 
peningkatan mutu layanan pendidikan 
adalah pemerintah kabupaten/kota hingga 
pemerintah pusat,” katanya. Baedhowi 
menekankan bahwa kemampuan evaluasi 
diri mulai dari sekolah hingga pemerintah 
kabupaten/kota dan pemerintah pusat 
harus benar-benar digalakkan dan dibangun 
bersama.

Untuk mendukung hal  tersebut, 
diperlukan sinkronisasi program terutama 
antara Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, dan 
Ditjen PAUDNI Saat ini telah dibentuk 
Sekretariat Bersama (Sekber) antara ketiga 
unit utama tersebut. Sejauh ini sekber sudah 
mulai melakukan pertemuan bersama dan 
segera merumuskan program-program 
terkait. 

NO SASARAN STRATEGIS

1 APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 
80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 
70% kabupaten mencapai APK minimal 65%

2 Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal 
B

3 Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B

4 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan 
Profesional Berkelanjutan

5 Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI

6 Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-
kurangnya 90% bersertifikat

7 Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008

8 Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran

9 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan 

10 Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan

11 Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti 
Pelatihan Profesional Berkelanjutan

12 Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka 
melanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah

13 Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender 
semakin kecil

14 Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK  menerapkan pembelajaran yang 
membangun karakter
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KEBIJAKAN DIT. P2TK DIKMEN
S e l a n j u t n y a ,  u n t u k  m e n a n g a n i 

permasalahan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan menengah (PTK 
Dikmen), Surya Dharma, MPA, Ph.D, 
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah (Dit. 
P2TK Dikmen) menjabarkan tugas pokok 

dan fungsi Dit. P2TK Dikmen serta program-
program utamanya. Tugas pokok dan fungsi 
Dit. P2TK Dikmen seperti ditunjukkan pada 
tabel berikut.

SULITNYA REDISTRIBUSI GURU
Dari tupoksi dan program utama Dit. 

P2TK Dikmen tersebut, khusus penanganan 

kebutuhan PTK diperlukan data akurat. 
Untuk itu, menurut Surya Dharma sangat 
perlu adanya kerjasama dan koordinasi 
dengan stakeholders terkait, mulai dari 
dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan 
kabupaten/kota, dan LPMP. “Dan kalau 
kita lihat dari semua tugas pokok dan 
fungsi sangat diperlukan data yang sangat 
akurat, sehingga kita bisa betul-betul 
merencanakan kebutuhan dengan tepat. 
Itulah fungsinya diperlukan koordinasi dan 
kerjasama dengan provinsi, kabupaten/kota 
dan LPMP,” kata Surya Dharma.

Perencanaan kebutuhan PTK, dalam 
pemikiran Surya Dharma memiliki dua 
paradigma. Paradigma pertama, yakni 
pemenuhan kebutuhan guru hanya 
disesuaikan dengan formasi. Paradigma 
kedua, yakni pemenuhan kebutuhan guru 
dengan redistribusi. Paradigma kedua lebih 
sulit daripada paradigma pertama. Pasalnya, 
kata Surya Dharma, redistribusi guru 
terkendala otonomi daerah yang membuat 
daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri 
yang terkadang sulit untuk disentuh.  ”Jika 
redistribusi ini bisa dilaksanakan, tentu 
persoalan banyaknya guru yang pensiun 
bisa sedikit teratasi. Tetapi otonomi daerah 
tidak memungkinkan redistribusi guru. 
Jangankan bisa redistribusi antar kabupaten 
dan antar propinsi, redistribusi guru dalam 
satu dabupaten saja sangat sulit,” tandas 
Surya Dharma. 

PEMBINAAN PTK DIKDAS
Sementara itu, Sumarna Surapranata, 

Ph.D Direktur Pembinaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Dit. 
P2TK Dikdas) Ditjen Dikdas kepada para 
peserta yang berasal dari dinas pendidikan 
provinsi dan kabupaten/kota serta dari 
LPMP itu berkesempatan memaparkan 
tentang program-program terkait tupoksi 
Dit. P2TK Dikdas. 

”Direktorat Pembinaan PTK Dikdas 
memiliki tupoksi melakukan perumusan 
kebijakan, koordinasi  pelaksanaan, 
p e n y u s u n a n  r e n c a n a  k e b u t u h a n , 
pengembangan sitem pembinaan kualifikasi, 
pelaksanaan kerjasama, dan fasilitasi 
bimbingan teknis. Yang Jelas, kami tidak 
melakukan diklat, karena diklat sudah tidak 
boleh. Kami juga melakukan pemberian 
penghargaan dan perlindungan serta 
evaluasi norma pelaksanaan organisasi,” 
kata Pranata. 

No Kegiatan Tujuan Akhir
1 Penyusunan  

Rencana 
Kebutuhan PTK

Pemetaan PTK
Perencanaan PTK
Rekruitmen dan Seleksi PTK   

Pemenuhan Kebutuhan, 
Pengembangan 

Karir, Fasilitasi  Dan 
Kesejahteraan Ptk Dikmen

SIMPTK Dikmen
Mapping  Karir Guru Bidang Studi SMA
Mapping  Karir Guru Bidang Keahlian SMK
Redistribusi PTK

2 Peningkatan 
Kualifikasi PTK

 Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1
 Peningkatan Kualifikasi KS RSBI ke S2
 Peningkatan Kualifikasi Pengawas SekolahKe S2
 Kerjasama dengan LPTK untuk  menghasilkan guru 

produktif SMK

3 Pembinaan Karier 
PTK

 Penilaian Kinerja PTK
 Angka Kredit PTK
 Inpassing Guru Swasta
 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru PNS
 Alih Keahlian Guru SMK

4 Kesejahteraan 
PTK

 Tunjangan Profesi
 Tujangan Khusus
 Tunjangan Fungsional
 Maslahat Tambahan
 Intensif Guru SILN

6 Penghargaan dan 
Perlindungan

 Pengembangan Sistem, Standar, Kriteria Penghargaan 
PTK
 Pemberian Penghargaan PTK Berprestasi dan Berdedikasi
 Advokasi Perlindungan PTK

7 Kerjasama dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat

 Kerjasama dengan lembaga di Dlm/Luar Negeri
 Kerjasama dengan dunia Industri PTK SMK
 Pertukaran PTK di Antar Kab/Kota utk Pemerataan Mutu

8 Fasilitasi dan 
Bimbingan 
Tekniks

 Sosialisasi Produk2 Kebijakan
 Bintek Induksi Guru Pemula
 Bintek Penerapan Kebijakan
 Piloting Penerapan Regulasi di Kab/Kota
 Capacity building lembaga yang terkait PTK Dikmen

9 Evaluasi  Evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan 
dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan 
 Evaluasi Dampak
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Untuk kesejahtaraan, seperti halnya 
Dit. P2TK Dikmen, Dit. P2TK Dikdas juga 
bertugas dalam penyaluran tunjangan 
profesi, tunjangan fungsional, tunjangan 
khusus, dan tunjangan peningkatan 
kualifikasi, serta tunjangan-tunjangan 
lainnya. ”Kita juga menangani pemberian 
tunjangan untuk guru di Sekolah Indonesia 
Kota Kinabalu (SIKK) dan guru-guru bagi 
anak-anak TKI yang dikelolah Yayasan 
Humana di kawasan perkebunan kelapa 
sawit di Malaysia,” terang Pranata.

Dalam hal bimbingan karier, program 
yang disusun meliputi  peningkatan 
kual if ikasi ,  peni laian angka kredit, 
program induksi, program  impassing, 
dan penyesuaian jabatan PNS. ”Untuk 
Harlindung, program yang akan dilakukan 
Direktorat P2TK Dikdas meliputi lomba PTK 
Berprestasi, penghargaan PTK berprestasi, 
penganugeraan satya lencana kesadaran 
berkonstitusi, pemilihan PTK berprestasi, 
pengiriman PTK ke luar negeri, kerjasama 
dengan Lembaga Bantuan Hukum Guru, 
kerjasama dengan kode etik dan dewan 
guru, serta pelaksanaan program pendidikan 
karakter bagi PTK,” terang Pranata. 

Untuk program monitoring dan evaluasi 
(monev) yang akan dilakukan adalah 
memonitor seluruh program yang tertuang 
dalam tupoksi. Mulai dari monitoring 
pelaksanaan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria perencanaan kebutuhan PTK 
pendidikan dasar, pemberian kesejahteraan, 
karier, serta penghargaan dan perlindungan. 

PEMBINAAN PTK PAUDNI
K e g i a t a n  s i n g k r o n i s a s i  p r o g r a m 

pembinaan PTK Dikmen dengan lembaga 
terkait juga menghadirkan Direktorat 
Pembinaan PTK Pendidikan Anak Usia 
Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) 
yang pada kesempatan diwakili oleh Drs. 
Nasruddin, Kasubdit PTK PAUD. Nasrudin 
menyampaikan visi P2TK PAUDNI, yakni 
mewujudkan PTK PAUDNI yang profesional 
dan bermartabat. 

Sedangkan tugas Dit. P2TK PAUDNI 
adalah melaksanakan perumusan dan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan serta 
fasilitasi penerapan standar teknis di 

bidang PTK PAUDNI. Adapun fungsi Dit. 
P2TK PAUDNI adalah sebagai berikut. 
Merumuskan kebijakan di bidang PTK 
P A U D N I ,  m e l a k u k a n  k o o r d i n a s i 
pelaksanaan kebijakan di bidang PTK 
PAUDNI, penyusunan rencana kebutuhan 
PTK PAUDNI, dan pengembangan sistem 
pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir 
PTK PAUDNI. 

Nasruddin juga menyampaikan bahwa 
tenaga pendidik di lingkungan PAUDNI 
meliputi pamong belajar, guru TK, tutor 
pendidikan keaksaraan, guru Kelompok 
Belajar (KB)/ TPA/SPS, dan instruktur. 
Sedangkan untuk tenaga kependidikan di 
lingkungan PAUDNI meliputi penilik, kepala 
sekolah TK, pengawas TK, TLD, Pengelola/
Penyelenggara PAUDNI, administrator, 
pustakawan, laboran, dan pengelola TIK. 

Nasruddin juga menyinggung persoalan 
pembinaan kompetensi PTK PAUDNI. 
”Jadi  sesuai  dengan tusinya,  kami 
mempunyai tugas untuk menyusun bahan-
bahan kebijakandalam bentuk pedoman, 
juklak, juknis dan sebagainya. Kami telah 
menyusun pedoman diklat berjenjang 
yang terstandar dalam tiga level. Kemudian 
untuk  peningkatan kualifikasi ada Rintisan 
Pemberian Gelar (RPG), ada program 
konversi dan lain sebagainya. Kemudian 
ada pula pengembangan kompetensi 
dalam bentuk berbagai kegiatan dan 
harlindung,”katanya.  .  

MUKTI ALI

MU
KT

I  A
LI

AR
IEF

 / 
PIH

. K
EM

DIK
NA

S



12 13

Sebagaimana dikatakan Prof. 
Dr. Baedhowi M.Si, Direktur 
Jenderal Pendidikan Menengah 
(Dirjen Dikmen), bahwa terdapat 

beberapa persoalan mendasar yang menjadi 
pekerjaan rumah di lingkungan kerjanya 
terkait layanan pendidikan menengah. 
Persoalan-persoalan tersebut mencakup 
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan 
kesetaraan. 

Dalam hal ketersediaan, dikatakan 
Baedhowi bahwa daya tampung sekolah 
menengah (SM) yang meliputi SMA, SMK, 
SMLB, dan Paket C belum memenuhi 
lulusan SMP dan yang sederajat. Juga 

masih ada wilayah yang belum tersedia 
sarana sekolah menengahnya, terutama di 
daerah tepencil dan daerah terisolir. Dalam 
hal keterjangkauan, lanjut mantan Dirjen 
PMPTK itu, masih ada sebagian masyarakat 
yang tidak memiliki budaya melanjutkan 
sekolah menengah yang berimbas pada 
tingkat capaian APK sekolah menengah. 

Menyambung pernyataan Baedhowi, 
Surya Dharma Ph.D, Direktur Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(Dit. PTK Dikmen) juga menyinggung 
tentang adanya tantangan dalam rencana 
pemenuhan kebutuhan PTK, terutama 
guru. Dalam 5 tahun ke depan, kata Surya 

Dharma terdapat tak kurang 12.000 guru 
SMA akan pensiun dan 9.000 guru SMK 
juga akan pensiun. Dengan hal tersebut, 
otomatis harus disiapkan guru baru minimal 
berjumlah sama dengan memasuki pensiun. 
”Oleh sebab itu bagaimana antara propinsi, 
kabupaten/kota, dan LPMP bisa bersinergi 
untuk sama-sama menghitung secara pasti 
kebutuhannya nanti. Kebutuhan ini kan 
bukan hanya dalam arti kuantitas, tetapi 
kita sampai kepada bidang studi apa yang 
diperlukan untuk merekrut para guru 
baru yang kira-kira 5 tahun kedepan akan 
pensiun. Ini menjadi pekerjaan yang sangat 
prinsipal bagi kita,”lanjut Surya Dharma.

Permasalahan lain yang mesti mendapat 
penyelesaian di lingkungan pendidikan 
menengah adalah masalah tunjangan. 
B e b e r a p a  p e r m a s a l a h a n  t e r s e b u t 
menyangkut :
1. Masih adanya SK tunjangan yang baru 

diterima Desembur 2010 sehingga 
tidak terbayarkan karena dana sudah 
dikembalikan ke negara (meliputi 
provinsi NTT, Kabupaten Mamuju Utara, 
dan lain-lain).

2. Banyaknya kekurangan pembayaran 
pada tahun 2010 yang menjadi beban 

Memecahkan 
Permasalahan PTK 
Dikmen
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DIPA 2011.
3. Perpindahan guru antara kabupaten/

kota, sehingga membebani kabupaten/
kota penerima.

4. Perpindahan guru dari lingkungan 
Kementerian Agama ke Kementerian 
Pendidikan Nasional atau sebaliknya. 

5. Pengalokasian dana dilakukan tahun 
sebelumnya sedangkan pembayaran 
dilakukan tahun berjalan, sehingga dana 
yang tersedia tidak mencukupi

6. Rekonsiliasi dana tahun lalu masih di 
bawah Ditjen PMPTK dan hasilnya belum 
diterima oleh Direktorat-direktorat yang 
mengelola sekarang.

7. M e m p r i o r i t a s k a n  p e m b a y a r a n 
k e k u r a n g a n  t a h u n  l a l u  t i d a k 
dimungkinkan karena data yang 
kurang masih belum diterima dari 
kabupaten/kota dan provinsi sebagai 
dasar penerbitan SK kekurangan

8. Berkas untuk kuota tahun lalu belum 
sepenuhnya diterima dan diolah, 
sehingga belum bisa diproses SK-nya. 

Sedangkan permasalahan-permasalahan 
lain yang kerap muncul di daerah, di 
antaranya:
1. Guru menuntut kekurangan tunjangan, 

lantas membawa masalah ke DPRD 
yang menyebabkan dinas dibuat repot 
karenanya.

2. Untuk kuota 2010, berkas yang lengkap 
dari guru belum diterima oleh dinas dan 
LPMP, sehingga tidak bisa ditransfer 
datanya untuk pembuatan SK TPP.

3. Data individu guru yang kekurangan 
(sebelum kuota 2010) belum direkap 
oleh semua daerah, sehingga print out 
dan softcopynya belum bisa dikirim ke 
Direktorat

4. T e r b a t a s n y a  p e n i l a i a n  k i n e r j a , 
pengendalian dan penjaminan bahwa 

PTK  SMA  SMK SMLB
 SMA DAERAH 

TERPENCIL/ 
BATAS 

 SMK DAERAH 
TERPENCIL/ 

BATAS 

GURU 254.387 161.656 186 -47.790 -18.501

KEPALA SEKOLAH -7.692 -4.810 -20 -1.826 -723

PENGAWAS 5.851  

TUTOR PAKET C 1.561  -  -  -  - 

T ADMINISTRASI 57.256 37.826 15 -11.020 -4.661

T PERPUSTAKAAN 3.707 1.456  - -711 -144

T LABORATORIUM 2.455 3.728 1 -406 -323

guru benar-benar mengajar 24 jam tatap 
muka per minggu  dengan kualitas yang 
baik. Jika kualitas mengajarnya kurang 
baik, jam mengajar bisa dikurangi 
sehingga guru tersebut dapat diusulkan 
untuk tidak mendapatkan tunjangan.

5. Sangat sedikit laporan yang menyatakan 
guru dan pengawas diusulkan untuk 
dihentikan pembayaran TPPnya. 

6. Koordinasi antarinstansi masih belum 
optimal.

KUALIFIKASI GURU
Persoalan PTK Dikmen juga menyangkut 

ketersediaan dan peningkatan kualifikasi 
guru-guru SMA/SMK. Jumlah guru yang 
belum S1 atau D- IV sudah sedikit jumlahnya.  
“Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, DIY, Bali, 
Jabar, Jateng, Banten, Sulawesi Selatan 
dan Kalimantan Timur berada di bawah 
rata-rata nasional. Artinya jumlah guru 
yang berkualifikasi akademik S-1/D-IV lebih 
banyak daripada yang belum S-1/D-IV dan 
lebih banyak daripada provinsi lainnya,” kata 
Dra. Maria Widiani, MA, Kepala Subdit PTK 
SMA, Dit. P2TK Dikmen. 

Pada grafik warna merah menunjukkan 
masih banyaknya provinsi yang memiliki 
guru kurang memenuhi standar kualifikasi 
S1/ D-IV dengan provinsi terbanyak guru 
kurang dari S1 / D-IV-nya adalah Provinsi 
Maluku. Dan secara nasional, lanjut Maria, 
rata-rata guru yang belum S1/ D-IV sebesar 
55,19 %. 

Untuk guru-guru SMA dan SMK yang 
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belum S1/D-IV, lanjut Maria, pemerintah 
telah merancang pemberian bantuan 
peningkatan kualifikasi S1/D-IV (guru dalam 
jabatan). Penetapan dan pendistribusian 
kuota bantuan tersebut adalah sebagai 
berikut. 1) Kuota provinsi ditentukan secara 
proporsional berdasarkan jumlah guru yang 
belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-
IV di provinsi masing-masing thd jumlah guru 
yang belum memiliki kualifikasi akademik 
S-1/D-IV secara nasional, dikalikan dgn 
kuota nasional. 2) Kecamatan yang berada di 
kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar 
menjadi prioritas untuk mendapatkan kuota 
sesuai kebutuhan daerah tersebut. Oleh 
karena itu kuota provinsi didistribusikan 
setelah dikurangi guru yang bertugas di 
kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar. 
3) Kota kabupaten/kota dihitung secara 
proporsional berdasarkan jumlah guru 
yanbelum memiliki kualifikasi akademik 
S-1/D-IV di kabupaten/kota terhadap 
jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi 
akademik S-1/D-IV di provinsi dikalikan 
dengan kuota provinsi. 

Namun demikian, sangat diperlukan 
pendataan guru SMA yang belum S-1/D-
IV secara tepat. “Pendataan itu mulai dari 
guru yang sedang kuliah semester berapa, 
kapan selesainya,  dimana kuliahnya, apakah 
mendapat bantuan studi atau tidak. Juga 
sangat diperlukan ketepatan pembagian 
kuota per kabupaten/kota. Sehingga 
koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, 
LPMP, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/
kota, Perguruan Tinggi, BKD setempat 
sangat penting,” kata Maria. 

Peningkatan kualifikasi bagi guru SMA/
SMK tersebut juga memerlukan kerjasama 
dengan LPTK atau perguruan tinggi 
penyelenggara peningkatan kualifikasi 
bagi PTK. Namun demikian, masih terdapat 
beberapa permasalahan antara fakta di 
LPTK dengan di sekolah. Masalah-masalah 
tersebut antara lain: 

Program studi di LPTK tidak ada, 
tetapi guru SMKnya banyak dan bervariasi 
program keahliannya. Contoh: Analisis 
Kesehatan, Budidaya Perikanan, Bisnis dan 
Manajemen, Teknik Pendingin dan Tata 
Udara, Farmasi, dsb.

Mata pelajaran  ada di kurikulum sekolah, 
tetapi tidak ada program studinya di LPTK. 
Contoh: Sejarah Budaya, Antropologi, 
Manajemen, Seni Budaya, Keterampilan, 
Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Nama mata pelajarannya tidak ada 

dalam struktur kurikulum sekolah, tetapi ada 
program studinya di LPTK. Contoh:, Pend. 
Koperasi, Seni Musik, Seni Tari, Sendratasik.

Alhasil kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa peran forum perguruan tinggi 
penyelenggara belum berjalan dengan 
baik. Bahkan masih terdapat wilayah yang 
belum memiliki forum, atau sudah ada 
forum namun mengalami kevakuman. “Jadi 
perlu ada upaya-upaya untuk memberikan 
penguatan kepada forum PT penyelenggara 
dalam penyelenggaraan Program S-1 
Kependidikan bagi guru dalam jabatan,” 
lanjut Maria.

D i  s i s i  l a i n ,  j a r i n g a n  k e m i t r a a n 
antarperguruan tinggi penyelenggara belum 
berjalan dengan baik. Termasuk koordinasi 
dengan Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) yang berwenang mengeluarkan 
surat izin belajar. Sejauh ini, masih 48 
perguruan tinggi penyelenggara yang 
sudah menjalin kemitraan dengan dinas 
pendidikan kabupaten/kota (serta BKD) 
dalam rekrutmen calon mahasiswa (guru 
yang melanjutkan S1/ D-IV). Juga masih 
ada BKD dan dinas pendidikan yang belum 
memahami program peningkatan kualifikasi 

bagi guru dalam jabatan. Mereka masih 
beranggapan program tersebut sebagai 
program kelas jauh, atau bisa ditempuh 
tanpa meninggalkan tugasnya mengajar. 
Akibatnya guru bersangkutan tidak 
mendapatkan izin belajar. Kendala lain juga 
dikarenakan pemda belum menganggarkan 
bantuan peningkatan guru dalam jabatan, 
akibatnya surat izin juga tidak dikeluarkan. 

Persoalan yang juga tak kalah pentingnya 
adalah terkait guru-guru yang berada 
wilayah-wilayah provinsi yang tidak 
memiliki LPTK. Hal itu dialami oleh guru-
guru di Provinsi Maluku Utara, Bangka 
Belitung, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, 
dan Papua Barat. 

MENUJU PTK PROFESIONAL
Pada kesempatan lain, Prasetyo Tri 

Atmojo, Kasubdit PTK SMK memaparkan 
persoalan yang berkaitan dengan PTK SMK. 
Menurut Prasetyo, saat ini jumlah guru 
SMK sebanyak 35.057 orang. guru-guru 
tersebut tersebar dalam enam bidang studi 
keahlian. Meliputi Teknologi dan Rekayasa 
sebanyak 18.803 orang. Teknologi Informasi 
Komunikasi sebanyak 506 orang, Kesehatan 
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sebanyak 123 orang, Seni, Kerajinan dan 
Pariwisata sebanyak 4.644 orang, Agribisnis 
dan Agroteknologi (pertanian) sebanyak 
2.951 orang, serta Bisnis dan Manajemen 
sebanyak 8.030 orang. 

Prasetyo juga memaparkan berbagai 
program pelayanan PTK Dikmen tahun 
2011 khususnya untuk PTK SMK. Beberapa 
program tersebut adalah, Penilaian 
Prestasi Kerja Pengawas Sekolah Gol. IV, 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan PTK 
SMK  dan Pemetaan PTK SMK, Penyusunan 
SKB Mendiknas dan BKN tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 
Kreditnya, Penyiapan Permendiknas 
tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan 
Angka Kreditnya, Sertifikasi Alih Keahlian 
Guru SMK, Penghargaan Kepala Sekolah 
Berwawasan Lingkungan, Pengembangan, 
Pendidikan Karakter Bangsa di SMK, dan 
Lomba Inovasi Kepala Sekolah Dikmen 
dalam Pengembangan Karakter di Sekolah. 

“Selain itu ada pula program penghargaan 
kepala sekolah berprestasi, pengawas 
berprestasi, penghargaan satyalencana 
pendidikan, advokasi dan perlindungan 
hukum, bimbingan teknis laboran dan juru 
bengkel, serta pemetaan mutu pendidikan 
melalui kemitraan antara SMK. Juga 
dilakukan pemerataan mutu pendidikan 
melalui program kemitraan SMK dengan 
dunia usaha dan industri, pelaksanaan 
inpassing guru SMK non PNS serta bantuan 
S1/D-ID dan S2,” kata Prasetyo. 

Prasetyo juga memaparkan upaya 
yang akan dilakukan P2TK Dikmen dalam 
mewujudkan PTK profesional. 

 

PROFESIONALITAS PTK PKLK
Dalam layanan pendidikan menengah, 

selain SMA dan SMK, yang menjadi tugas 
Dit. P2TK Dikmen adalah menangani PTK 
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 
(PKLK. “Ada dua sudut pandang untuk 
memahami PKLK. Kalau dari sudut pandang 
wilayah, maka PKLK mencakup daerah 
tertinggal, daerah terpencil, dan daerah-
daerah yang jauh dari akses pendidikan. 
Sedangkan PKLK dari sudut pandang 
siswa, maka PKLK mencakup masalah 
ketunaan atau kelainan khusus yang dialami 
siswa,”kata Drs. Subahi Idris, MM, Kasubdit 
PKLK Dit. P2TK Dikmen.

Menurut Subahi, PTK PKLK yang berada 
di daerah-daerah khusus, sebagian besar 
belum terkualifikasi S1. Dan PTK PKLK 
yang menangani anak-anak berkebutuhan 
khusus juga belum semuanya memiliki 
kemampuan pedagogik memadai. Terlihat 
dari adanya siswa-siswa yang sesungguhnya 
berkebutuhan khusus dan harus ditangani 
secara khusus namun belajar di sekolah 
reguler/umum. Penanganannya dilakukan 
oleh guru-guru sekolah umum yang bekal 
pedagogiknya kurang memadai dalam 
menangani anak-anak berkebutuhan 
khusus. “Kenyataannya memang ada 
anak-anak inklusi yang belajar di sekolah-
sekolah reguler. Satu sekolah kadang ada 
empat atau lima anak inklusi. Selama ini 
mereka bercampur dengan anak-anak lain 
dan ditangani sama seperti anak-anak 
yang lain non-inklusi. Nah ke depan kita 
akan lakukan pembinaan khusus terhadap 
beberapa guru-guru sekolah reguler agar 
memiliki bekal pembinaan khusus pada 

anak-anak berkebutuhan khusus tersebut,” 
lanjut Subahi. 

Pembinaan guru-guru untuk anak-
anak berkebutuhan khusus pada jenjang 
pendidikan menengah, lanjut Subahi, 
juga akan dilakukan secara khusus, dalam 
arti terkelompok sendiri khusus untuk 
pendidikan menengah. Pasalnya, selama 
ini pembinaan guru-guru khusus masih 
berada dalam satu atap dengan pembinaan 
guru-guru jenjang pendidikan dasar. 
Meskipun sama-sama menangani anak-
anak berkebutuhan khusus, namun, menjadi 
lebih baik jika penanganannya dilakukan 
sendiri-sendiri. Dan sampai saat ini masih 
terdapat kurang lebih 1000 guru pendidikan 
khusus bagi jenjang dasar dan SMA yang 
berada dalam satu atap. Kalaupun sudah 
ada yang secara khusus menangani jenjang 
SMA, jumlahnya masih relatif sedikit. 

M a s i h  t e r g a b u n g n y a  g u r u - g u r u 
pendidikan khusus dan layanan khusus 
antara jenjang SD dan SMA juga menyulitkan 
dalam hal merancang kebutuhan guru. 
“Selanjutnya, dalam hal kualifikasi guru 
PK, juga banyak yang belum S1. Tahun ini 
kita sudah mulai melakukan peningkatan 
kualifikasi bagi mereka. Tetapi yang lebih 
penting lagi yang kita lakukan adalah 
pemetaan mengetahui sejauh mana dan 
seberapa banyak guru PK yang berkeahlian 
khusus sesuai dengan metodik dalam 
mengajar anak berkebutuhan khusus,” kata 
Subahi. 

Demikian pula dalam rekrutmen guru-
guru PK, Subahi juga berharap daerah 
memperhatikan formasi untuk guru-guru 
PK tersebut. Sangat diharapkan formasi 
tersebut diisi oleh guru-guru yang berlatar 
pendidikan khusus. 

Pada tahun 2011 ini, Dit. P2TK Dikmen 
tengah menyiapkan perangkat yang 
berkaitan dengan bahan bimbingan teknis 
terhadap guru pendidikan khusus. Selain 
itu, juga tengah disiapkan bimbingan 
teknis materi yang berkaitan dengan 
peningkatan manajemen pengelolaan 
pendidikan khusus. Ada pula bimbingan 
teknis yang berkaitan dengan peningkatan 
keterampilan kecakapan hidup bagi guru 
pendidikan khusus, karena  pendidikan 
khusus jenjang menengah lebih mengarah 
pada keterampilan untuk bekal hidup/ 
bekerja.  . 
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Kelompok I membahas beberapa 
isu aktual Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PTK) terkait 

tunjangan profesi, tunjangan peningkatan 
kualifikasi  akademik, tunjangan fungsional, 
dan tunjangan khusus. Pembahasan 
dilakukan dengan pengklasifikasian masalah 
dilengkapi dengan beberapa solusi terkait 
dengan tunjangan-tunjangan tersebut. 
Yakni mulai dari perekrutan PTK, validasi 
data, penetapan SK, dan masalah proses 
pembayaran. 

1. Perekrutan PTK 
Pembhasan masalah perekrutan PTK 

dimulai dari bagaimana metode perekrutan. 
Kelompok I menilai belum ada sinkronisasi 
antara stakeholders yang menangani sistem 
perekrutan penerima tunjangan. Dari 
masalah tersebut, dirumuskan beberapa 
pemecahan masalah, meliputi: 
a. Sosialisasi petunjuk teknis (juknis) 

dalam rangka peningkatan pemahaman 
dari para pengelola.

b. Pengelola SIM NUPTK harus bekerja 
maksimal untuk memperjelas file-file 
yang ada dalam NUPTK Online untuk 
kebutuhan mapping.

c. Mapping pengawas perlu diperjelas. 
Apakah dia berada di lingkungan 
p e n d i d i k a n  d a s a r ,  p e n d i d i k a n 
menengah dan berkaitan dengan mata 
pelajaran produktif.

d. Perekrutan pengawas sekolah harus 
sesuai Permendiknas Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Standar Pengawas 
Sekolah/Madrasah.

e. Perekrutan harus  di laksanakan 
secara terintegrasi antara Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan, 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 
dinas pendidikan kota /kabupaten.

f. Sistim perekrutan harus berbarengan 
dengan aturan keuangan untuk 
mencegah carry over.

g. Penegasan tentang konsideran

2. Validasi Data
Kelompok I menilai sejauh ini validasi 

data belum sesuai dengan prosedur yang 
diharapkan. Pemecahan masalah yang 
ditawarkan meliputi: 
 a. Pembantu Tim Validasi Data terdiri dari 

Dinas Provinsi, LPMP, dinas pendidikan 
kabupaten/kota /Kota

 b. Peran operator dalam memvalidasi data 
(dalam hal ini harus punya komitmen 
dan unjuk kerja yang optimal).

 c. Dinas pendidikan provinsi sebagai 
leading  sektor dalam melakukan 
validasi data perlu mendapat alokasi 
anggaran melalui APBD

 d. Penerapan s ist im onl ine  dalam 
melakukan validasi data untuk semua 
stakeholders

 e. Pendataan di dinas pendidikan provinsi  
sebaiknya dilakukan oleh bagian 
ketenagaan untuk mengakomodasi 
kapasitas kebutuhan pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah.

3. Penetapan Surat Keputusan (SK)
Dalam penetapan SK, kelompok I 

menilai belum ada kejelasan antara dana 
dekonsentrasi dan dana alokasi umum 
dengan alokasi anggaran yang sudah 
diperhitungkan. Pemecahan masalah yang 
ditawarkan meliputi:
 a. Konsideran pembayaran besaran 

tunjangan harus dicantumkan di dalam 
SK penetapan tunjangan. 

 b. Jumlah SK yang keluar harus disesuaikan 
dengan kuota harus tersedia.

 c. Formulasi konsideran SK dapat diubah 
sesuai dengan keadaan apabila dananya 
tidak cukup.

 d. S t a t e m e n  d a l a m  k o n s i d e r a n 
tentang  satu kali gaji pokok harus 
dipertimbangkan 

e. Untuk menghindari carry over maka, 
mutasi antarprovinsi dan kabupaten 
untuk sementara dibayarkan pada 
provinsi semula sampai akhir tahun 
anggaran.

4. Proses Pembayaran
Kelompok I menilai bahwa proses 

pembayaran tunjangan terhambat karena 

adanya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 111/PMK.o3/2010 tentang Tata Cara 
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 
Pajak Penghasilan atas Dividen yang 
Diterima atau Diperoleh Wajib  Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri. Pemecahan masalah 
yang ditawarkan meliputi:
a. Nomor  rekening harus jelas. 
b. Perlu adanya Keputusan bersama 

antara Mendiknas dan Menkeu untuk 
memproteksi mekanisme pembayaran

c. Mendiknas dan Menkeu harus membuat 
konstanta yang jelas sebagai acuan dari 
proses pembayaran

d. Perlu penyerdehanaan sistim dalam 
proses pencairan dana terutama return

e. Dalam proses verifikasi data untuk 
return perlu membawa hardcopy dan 
softcopy sebagai bukti otentik.

Kelompok II melakukan diskusi dengan 
bahasan mengenai: 
a. Kekurangan pembayaran tunjangan 

profesi tahun 2010
b. Keterlambatan penerbitan SK Dirjen 

untuk semua tunjangan
c. Gaji pokok pada SK Tunjangan Profesi 

tidak sesuai dengan PP yang ada pada 
tahun berjalan

d. Penetapan daerah untuk tunjangan 
daerah khusus tidak sesuai dengan 
keadaan sekarang

e. K u o t a  t u n j a n g a n  k h u s u s  t i d a k 
mencukupi/sesuai dengan jumlah guru 
yang mengajar di daerah khusus. 

f. Penerima tunjangan khusus dibolehkan 
menerima tunjangan profesi

Beberapa masalah yang ditawarkan 
kelompok II meliputi: 
a. Kekurangan dana sudah diusulkan ke 

masing-masing Ditjen yang menangani 
sesuai dengan data penerima

b. Menyurati Dirjen PMPTK Kemdiknas
c. Menyusulkan perbaikan SK ke Dirjen 

untuk pengiriman SK
d. Ditinjau kembali sesuai dengan kondisi 

objektif
e. Diusulkan ke Dirjen untuk penambahan 

kuota
f. Akan dibuat aturan-aturan Permen

Kelompok III melakukan diskusi terkait 
masalah tunjangan profesi guru. Beberapa 
masalah dan solusi yang ditawarkan 
teruraikan dalam tabel berikut.

Rekomendasi 
di Balik Diskusi
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NO ASPEK/ MASALAH SARAN SOLUSI

KOMPONAN

1 Penyelesaian kekurangan 
pencairan tunjangan profesi 
tahun 2010.

SK diterima terlambat dan/atau alokasi 
dana tidak mencukupi

Kekurangan pencairan tunjangan profesi tahun 2010 
dapat dilunasi terlebih dahulu dengan alokasi dana 
yang tersedia pada APBN murni tahun 2011.

Kementerian Pendidikan Nasional, dimohon 
membuat surat edaran/pemberitahuan khusus ke 
daerah, perihal penyelesaian kekurangan tunjangan 
tahun 2010 ini, untuk keperluan sosialisasi kepada 
guru maupun pihak terkait, sehingga dapat 
terbangun suasana kondusif.

2 Periode Penerbitan SK 
Tunjangan Profesi

Turunnya SK Tunjangan profesi dengan 
periodisasi yang tidak jelas dan kurang 
sinkron dengan ketentuan agar setiap tri 
wulan tunjangan profesi dapat dicairkan.

Periodisasi penerbitan SK tunjangan profesi 
agar dilakukan secara jelas, sehingga dapat 
disinkronkan dengan periodisasi pencairan tunjangan 
sebagaimana tersebut dalam buku panduan. 

3 Penetapan Gaji Pokok Pada tahun 2010 terjadi perdebatan 
tentang dasar gaji pokok yang dipakai 
untuk mencairkan tunjangan profesi; 
apakah mengacu pada PP 8/2009 
(sebagaimana tersebut dalam SK 
Penetapan Tunjangan Profesi) atau PP 
25/2010.

Konsideran dalam SK Penetapan tunjangan profesi, 
agar dapat mencantumkan PP terakhir (pada tahun 
anggaran berjalan saat ini), sehingga ada konsistensi 
antara PP yang mengatur gaji pokok dengan nominal 
rupiah yang tertera dalam SK tunjangan profesi.  

4 Mekanisme Pengelolaan 
Tunjangan di daerah

Dengan perubahan SOTK di tingkat 
Kemendiknas, ada ketidaksesuai 
dengan SOTK di tingkat provinsi. Hal ini 
menyebabkan terjadinya kebingungan 
pengelolaan tunjangan profesi di daerah.

Kemendiknas agar segera membuat dan mengirim 
surat edaran ke daerah, tentang petunjuk mekanisme 
pengelolaan tunjangan profesi di daerah.

5 Pemenuhan Beban Mengajar 
dan aspek linearitas mengajar 
guru.

Permendiknas 39/2009 akan berakhir 
pada bulan Juli 2011. Sementara itu di 
daerah tidak dilakukan redistribusi guru 
untuk dapat memenuhi amanat beban 
mengajar guru serta memenuhi aspek 
linearitas. Dengan demikian pemenuhan 
beban mengajar dan aspek linearitas, 
sebagai syarat mutlak pencairan 
tunjangan profesi akan menghadapi 
kendala.

Dengan segala konsekuensi yang ada, daerah harus 
melakukan pembenahan penataan guru untuk 
memenuhi amanat beban mengajar guru dan aspek 
linearitas.

6 Pemotongan pajak Telah diatur secara rigid berapa persen 
pajak harus dipotong dari tunjangan 
profesi yang diterima guru.

Agar kalimatnya diganti, bahwa pemotongan pajak 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7 Mekanisme Penghentian Untuk yang dicairkan melalui 
dekonsentrasi : Yang tertera dalam buku 
pedoman prosedurnya sangat panjang 
(Sekolah – Dinas Kab/Kota – Dinas 
Provinsi – Ditjen Dikmen menetapkan SK 
penghentian – Dinas Pendidikan provinsi 
menghentikan.

Untuk dapat dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian. 
Sehingga ketentuan yang dilaksanakan untuk 
mekanisme dekonsentrasi dan transfer daerah, 
rumusannya sama.

Untuk yang dicairkan melalui transfer, 
ketentuan tersebut tidak tertera.

8 Pengawasan Belum mencantumkan tahapan dan 
aspek yang harus dilakukan pengawasan 
secara jelas dan rinci.

Untuk ditambahkan ketentuan yang jelas dan rinci 
tentang tahapan dan aspek yang harus dilakukan 
pengawasan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
sampai kepada pengendalian guru setelah yang 
bersangkutan menerima tunjangan.

9 Tahapan pencairan untuk tri 
wulan I tahun 2011.

Disebutkan secara jelas, bahwa pencairan 
tri wulan I dilaksanakan pada bulan 
April 2011. Hal ini sangat riskan, karena 
berpotensi memunculkan protes dari 
guru maupun pihak terkait.

Kementerian Pendidikan Nasional, dimohon 
membuat surat edaran; khususnya untuk 
menjelaskan kondisi pencairan pada tri wulan I 2011 
ini.

10 Kewenangan pencairan 
tunjangan profesi

Sebagian dicairkan melalui provinsi 
dan sebagian melalui transfer daerah 
kabupaten/kota.

Sesuai dengan PP 38/2007, pengelolaan guru menjadi 
kewenangan pemda kabupaten/kota. Untuk itu ke 
depan disarankan agar pencairan tunjangan profesi 
semua di tranfer ke APBD kabupaten/Kota. Sedang 
provinsi akan membantu pusat dalam hal untuk 
pengendalian dan evaluasi.
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A
ustralia masih menjadi 
negeri pertama bagi para 
pelajar Indonesia yang 
dituju untuk melanjutkan 

pendidikan di luar negeri. Saat ini, tak 
kurang dari 17.000 pelajar dan mahasiswa 
Indonesia menuntut ilmu di “Negeri 
Kanguru” ini. Departemen Pendidikan, 
Ketenagakerjaan, dan Hubungan di 
Tempat Kerja (Department of Education, 
Employment, and Workplace Relations/
DEEWR) aktif mempromosikan pendidikan 
mereka ke banyak negara berkembang, 
termasuk Indonesia. Pemerintah Australia 
juga sering mengundang pemerintah 
negara lain untuk melihat langsung praktik 
pendidikan mereka. 

Undangan kunjungan belajar DEEWR pun 
disambut hangat Kementerian Pendidikan 

Australia

MENJARING INOVASI 
DI NEGERI KANGURU

N a s i o n a l  ( K e m d i k n a s ) .  K u n j u n g a n 
diwakili lima pejabat, yakni Dr. Abi Sujak 
(Kepala Pusat Pengembangan Tenaga 
Kependidikan), Surya Dharma, MPA, Ph.D 
(Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah/
Dit. P2TK Dikmen), Drs. Suud Karim 
Alkarhami, MA (widyaiswara senior Pusat 
Pengembangan Tenaga Kependidikan), 
Drs. Yukon Putra, M.Si  (Kepala Seksi 
Perencanaan Program, Direktorat P2TK 
Dikmen), dan Drs. Akhmad Nirwan, M.Pd 
(Kepala Seksi Karier, Subdit SMK, Direktorat 
P2TK Dikmen). Kunjungan pada tanggal 
30 April hingga 7 May 2001 itu menjadi 
ajang berharga dalam menjaring informasi 
tentang inovasi kebijakan pendidikan dan 
khususnya yang berkaitan dengan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan (PTK), seperti 

standar kompetensi guru, sertifikasi guru, 
dan sumber belajar. Rombongan Kemdiknas 
juga mempelajari kemungkinan menjalin 
kerjasama di bidang pendidikan.

Rombongan mengunjungi sejumlah 
institusi pendidikan di Canberra, Sydney, 
dan Melbourne. Tempat yang dikunjungi, di 
antaranya, kantor Departemen Pendidikan, 
Ketenagakerjaan dan Hubungan di Tempat 
Kerja di Canberra, Sekolah Menengah Melba 
Copland, Universitas Sydney, Layanan 
Pendidikan Australia (Educational Service 
Australia/ESA) Dewan Riset Pendidikan 
Australia (Australian Council for Educational 
Research/ACER), Lembaga Australia untuk 
Pengajaran dan Kepemimpinan Sekolah (The 
Australian Institute for Teaching and School 
Leadership/AITSL), dan Aus Aids, program 
bantuan Pemerintah Australia. Kegiatan 
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selama kunjungan adalah presentasi 
kebijakan pendidikan di Indonesia, diskusi, 
dan observasi kelas.  

Kunjungan ke Kantor DEEWR disambut 
Mark Snowden, Manajer Negara untuk 
Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia, 
didampingi Alland Hird (Direktur Kemitraan 
Nasional Mutu Guru), Christine Lucas 
(Direktur Standar Pemimpin Guru), Gary 
Winter (Direktur Kelompok Kinerja Guru). 
“Sejumlah hal yang kami pelajari adalah 
kebijakan pendidikan dan implementasinya, 
standar kompetensi guru dan kepala 
sekolah, dan penilaian kinerja guru,” 
Akhmad Nirwan. Kemungkinan yang 
bisa dikembangkan di Indonesia adalah 
kebijakan pendidikan yang berhubungan 
dengan sistem pencatatat guru baru,  sistem 
pengembangan kurikulum, sumber belajar 
guru, dan sumber pembelajaran. 

Di Sekolah Tinggi Erindale, rombongan 
mempelajari pengembangan fasilitas 
sekolah dan lingkungan sekolah. Sejumlah 
hal yang bisa dikembangkan di sini adalah 
penerapan teori dan praktik yang seimbang 
di sekolah, kepala sekolah dan guru 
dilibatkan dalam kegiatan riset akademik, 
pengembangan teori pendidikan, dan hal 
yang bersifat psikologis, serta partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan sekolah.

Rombongan juga bertemu dengan 
Michael Battenally,  Kepala Sekolah 
Menengah Melba Copland dan pengurus 
Asosiasi  Kepala Sekolah Menengah 
Australia. Sekolah Melba Copland terbagi 
dua, yakni untuk siswa kelas 7-10 (High 
School Campus) dan  siswa kelas 11-12 
(College Campus). Di tahun ajaran ini, 
High School Campus memiliki 720 siswa, 

sedangkan College Campus dengan 380 
siswa. Banyak hal yang dipelajari di sini, 
di antaranya, gambaran kerja, peraturan 
sekolah, dan kegiatan Asosiasi Kepala 
Sekolah Menengah.  

Rombongan juga mempelajari kontribusi 
asosiasi terhadap pengembangan sekolah, 
perubahan praktik pembelajaran dan 
penilaian, pengembangan keterampilan 
guru  dalam mengajar,  penguatan 
kepemimpinan sekolah, peningkatan 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran, 
serta merangkul orangtua siswa untuk 
mendukung pembelajaran. 

Pertemuan dengan Aus Aid disambut 
Joanne Choe, Direktur Program Indonesia, 
dan Kate Fuller,  Analis Pendidikan, 

didampingi  sejumlah staf  Aus Aid. 
Kunjungan terakhir berlabuh di Dewan 
Riset Pendidikan Australia (ACER) yang 
diterima Kerry Anne Hoad (Direktur ACER), 
Peter McGuckian (Direktur Pengembangan 
Internasional), dan Dr. Philip McKenzie 
(Direktur Riset). 

Kemajuan pendidikan di sejumlah 
institusi Australia yang ditemui selama 
kunjungan, kata Achmad Nirwan, bukan 
semata karena dukungan fasi l i tas, 
infrastruktur, dan kemajuan ilmu dan 
teknologi. “Namun mutu pendidikan 
bagus juga karena manajemen yang bagus 
di bidang inovasi, pengembangan dan 
implementasi dengan menerapkan Total 
Quality Management, didukung personel 
profesional yang memiliki hati dan sikap 
sebagai ilmuwan sejati,” kata Achmad 
Nirwan.

Harapannya, kunjungan belajar ke 
Australia itu bisa ditindaklanjuti dengan 
sejumlah kebijakan. Misalnya, penerapan 
standar profesi guru dan kepala sekolah di 
Australia bisa menginspirasi penerapannya 
di sini, menjajaki kemitraan dengan sekolah-
sekolah di Australia, serta kerjasama 
pendidikan yang memungkinkan guru-
guru Indonesia mendapat sertifikat profesi 
pendidik, di antaranya di Victorian Institute, 
Melbourne.  

DIPO HANDOKO
(Diolah dari Laporan Study Visit to Australia)

Rombongan diterima sejumlah pejabat Departemen Pendidikan, 
Ketenagakerjaan dan Hubungan di Tempat Kerja (DEEWR) di Canberra

Mempelajari pengembangan fasilitas sekolah dan lingkungannya di Sekolah Tinggi Erindale, Australia
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SMKN 1 Cerme Gresik

RSBI Menengah 
Ke Bawah

Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional atau RSBI selalu identik dengan biayanya yang 
mahal, serta identik dengan siswanya yang kebanyakan dari keluarga kaya. Rupanya, 
predikat itu tidak berlaku untuk SMKN 1 Cerme, Gresik, Jawa Timur. Meski telah 
berpedikat RSBI (sejak 2010), sekolah ini tetap menjadi tempat belajar kalangan ekonomi 

menengah ke bawah. SPP-nya pun tergolong murah untuk sebuah RSBI, hanya Rp. 150.000 
sebulan.  Biaya tersebut sudah termasuk untuk kegiatan praktikum di bengkel, biaya ujian, biaya 
ekstrakurikuler, dan lain-lain. 

SMKN 1 Cerme yang berdiri sejak 1995 itu adalah SMK bidang industri. Keberadaannya pun boleh dikata 
dikelilingi kawasan industri wilayah Gresik dan Surabaya, bahkan Sidoarjo. Lokasi sekolah ini lumayan 
terpencil, berada di bagian barat daya Kota Gresik berjarak sekitar 25 km dari pusat kota. Mula berdiri sekolah 
ini hanya membuka tiga program keahlian saja. “Tiga program keahlian yang dibuka pada awal berdirinya 
SMK ini adalah Teknik Ketenagaan Listrik, Teknik Pendingin dan Tata Udara, dan Teknik Kimia. Seiring 

dengan perkembangannya, kini memiliki 
tujuh program keahlian. Dari yang tiga 
program keahlian tadi ditambah empat 
program lagi, yaitu Kimia Industri, Tata 
Boga, Teknik Komputer dan Jaringan 
(TKJ), dan Multimedia,” terang Drs. H. Edy 
Sartono,Kepala SMKN 1 Cerme, Gresik.

Bertambahnya program keahlian di 
SMKN 1 Cerme menjadi bukti makin 
membaiknya kepercayaan masyarakat 
pada sekolah ini. Pasalnya pada awal 
berdiri, dari tiga program keahlian yang 
masing-masing dua kelas, sekolah ini hanya 
menerima 114. tiap kelas diisi 36 siswa. Saat 
ini, tiap tahun ajaran baru, SMKN 1 Cerme 
mampu menampung siswa baru hingga 
504 siswa untuk mengisi tujuh program 
keahlian.  Bahkan, kuota 504 kursi itu harus 
diperebutkan secara ketat oleh sekitar 1.200 
lulusan SMP. Membludaknya peminat, 
sekolah ini lantar menerapkan tes masuk, 
meliputi administrasi, tes fisik, wawancara, 
serta tes kemampuan akademik. 

Tenaga guru SMKN 1 Cerme juga terus 
meningkat jumlahnya. Jika awal berdiri hanya 
ada 45 guru, kini sudah ada 115 guru yang 
mengajar. Para guru kini juga berbondong-
bondong mengejar peningkatan kualifikasi, 
terutama S-2 untuk mengejar standar 

RSBI. Pasalnya, dari 115 guru tersebut 
baru sekitar 15 orang saja yang sudah 
meraih gelar S-2. “Sekarang beberapa guru 
sedang proses menempuh S-2, termasuk di 
antaranya enam orang yang dibiayai dari 
pemerintah provinsi. Ada pula guru-guru 
yang menempuh S-2 secara swadana. 
Kami upayakan semangat meningkatkan 
kualifikasi ini terus dimiliki para guru, 
syukur sekali jika bisa menempuh S-3. 
Harapannya dari meningkat kualifikasinya 
bisa meningkatkan kompetensinya. Juga 
makin meningkat layanan pendidikannya, 
serta meningkat pula keberhasilan proses 
belajar megajarnya,” lanjut Edy Sartono.

Drs. Edy Sartono
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KUALIFIKASI LULUSAN
Meski menempati lokasi terpencil, SMKN 

1 Cerme memilifi fasilitas pembelajaran 
yang cukup memadai. Tiap program 
keahlian di dukung dengan laboratorium 
atau bengkel dengan kelengkapan sarana 
prasarananya. “Di tiap bengkel juga telah 
dilengkapi dengan multimedia, tapi ruang 
teori baru beberapa kelas saja yang sudah 
ada multimedianya, mudah-mudahan 2011 
bisa terwujud,” terang Rejo Lesmono, Ketua 
Tim Pengelola RSBI SMKN 1 Cerme. 

Menelusuri kompleks SMKN 1 Cerme, 
sangat menarik. Lingkungan sekolah ini 
sangat asri dan bersih. Ada sebuah kantin 
Kejujuran berdiri di area program keahlian 
Tata boga. Sementara itu, di beberapa 
sudut halaman sekolah beridiri saung-saung. 
Selain  digunakan siswa ngobrol santai saat 
jam istirahat, saung-saung itu juga kerap 
untuk kegiatan belajar teori. 

Bangunan sekolah membentuk blok-
blok tertentu, sesuai program keahliannya.
Tiap program keahlian fasi l itasnya 
sangat memadai. ”Semua fasilitas kita 
upayakan selalu ada penyesuaian dengan 
perkembangan industri, agar pembelajaran 
dapat mencapai standar kualifikasi lulusan 
yang telah ditentukan serta mampu 
menjawab kebutuhan industri,” kata Rejo 
Lesmono, yang juga guru olahraga.

PROGRAM KEAHLIAN
Program keahlian yang ada di SMK 

Cermai adalah: teknik ketenagaan listrik, 
teknik pendingin dan tata udara, teknik 
kimia, teknik komputer dan jaringan, dan 
tata boga. Program kahlian teknik  kimia 
menjadi unggulan. 

Lulusan SMK Cermai diharapkan 
memiliki kompetensi dari berbagai program 
keahlian yang mampu bekerja di bidangnya.  
Kompetensi keahliannya teknik instalasi 
tenaga listrik, misalnya, menekankan lulusan 
memahami elektronika, perbaikan alat 
rumah tangga, motor listrik, pasang instalasi 
listrik, panel listrik, dan mengoperasikan 
sistem pengendali elektronika. 

Lulusan program keahlian teknik 
pendingin dan tata udara setidaknya 
memiliki kompetensi mampu menggunakan 
peralatan refrijerasi, memahami gambar 
sistem pemipaan refrijeran, mengoperasikan 
pabrik es, cold storage, peralatan tata udara 
industri, dan mampu memelihara dan 
merawat peralatan refrijeran, tata udara 
mobil, rumah tinggal dan industri.

P r o g r a m  k e a h l i a n  t e k n i k  k i m i a ,  
ditekankan pada dua hal: kimia analisis 
dan kimia industr i .  Keahl ian kimia 
analis menekankan kompetensi mampu 
melakukan teknik dasar analisis kuantitatif, 
t itrimetri,  gravimetri,  mikrobiologi, 
kromatografi, klasik, bahan organik, air/
mineral, fotometri, elektrokimia, kimia 
terpadu, mampu menyiapkan laboratorium 
untuk analisis rutin. SMKN 1 Cerme 
menggandeng berbagai institusi, dari 
instansi pemerintah hingga industri 
nasional dan internasional. Di antaranya 
Vapro, perusahaan jasa keselamatan kerja 
yang berpusat di Belanda. Melalui Institut 
Teknologi Sepuluh November Surabaya 
(ITS) sebagaia penghubung dengan Vapro, 
SMKN 1 Cerme mendapatkan beberapa 
peralatan bengkel untuk pembelajaran 
keselamatan kerja. Tiga guru SMKN 1 Cerme 

juga pernah selama 3 bulan diunadang 
ke Vapro di Belanda untuk mendapatkan 
pematangan tentang keselamatan kerja. 

Sekolah ini bahkan sudah mendapat 
kepercayaan penuh dari Indofood, salah 
satu perusahaan makanan nasional yang 
sudah go internasional. Kepercayaan yang 
diberikan kepada SMKN 1 Cerme adalah 
melakukan tes rekrutmen karyawan untuk 
mengisi pos lowongan di salah satu anak 
perusahaan Indofood. 

 Tiap program keahlian memiliki kurang 
lebih 10 lembaga mitra. “Ke depan kita juga 
berencana mendirikan teaching factory. 
Kami  ingin menggandeng perusahaan 
yang dalam perakitan salah satu komponen 
produksinya dipercayakan ke kami dan 
dikerjakan di sini,” tandas Sutrisno, S.Pd. 
M.S1, Humas SMKN 1 Cerme.  

MUKTI ALI

Sutrisno, S.Pd, M.Si Rejo Lesmono, S.Pd
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S
ri Wahyuni sangat bahagia, saat 
namanya disebut sebagai juara 
pertama guru SMA berprestasi 
nasional 2010. Keyakinan dan 

optimismenya terbukti. Semenjak pertama 
kali berangkat ke Jakarta ia memiliki 
keyakinan tinggi bisa meraih prestasi. 
“Meskipun  rasa percaya diri ini ada tetapi 
masih timbul keragu-raguan karena 
lawannya cukup tangguh sehingga menjadi 
beban mental yang berat saat itu,”ujar 
perempuan kelahiran Semarang 27 Juni 1973 
ini gembira. 

Sri Wahyuni yang merupakan anak dari 
Indarni dan Siswanto, sejak kecil tinggal 
di rumah neneknya di Jakarta. Sejak kecil 
ia diajar mandiri dan tidak bergantung 
pada orangtua. Neneknya mengajari 
kedisiplinan, ketekunan,  dan kerja  keras 
sejak kecil. “Ketika saya dewasa sifat-sifat 
tersebut saya terapkan hingga bekerja,”ujar 
pengagum penyanyi Nike Ardila ini bangga. 

Sejak awal, Sri memang berkeinginan 
menjadi guru. Setamat SMP ia melanjutkan 
ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG) kemudian 
kuliah S1 di IKIP PGRI Semarang. Rampung 
kuliah pada 1996, Sri menikah dengan 
Romlan, S.Pd, pria asal Pati. Pernikahan 
mereka dikarunia  seorang putri bernama 
Rohadatul Aisyi Dzakiatir Rahmi,yang kini 
siswa kelas VI SD.

Nasib baik menaungi Sri sebagai guru. 
Tahun 1998 ia kali pertama mendaftar 
CPNS langsung diterima. SK mengajar 
menempatkannya di SMPN 11 Semarang. 
Namun ia mengajukan mutasi ke SMAN 4 
Semarang. ”Alhamdullilah saya bekerja di 
sini sampai sekarang,”ujar Sri yang meraih 
S2 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri 
Semarang (2007). 

INGIN MENJADI PEJABAT
Selama di SMAN 4 Semarang, Sri aktif 

di berbagai organisasi, baik di sekolah 
maupun di masyarakat. Di sekolah ia 
menjadi pembimbing ekstrakurikuler Karya 
Ilmiah Remaja yang membawa siswanya 
berprestasi di banyak kejuaraan baik di 
tingkat kota, provinsi, maupun nasional. 
Setidaknya ada 56 penghargaan. 

Sri juga pernah menjabat sekretaris 
p e n g e m b a n g  k u r i k u l u m ,  h u m a s 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 
bendahara umum MGMP Bahasa Indonesia 
se-kota Semarang, wakil ketua Asosiasi 
Guru Mata Pelajar (AGMP), sie pelatihan 
Club Guru Kota Semarang. Sedangkan di 

Sri Wahyuni, M.Pd
Juara I Guru SMA Berprestasi 2010

Kuncinya adalah 5K 

organisasi masyarakat di antaranya ia aktif 
sebagai sekretaris dasa wiswa dan PKK. 

Meraih gelar guru berprestasi tingkat 
nasional rupanya bukan puncak capaian 
Sri. Ia masih bercita-cita  ingin menjadi 
pejabat penting di bidang pendidikan 
sehingga bisa memberikan beberapa 
masukan demi kualitas pendidikan di 
Indonesia. Ia ingin mendorong guru 
prestasi dapat mengembangkan profesinya 
dengan memberikan beasiswa S1, S2, 
hingga S3. Sri sendiri, tahun ini tengah 
menempuh program  doktor pendidikan 
bahasa di Universitas Negeri Semarang. 
“S3 bukan hanya milik dosen, tapi guru 
pun mampu," ujar perempuan yang  hobi 
membaca dan meneliti ini.

Sebagai juara I Lomba Guru Berprestasi 
Nasional 2010, Sri mendapat banyak 
hadiah, di antaranya uang lebih dari Rp 
25 juta. Uang tersebut ia tabung untuk  
membiayai kuliahnya. Namun ia berharap 
ada yang memberikan beasiswa S3 sebagai 
penghargaan meraih guru prestasi nasional. 
“Saya berharap ada  yang tergugah hatinya 

memperhatikan beasiswa   bagi  guru-guru 
prestasi.  Selain itu, saya pun mempunyai  
niat untuk ibadah haji, menyantuni anak 
yatim piatu, dan jika  ada sisa disimpan untuk 
masa depan anak saya,” ujarnya.

Di sela-sela waktu luangnya, perempuan 
berjilbab ini menyukai buku motivator agar 
dirinya  terus bersemangat dalam mendidik. 
Kepada rekannya sesama guru yang ingin 
berprestasi, Sri membuka rahasia. “Kiat 
sukses saya adalah 5 K yakni kerja keras, 
kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas dan 
kuasa Allah (doa)," ujarnya. 

Sri juga berpesan agar melakukan 
pekerjaan setiap hari sesukses mungkin. 
”Sekecil apa pun pekerjaan Anda, lakukan 
dengan gemilang sehingga membuat 
Anda merasa bangga dan bahagia dengan 
pekerjaan Anda tersebut. Kemudian rayakan 
dan syukuri apa yang bisa Anda lakukan hari 
ini. Ingat, sukses membawa kepada sukses 
lainnya,” ujar Sri optimistis.  
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Dalam pandangan Sri Wahyuni, 
keterampilan menulis paragraf 
argumentasi  masih rendah. 

Para murid kesulitan dalam menuangkan 
gagasannya.Hubungan antarkalimat 
sering terjadi ketidakpaduan, tatatulisnya 
masih menyimpang dari EYD. Pilihan kata  
monoton, dan kurang memperhatikan 
bahasa yang efektif.  Murid sering 
mengacaukannya dengan jenis paragraf 
eksposisi.

Masalah-masalah yang dilontarkan 
dalam dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimanakah peningkatan keterampilan 
menulis paragraf argumentasi siswa 
kelas X SMA Negeri 4 Semarang dengan 
menggunakan teknik Chained  Sentences 
Among Students (CSAS)? (2) Apakah 
signifikan peningkatan keterampilan 
menulis paragraf argumentasi siswa 

k e l a s  X  S M A  N e g e r i  4  S e m a r a n g 
dengan menggunakan teknik Chained  
Sentences  Among Students (CSAS)?, 
(3) Bagaimanakah perubahan sikap dan 
tingkah laku siswa setelah mendapatkan 
p e m b e l a j a r a n  m e n u l i s  p a r a g r a f 
argumentasi dengan menggunakan teknik  
Chained  Sentences Among Students 
(CSAS)?

Tujuan penelit ian ini  adalah (1)  
Menentukan besaran  peningkatan 
k e t e r a m p i l a n  m e n u l i s  p a r a g r a f 
argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 
4 Semarang dengan menggunakan 
teknik Chained  Sentences Among 
Students (CSAS),  (2)  Menentukan 
signifikan peningkatan keterampilan 
menulis paragraf argumentasi Siswa 
kelas X SMA Negeri 4 Semarang dengan 
menggunakan teknik Chained  Sentences 
Among Students (CSAS), (3) Memaparkan 
perubahan sikap dan tingkah laku siswa 
setelah mendapatkan pembelajaran 
menulis paragraf argumentasi  dengan 
menggunakan teknik  Chained Sentences 
Among Students (CSAS).

K o n s e p  C S A S  m e n g a c u  p a d a 
p e m b e l a j a r a a n  k o o p e r a t i f .  C S A S 
merupakan teknik kalimat berantai 
antarsiswa. Dalam kegiatan ini, siswa 

bekerja sama dengan temannya. Setiap 
anggota tim kelompok berkewajiban 
menyampaikan kalimat yang berantai 
secara lisan dan spontan hingga  membentuk 
paragraf argumentasi. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Desain penelitian 
ini dilakukan dalam 2 siklus yang melalui 
4 tahapan yakni perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas X-9 SMA Negeri 4 
Semarang tahun pelajaran 2009/2010. 
Jumlah siswanya adalah 36. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik 
tes dan nontes. 

Temuan hasil penelitian adalah teknik 
CSAS dapat meningkatkan keterampilan 
menulis paragraf argumentasi. Pada 
prasiklus, dari 36 siswa atau 13,89 % hanya 
5 siswa  atau 13,89 % yang tuntas dengan 
nilai rata-rata 58,97 atau kategori kurang. 
Setelah dilakukan tindakan siklus I, nilai 
rata-rata menjadi 68,57 atau kategori cukup 
baik sedangkan yang tuntas ada 20 orang 
atau 55,56 %. Hasil siklus I ternyata belum 
memenuhi target pencapaian KKM yakni > 
70. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan pada 
siklus II. Nilai rata-rata siklus II sebesar 76,78 
atau kategori baik dan yang tuntas ada 32 
siswa atau 88,89 %. Artinya ada peningkatan 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS: UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF 

ARGUMENTASI TEKNIK CHAINED  SENTENCES AMONG STUDENTS (CSAS). 

dari prasiklus ke siklus I menjadi nilai rata-
rata 9,6 atau 41,67 % dan siklus I ke siklus 
II nilai rata-rata sebesar 8,21 atau 12,11 %.

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, 
dan wawancara, ada perubahan perilaku 
siswa negatif menjadi positif. Berdasarkan 
hasil observasi, terlihat siswa pada 
awal pembelajaran kurang semangat. 
Saat pembelajaran siklus I baru 50 %. 
Siswa juga kurang aktif, takut, kurang 
percaya diri, dan sulit mengemukakan 
gagasan. Akan tetapi, pada siklus II siswa 
mulai aktif dan bekerja sama dalam 
satu timnya. Siswa terlihat antusias 
dalam menggunakan teknik CSAS pada 
pembelajaran keterampilan menulis 
paragraf argumentasi. 

Adapun saran dalam penelitian 
ini adalah   hendaknya guru bahasa 
Indonesia SMA Negeri 4 Semarangdan 
dimungkinkan juga guru-guru di sekolah 
lain agar menggunakan teknik Chained  
Sentences Among Students (CSAS) 
karena  teknik ini dapat meningkatkan 
pengembangan konsep, keterampilan 
berpikir, keterampilan bahasa, dan 
komunikasi serta merangsang minat dan 
kreativitas siswa.  
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S
Siapa yang menyangka jika di 
balik karirnya yang gemilang dan 
meraih banyak prestasi Ismuji 
S.Pd pernah menjadi transmigran 

di masa kecil bersama orangtuanya, karena 
terdesak faktor ekonomi. Namun, justru 
karena perjuangannya yang luar biasa, 
Ismuji bisa melewati masa sulit dalam 
hidupnya dan bisa melanjutkan sekolah ke 
jenjang yang lebih tinggi. 

Ismuji di lahirkan di Lamongan, Jawa 
Timur. Saat kelas II SD, karena faktor 
ekonomi, keluarga kami mengikuti program 
transmigrasi ke luar pulau Jawa. Ayah dan 
Ibunya mendapat program transmigrasi ke 
Tulang Bawang, Lampung dan kakaknya 
mendapat program ke Kalimantan Timur. 
Semula saya ikut yang ke Lampung, 
kemudian saat kelas V SD tahun 1982 saya 
diajak kakak ke Kalimantan Timur,” ujar 
Ismuji mengingat masa kecilnya. 

BERPRESTASI SEJAK SMA
Di Kalimantan Timur, Ismuji tingal 

di daerah Sepaku-Semoi, yaitu daerah 
transmigrasi yang terbentang di sebelah 
barat kawasan hutan lindung “Bukit 
Soeharto”.Ia menamatkan sekolah di 
sebuah SD Inpres di desa ini tahun 1983, 
kemudian melanjutkan ke SMP Sepaku 
dengan harus menempuh 4 jam perjalanan 
kaki, melewati jalan berbatuan, melintasi 
beberapa kawasan hutan, dan hanya 
seminggu sekali pulang. Ketika ditanya 
tetangga “Ingin jadi apa sih kamu, Is? 
Sederhana jawabannya, ingin jadi guru,” 
ujarnya.Dapat dikatakan bahwa keluarga 
Ismuji adalah keluarga guru. “Saya adalah 
lima bersaudara, tiga diantaranya adalah 
guru. Istri saya tercinta juga seorang guru. Ia 
adalah lima bersaudara, dan tiga diantaranya 
juga guru,” ujarnya menambahkan. 

Usai SMP, Ismuji melanjutkan ke SMAN 
I Balikpapan. Atas kebaikan kepala sekolah 
dan dewan guru SMAN I Balikpapan, 
Ismuji dibebaskan dari biaya SPP, BP3, 
maupun biaya-biaya lain. “Sebagai anak 
“transmigran” yang berada di tengah anak-
anak kota, melecut saya untuk belajar 
lebih giat dan berusaha menjadi yang 
terbaik. Sempat mewakili Balikpapan 
dalam seleksi siswa teladan tingkat provinsi 
walau tidak terpilih mewakili Kaltim ke 
Nasional. Sempat peringkat I seleksi IMO 
(International Mathematic  Olympiad) 
Kaltim, ” ujar Ismuji bangga. 

Ismuji S.Pd
Juara II Guru Berprestasi tingkat SMA 2010  

Bercita-cita Jadi 
Guru Sejak Kecil

Tahun 1989 ia dinyatakan diterima di 
FKIP Universitas Lambung Mangkurat 
B a n j a r m a s i n  p a d a  P r o g r a m  S t u d i 
Matematika S1 setelah melalui UMPTN. 
”Waktu tes, saya harus tidur di masjid 
raya Samarinda 3 hari selama tes, walau 
hampir diangkut petugas karena disangka 
gelandangan,” ujar Ismuji.    

Di bangku kuliah, obsesi tiap langkah kaki 
adalah segera menyelesaikan studi secepat 
mungkin. Menyerap ilmu keguruan dan 
ilmu Matematika sebaik mungkin, sembari 
mengajar sambil menghonor di beberapa 
sekolah swasta di Banjarmasin, Ia juga 
memberikan les private matematika, dan 
mengajar di beberapa lembaga bimbingan 
belajar untuk menambah biaya hidup 
dan biaya kuliah. Yang mengagumkan, 
ditengah himpitan ekonominya ia sempat 
menjadi mahasiswa teladan II se Unlam, 

dan sempat pula menjadi Ketua Himpunan 
Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan  (FKIP) 
Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). 
Puncaknya  tahun 1994 wisuda dengan 
predikat wisudawan dengan indeks prestasi 
tertinggi se FKIP Unlam.

Atas restu orang tua, kakak, dan seluruh 
keluarga, tahun 1994 itu ia hijrah ke Kota 
Bontang, di Kalimantan Timur. Sempat 
mengajar di beberapa sekolah swasta 
di sana, dan akhirnya tahun 1996 resmi 
menjadi guru di lingkungan Yayasan Pupuk 
Kaltim, (YPK) yakni sebuah yayasan di 
bawah naungan PT. Pupuk Kaltim, Tbk 
yang bergerak di bidang pendidikan untuk 
anak karyawan dan warga sekitarnya.  
“Saya mendapat  amanah untuk mengajar 
Matematika di SMA YPK,” katanya. 
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TANGGUNG JAWAB BESAR 

Setelah 10 tahun Ismuji mengajar di SMA 
YPK, kesempatan untuk mengikuti ajang 
pemilihan guru berprestasi pun diikutinya 
dengan dukungan penuh dari pihak sekolah. 
Diajang ini ia Bertemu dengan banyak guru 
dari berbagai daerah dengan segala karya 
dan inovasinya, membuatdirinya merasa 
seperti “katak dalam tempurung”.  Ia baru 
menyadari bahwa teman-teman guru yang 
lain juga memiliki potensial dan karya-karya 
yang membanggakan.Dari sinilah niatnya  
berubah. “Ajang ini bukan sebuah kompetisi, 
tetapi sebuah ajang silaturahmi dan saling 
berbagi pengalaman dalam hal mengajar 
dan mendidik.,” ujar pengagum grup music  
nasyid SNADA ini gembira. 

Kemenangannya sebagai  juara I I 
Guru Berprestasi Nasional tingkat SMA 
Berprestasi ini  di luar dugaannya, Hal ini 
membuat Ismuji  sangat bersyukur atas 
anugerah yang diberikan Allah SWT. “saya 
sadar, ini amanah yang besar. Semua tindak-
tanduk saya akan diperhatikan rekan-rekan 
sejawat. Misal saya datang terlambat ke 
sekolah, tentu akan dikatakan “guru teladan 
kok telatan” dan seterusnya. Tanggung 
jawab yang besar,” ujarnya. 

Atas prestasi yang diraihnya Ismuji  
mendapat  hadiah dari Kementerian 
pendididikan nasional, Bank Mandiri, Dinas 
Pendidikan dan Pemkot Bontang, Dinas 
Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan 
Hadiah studi lanjut S2 dari LPMP Kaltim. 
“Hadiah-hadiah  yang berupa uang saya 
tabung untuk persiapan biaya pendidikan 
anak-anak saya,” ujar Ismuji. 

Ismuji yang hobi membaca buku sains, 
teknologi, dan computer ini membuka 
rahasia bagi para guru yang ingin mengikuti 
ajang guru berprestasi, katanya mereka 
harus memiliki dedikasi yang tinggi sebagai 
seorang guru.  mampu memberikan 
ketaladanan kepada peserta didik dan 
masyarakat sekitarnya, memiliki skill yang 
baik dalam didaktik, memiliki kemampuan 
social, memiliki kompetensi sesuai bidang 
yang diampuh, dan Memiliki kemampuan 
menggunakan teknologi untuk menunjang 
profesi keguruan-nya. 

.
EVA ROHILAH

Pa d a  t a h u n  p e m b e l a j a r a n 
2008/2009, di kelas XII IPA SMA 
Yayasan Pupuk Kaltim telah 

diadakan pembelajaran matematika materi 
vektor dengan metode ceramah berbantu 
media papan tulis. Berdasarkan data hasil 
ulangan harian kelas diperoleh bahwa 
dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 70,00, 
nilai rata-rata yang dicapai peserta didik 
68,94 dengan ketuntasan 44,8%. Diduga hal 
ini dikarenakan minat dan motivasi peserta 
didik yang rendah karena pembelajaran 
bersifat monoton dan membosankan.

Beberapa teori pendidikan menyatakan 
bahwa pembelajaran yang menggunakan 
alat bantu berupa media pembelajaran 
berbasis TIK berbentuk animasi-interaktif 
akan memacu motivasi dan minat belajar 
peserta didik. Teori yang lain menyatakan 
bahwa metode latih dengan terstruktur 
dapat membantu pemahaman terhadap 

algoritma pemecahan masalah pada pokok 
bahasan Vektor. Dengan memadukan teknik 
kaji-latih berbantu media pembelajaran 
berbasis TIK berbentuk animasi-interaktif 
diyakini dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada pokok bahasan 
Vektor.

D e n g a n  p e n d e k a t a n  m o d e l 
penelitian tindakan kelas (class 
action research) dengan 3 siklus 
diperoleh bahwa penerapan media 
pembelajaran berbasis TIK berbentuk 
animasi-interaktif dengan teknik 
kaji-latih dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik pada 
pokok bahasan vektor. Hasil tes 
tertulis materi Vektor pada setiap 
siklusnya memperlihatkan 
bahwa terdapat peningkatan 
persentase pencapaian KKM, 
dari 61% pada siklus I, 79% 
pada siklus II, dan 93% pada 
siklus III. Peningkatan juga 
terjadi pada nilai rata-rata peserta 
didik, dari 73,93 pada siklus I, 79,64 
pada siklus II, dan 80,71 pada siklus III. 

Peningkatan hasil belajar tersebut dipicu 
oleh semakin meningkatnya motivasi, 
perhatian,  keaktifan,  partis ipasi, 
kreativitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran.

Dari  fakta tersebut disarankan 
kepada guru agar menggunakan media 
pembelajaran berbasis TIK dengan 
animasi-interaktif ini atau yang serupa 
dalam pembelajaran matematika materi 
vektor. Selain itu guru juga memerlukan 
media pembelajaran berbasis TIK untuk 
pembelajaran materi yang memerlukan 
penjelasan gambar secara runut dari 
sebuah proses geometrikal, misal materi 
menggambar grafik, materi dimensi tiga, 
materi vektor, materi transformasi, dan 
lain-lain. Guru diharapkan menggunakan 
teknik pembelajaran yang tepat untuk 
penerapan media pembelajaran berbasis 
TIK. Begitu pula sekolah sebagai 

i n s t i t u s i  d i h a r a p k a n 
d a p a t  m e m e n u h i 

sarana dan prasarana 
d e m i  t e r c i p t a n y a 

p e m b e l a j a r a n 
berbasis TIK 
untuk semua 

k e l a s , 
seperti LCD, 
k o m p u t e r 
k e l a s , 
l a p t o p 
guru,  dan 
d i g i t a l 
library.  

Penerapan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Berbentuk Animasi-Interaktif dengan 

Teknik Kaji-Latih pada Pokok Bahasan Vektor

DOK. ISMUJI
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T
erlahir dari keluarga petani, 
Drs.I Nyoman Suriti sejak 
kecil sebenarnya tak pernah 
bercita-cita menjadi kepala 

sekolah. Keinginan mulianya adalah menjadi 
guru. Namun, siapa yang menyangka jika 
ketekunannya dan bakat kepemimpinannya 
telah membawa Nyoman Suriti menjadi 
K e p a l a  S e k o l a h  S M A N  I  S i d e m e n 
Karangasem Bali dan meraih  juara III Kepala 
Sekolah Berprestasi nasional tingkat SMA 
tahun 2010. 

“Orang tua saya adalah orang desa. Ayah 
dan ibu berprofesi sebagai petani. Saya 
bersaudara lima orang, tiga  laki dan dua 
perempuan.Saya adalah anak ke tiga, sejak 
kecil saya tidak pernah  bercita-cita menjadi 
kepala sekolah, hanya ingin menjadi guru,” 
ungkap lelaki kelahiran Karang Asem, 31 
Desember 1960 ini tegas. 

Awal karir Nyoman Suriti dimulai 
dengan menjadi guru mata pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sejarah. 
Karena kecintaan dan dedikasinya yang 
luar biasa pada sejarah, khususnya sejarah 
Bali, Nyoman Suriti bahkan menjadikan 
kearifan lokal Bali sebagai bahan utama 
karya tulisnya. 

Karya ilmiah yang dia tulis dalam lomba 
kepala sekolah Berprestasi Nasional tingkat 
SMA tahun 2010 lalu, terinspirasi dari 
potensi yang dimiliki sekolah. Begitu 
ditugaskan menjadi kepala sekolah yang 
pertama  diamati adalah potensi sekolah. 
SMAN 1 Sidemen merupakan satu-satunya 
sekolah dikabupaten Karangasem Bali yang 
menerapkan kurikulum lokal budaya Bali. 
“Potensi kearifan lokal inilah yang saya 
angkat menjadi karya tulis dengan harapan 
kelak siswa mampu melestarikannya 
serta mampu beradaptasi dan dapat 
mempertahankan identitas kebalian mereka 
dari pengaruh negatif ganasnya gelombang 
budaya bali,” ujar lelaki yang sudah 8 tahun 
9 bulan menjadi kepala sekolah ini. 

Karya tulis inilah yang membawa 
Nyoman Suriti menjadi juara III, Kepala 
Sekolah SMA Berprestasi tingkat nasional, 
sebelumnya ia membawa harum nama 
SMAN I Sidemen Karang Asem Bali.setelah 
terpilih menjadi juara I tingkat provinsi. 
Sebelum dipercaya sebagai kepala SMAN I 
Sidemen  pada 2002 hingga 2006 ia menjadi 
Kepala SMPN2 Sidemen. 

Motivasi utama Nyoman Suriti mengikuti 
ajang pemilihan kepala sekolah berprestasi 
adalah untuk menguji kemampuannya. 

Drs.I Nyoman Suriti, M.Si 
Juara III Kepala SMA Berprestasi 

Menggali Potensi 
Kearifan Lokal

“Termotivasi  oleh keinginan untuk 
mengetahui  seberapa jauh t ingkat 
keberasilan manajemen dalam mengelola 
sekolah yang saya pimpin,” ujar ayah dari 
Luh Putu Ayu Diah Laksmi, Luh Ade Kencana 
Putri, Luh Komang Ari Trisna Jayanti, Luh 
Ketut Adnya Swari ini terus terang. 

Atas prestasi yang diraihnya itu, Nyoman 
Suriti mendapat berbagai penghargaan. 
“Disamping piala dan piagam, saya juga 
menerima uang. Hadiah uang yang saya 
terima digunakan untuk membiayai anak-
anak sekolah,” ujar pelahap buku filsafat ini 
menjelaskan. 

TANTANGAN KEPALA SEKOLAH  
Bagi Nyoman Suriti, menjadi kepala 

sekolah adalah amanah. Namun disamping 
itu, ia juga menganggap bahwa menjadi 
kepala sekolah adalah tantangan. Banyak 
hal yang harus dipahami terutama terhadap 
berbagai kepribadian guru yang beragam.  

Dihadapkan pada karakteristik dan 
kemampuan guru/ staf pegawai yang 

berbeda sungguh menjadi tantangan unik 
bagi Nyoman Suriti menjadi kepala sekolah 
di SMAN 1 Sidemen dalam menggerakkan 
mereka  untuk mengerjakan tugas secara 
optimal sesuai dengan tupoksi. Di sini 
diuji kemampuannya sebagai kepala 
sekolah. “Strategi yang saya lakukan 
untuk menggerakkan orang dalam 
organisasi sekolah dengan menerapkan 
prinsip motivasi, merangsang agar guru 
dan staf termotivasi untuk mengerjakan 
tugasnya. Hasilnya cukup membanggakan 
hal  ini  dibuktikan dengan berbagai 
prestasi akademik dan non akademik 
yang diraih siswa, guru baik di tingkat 
Kabupaten, Provinsi, Nasional dan bahkan 
Internasional,” ujar penggemarlagu-lagu 
karya  Ebiet G Ade ini panjang lebar. 

Untuk menghadapi tantangan itu, 
Nyoman Suriti melakukan manajemen 
pengelolaan yang sangat serius agar tercipta 
output yang mumpuni. “Sesuai dengan 
paradigma Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) yang memberikan otonomi luas 
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pada sekolah maka selaku kepala sekolah 
ia merasa ditantang berkreativitas untuk 
menggali sumber daya baik fisik maupun 
non fisik yang tersedia di sekolah maupun 
di masyarakat dan lingkungan sekitar untuk 
dikembangkan dalam rangka memajukan 
sekolah. “Potensi yang ada ini saya buat 
program inovatif yang dirancang bersama 
dengan keterbukaan dan melibatkan seluruh 
stakeholder,” ujar penggemar berat buku-
buku  Max Weber ini meyakinkan. 

M e s k i p u n  s u d a h  m e l a k s a n a k a n 
manajemen dengan sungguh-sungguh, 
namun Nyoman Suriti masih memiliki 
hambatan diantaranya  adalah masalah 
klasik yang hampir dialami setiap sekolah. 
“ Ia mengalami ada sedikit kesulitan yaitu 
dalam menjalankan program sekolah 
yang sudah dirancang sedemikian rupa 
karena terbatasnya dana.  Mengatasi hal 
tersebut pihak sekolah disamping mohon 
bantuan kepada pemerintah juga minta 
bantuan kepada komite sekolah. Masalah 
lain adalah  masih ada sebagian guru 
yang belum professional, konservatif, 
tidak mau berubah. Saya terus berusaha 
memotivasi mereka  berkreativitas untuk 
mengembangkan diri dan profesinya” ujar 
Nyoman Suriti.  

.
 EVA ROHILAH

 SMAN 1 Sidemen 
mengukir prestasi tingkat 
regional dan nasional 
yang  membanggakan. 
Peserta didik dan pendidik 
saling adu prestasi. Dalam 
Lomba Karya Tulis Ilmiah 
(LKTI) Jubilium Perak 
Universitas Warmadewa 
Denpasar, IGAA Pritha 
Dewi, peserta didik yang 
duduk di kelas XII IPA 
2 meraih juara 1 dalam 
LKTI Lingkungan Hidup. 
Dalam lomba ini, Pritha 
Dewi mengambil  ide 
p e n a n g a n a n  l i m b a h 
p e n c e l u p a n  d e n g a n 
g a r a m  d a p u r  l o k a l , 
secara meyakinkan ia 
mengungguli finalis lain 
yang berasal dari sekolah-
sekolah favorit yang ada di Denpasar.

Pritha Dewi juga menyabet juara 
II dalam Lomba Penulisan Esai pilpres 
bagi pemilih pemula yang diadakan oleh 
Yayasan Bali Sruti, bekerja sama dengan 
Koran Tokoh. Pritha Dewi satu-satunya 
pemenang yang masih duduk di bangku 

SMA, pemenang lain semuanya 
mahasiswa. Pritha juga mampu 
meraih juara I Lomba Mengarang 
yang diadakan oleh Fakultas Sastra 
Universitas Udayana  Tahun 2009.

Prestasi lain yang diraih oleh 
sekolah yang berada di ujung barat 
daya Kabupaten Karangasem 
ini, salah satu guru terbaiknya I 
Komang Sudana Martayasa, S.Pd., 
guru mata pelajaran Biologi masuk 
dalam pemilihan guru berprestasi 
tingkat Provinsi Bali tahun 2009. 
Guru ini secara otomatis menjadi 
duta Bali dalam pemilihan guru 
berprestasi tingkat nasional dan 
juga diundang ke istana negara 
untuk mengikuti upacara bendera 
m e m p e r i n g a t i  d e t i k - d e t i k 
proklamasi kemerdekaan RI yang 
ke-64. 

Berikutnya, prestasi nasional 
lain yang diraih oleh pendidik 
S M A N  1  S i d e m e n ,  2  o r a n g 

pendidik, Dra. Ida Ayu Puniari dan I 

Komang Sudana Martayasa, S.Pd., 
mampu masuk 10 besar terbaik nasional 
dalam Citi Succes Fund (CSF) 2009. 
Program CSF yang didukung penuh oleh 
Yayasan Hope dan Citi Bank Jakarta 
memilih 10 aktifitas terbaik secara 
nasional, pendidik Bali mampu merebut 
2 aktifis dan keduanya dari SMAN 1 
Sidemen. 

"Ini prestasi yang membanggakan 
bagi warga sekolah. Boleh dibilang 
sebagai kado awal tahun. Semoga 
terus berlanjut. Ini semua bermuara dari 
Forum Ilmiah Guru yang kami bentuk 
beberapa tahun yang lalu. Terima kasih 
semuanya,’’ ungkap kepala sekolah, Drs. 
I Nyoman Suriti, M.Si. 

Dalam ajang CSF 2008, dari 12 
aktivitas pendidikan Bali yang lolos 
ke tingkat nasional, SMAN 1 Sidemen 
meloloskan 3 pendidiknya, dan aktivitas 
terbaik juga direbut oleh pendidik SMAN 
1 Sidemen. 

Semoga predikat sebagai aktifis 
pendidikan terbaik yang telah diperoleh  
oleh warga SMAN 1 Sidemen, dapat 
memotivasi warga sekolah yang lain 
untuk selalu memberikan yang terbaik. 
Kami mendukung kegiatan yang dapat 
meningkatkan prestasi sekolah dan 
mutu pembelajaran.

Sumber: www.Balipost.co.id
Nyoman Suriti  bersama keluarga

KADO PRESTASI SMA 1 SIDEMEN
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M
enjadi kepala sekolah 
s u d a h  d i l a k o n i  D r s .
Budiono Marihan, M.Si 
sejak tahun 2003. Ia 

sudah beberapa kali berpindah sekolah yang 
dipimpinnya sebelum menjadi kepala SMAN 
19 Palembang sejak Mei 2010 lalu. Ia pernah 
memimpin SMP Negeri 55 Palembang 
(2003-2004),  SMPN 33 Palembang (2004-
2006), dan SMPN 8 Palembang (2006-2010 ). 

Sungguh tak dinyana jika pengalamannya 
menjadi kepala sekolah hampir 8 tahun itu 
mengantarkannya pada penghargaan 
dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
berupa Tanda Kehormatan Satyalancana 
Pendidikan Tahun 2010. Lelaki kelahiran 
Palembang, 10 Desember 1962 ini memang 
mencintai  tugasnya sebagai  kepala 
sekolah.  “Menjadi kepala sekolah adalah 
suatu pekerjaan yang menantang, kita 
selalu dituntut untuk berpikir bagaimana  
mengatur manusia dan sekolah, sebagai 
suatu kesatuan untuk menciptakan manusia 
berkualitas. Kepala sekolah diharapkan 
dapat menjadikan sekolah sebagai rumah 
kedua bagi guru dan siswa, sehingga guru 
dan siswa merasa betah di sekolah,” ujar 
Budiono yang biasa mengajar Geografi saat 
masih aktif menjadi guru. 

BERCITA-CITA JADI DIPLOMAT
Budiono yang lahir dari lingkungan 

keluarga pendidik terbiasa dengan suasana 
yang mengharuskan senang belajar. “ 
Ayah saya pernah menjadi kepala SD 
di Palembang dan mengajar di SMP di 
Lampung Utara. Ibu saya  guru mengaji tapi 
juga pedagang sayur. Jumlah saudara saya 
ada 7 orang,” ujar pengagum Presiden RI 
pertama Ir. Soekarno ini bercerita tentang 
keluarganya. 

Namun, meski ayahnya pernah menjadi 
kepala sekolah, Budiono sebenarnya tak 
punya cita-cita menjadi kepala sekolah. 
Sejak kecil  ia memimpikan menjadi 
diplomat. “Supaya bisa jalan-jalan keluar 
negeri,” ujar penyuka musik  pop,  jazz, dan 
klasik itu seraya tertawa. 

Namun, perjalanan hidupnya tak 
mendekatkan pada cita-citanya itu. Garis 
tangannya membawanya menjadi guru. 
Toh Budiono serius menjalani profesinya 
sebagai guru hingga dipercaya mengemban 
tugas menjadi kepala sekolah. Hal itu 
dibuktikan dengan prestasi yang diraihnya 
sejak jadi guru. Tahun 1998, Budiono meraih 
penghargaan Guru Berprestasi Tingkat 

Drs. H. Budiono Marihan, M.Si
Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

Guru Oke, Kepala 
Sekolah Makin Oke

Nasional. 
Saat menjadi kepala sekolah, unjuk 

prestasi dibuktikan Budiono dengan 
m e n y a b e t  J u a r a  I  K e p a l a  S e k o l a h 
Berprestasi Tingkat sumatera Selatan 
tahun 2007.  Di tingkat nasional, Budiono 
meraih Juara III. Prestasi hebatnya sejak 
menjadi guru dan kepala sekolah itulah yang 
mengantarkannya menerima penghargaan 
Satyalancana Pendidikan dari Presiden . 

Atas prestasi yang diraihnya pada 
2007, Budiono mendapatkan hadiah uang 
sejumlah Rp 40.000.000. “Uang itu saya 
gunakan untuk  untuk ongkos naik haji isteri 
dan studi banding ke Canberra dan Sidney, 
Australia selama 10 hari," ujar Budiono yang 
hobi membaca novel dan buku biografi. 

Bertandang ke luar negeri bukan sekali 
itu dialami Budiono. Cita-citanya bisa 
pergi ke luar negeri kesampaian juga, 
meski ia tidak menjadi diplomat. Ia sudah 
mengunjungi sejumlah negara, di antaranya  
Malaysia, Australia, Singapura, Jepang, 
dan Arab Saudi. Semua kunjungannya itu 
terlaksana karena buah prestasi Budiono. 

Motivasi dirinya untuk mengikuti 
ajang pemilihan guru dan kepala sekolah 
berprestasi ini adalah untuk menggali 
potensi dirinya. Menurut Budiono, pemilihan 
kepala sekolah berprestasi adalah salah satu 
wadah bagi guru untuk mengetahui sampai 
sejauh mana peranan dan penguasaannya 
terhadap EMASLIM (Edukator, Manager, 
Administrator, Supervisor, Leader, Inovator, 
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dan Motivator) sehingga menjadikan 
sekolah sebagai kawah candradimuka 
pembentuk sumber daya manusia Indonesia 
yang berkualitas.   

EMASLIM juga menjadi salah satu inspirasi 
karya ilmiah yang pernah ditulis Budiono. 
“Karya ilmiah saya tentang peranan kepala 
sekolah dalam memaksimalkan peranan 
dan penguasaannya terhadap EMASLIM. 
Dengan memaksimalkan peranannya 
niscaya sekolah menjadi kondusif dan 
unggul,” ujar lelaki berkacamata penggemar 
novel karya Agatha Christie ini. 

IKHLAS DAN  TANGGUNG JAWAB 
Budiono menerapkan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) di SMAN 19 
Palembang. Ia melibatkan orangtua 
dan masyarakat dalam memajukan 
sekolah. Budiono masih merasa kesulitan 
menggandeng orangtua murid untuk mau 
berperan dalam memajukan sekolah. 

“Sejak digulirkannya kebijakan sekolah 
gratis oleh gubernur Sumatera Selatan, 
kami masih sangat sulit mengajak orangtua 
membantu pendanan sekolah. Orangtua 
tahunya kegiatan sekolah serba gratis,” ujar 
suami dari Yulia Humaira ini. 

Selain masalah kerjasama dengan  orang 
tua, salah satu masalah yang dihadapi 
Budiono dalam kepemimpinannya sebagai 
kepala sekolah adalah campur tangan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  “Ada 
LSM  yang tidak berperan sebagaimana 
mestinya. LSM bukan mencarikan solusi  
pemecahan tetapi mencari-cari kesalahan 
pihak sekolah, sekolah dijadikan lahan untuk 
mencari uang,” ujarnya menegaskan. 

Untuk mengatasi hal itu, Budiono 
m e l a k u k a n  b e r b a g a i  p e n d e k a t a n .  
P e n d e k a t a n  y a n g  p e r t a m a  a d a l a h 
pendekatan profesional. Guru adalah 
profesi, jadi guru harus profesional terhadap 
tugasnya.Guru wajib membaca dan terus 

menambah pengetahuannnya melalui 
media cetak, media elektronik, dan Diklat. 
Pendekatan kedua secara kekeluargaan. 
Guru adalah mitra, jadi guru adalah teman 
untuk berbagi dalam menyelesaikan 
permasalahan di sekolah. 

Meskipun banyak aral melintang, 
Budiono tidak pernah pantang menyerah, 
karena ia selalu teguh memegang prinsip. 
“Prinsip saya, laksanakan amanah yang 
dititipkan Allah SWT dengan penuh 
tanggung jawab dan  keikhlasan, serta 
kejarlah duniamu seakan-akan kau akan 
hidup selamanya, kejarlah akhiratmu, 
seakan-akan Kau akan mati,” ujar ujar ayah 
dari M. Sawaluddin Al Afghani Satria Aji 
Negara, Aisha Sulthana Akbarine Qatrunada 
dan Taradiva Almalikina Indonesiane 
Mahardhika ini.   

EVA ROHILAH

SMA Negeri 19 Palembang yang 
berlokasi di Jalan Gubernur H. 
Achmad Bastari, Perumahan 

Ogan Permai Indah, Jakabaring, adalah 
satu-satunya sekolah terkenal kawasan 
Seberang Ulu 1. Sekolah ini berdiri di 
atas tanah seluas dua hektar lebih, 
yang awalnya rawa-rawa yang cukup 
dalam. Sekolah ini diresmikan Gubernur 
Sumatera Selatan, Rosyihan Arsyad, 
Senin, 7 Februari 2000. 

S e b e l u m  b e r a d a  d i  k a w a s a n 

Jakabaring, sekolah  masih menumpang 
di SMP Negeri 31 Palembang, di Jalan 
Pembangunan Kelurahan Tuan Kentang 
Kertapati. Dari PSB 1999 sampai dengan 
Desember 1999, sekolah ini dipimpin oleh 
Drs. Somat, seorang sarjana Fakultas 
Keguruan I lmu Pendidikan  Biologi 
Universitas Sriwijaya  tahun 1990. 

SMA Negeri 19 Palembang merupakan 
sekolah yang memiliki karakter tersendiri. 
Karakter yang dimaksud adalah tingginya 
intensitas kegiatan belajar mengajar dengan 

diterapkannya 
b e r a g a m 
kegiatan. Yakni: 
b i m b i n g a n 
b e l a j a r , 
komputer wajib 
setiap peserta 
didik, try out, 
adanya English 
C o n v e r s a t i o n 
C l u b ,  A r a b i c 
C o n v e r s a t i o n 
Club ,  Majel is 
Taklim  wajib, 
ekstra kulikuler, 
pidato bahasa 
I n g g r i s  d a n 

olahraga bersama. 
Dengan banyak kegiatan telah 

melahirkan lulusan yang memiliki IMTAQ 
yang baik, IPTEK yang tinggi, berbudaya, 
berakhlak, sehat, dan berwawasan global.

Sejak awal  berdiri,  sekolah yang akrab 
disingkat SIMBEL'S ini mempunyai misi 
dan visi yang jelas, baik muatan kurikulum, 
IPTEK,  IMTAQ, maupun wawasan 
global, yaitu dengan pembelajaran yang 
maksimal, penelitian dan penerapan 
IPTEK, program IMTAQ yang intensif, 
pembinaan seni dan budaya serta bakat, 
dan penguasaan bahasa Inggris. 

Pendukung pelaksana program tersebut 
diperketat dengan sistem akumulasi poin 
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta 
didik. Dengan program-program yang 
eksklusif tersebut, belum satu tahun 
usianya, berbagai julukan dialamatkan 
ke sekolah ini. Bahkan tak tanggung-
tanggung program majlis taklim yang 
dikembangkan di SIMBEL'S ini langsung 
diresmikan oleh Walikota, . Husni pada 
tahun 2000. 

Meski  sarana prasarana belum 
memuaskan, di usia yang relatif muda, 
SMA 19 Palembang mampu mensejajarkan 
diri dengan sekolah yang lebih tua, bahkan 
ada yang sudah dilampaui dari sisi prestasi 
akademik, nonakademik, dan disiplin.  

Sumber: http://sman19plg.sch.id

SMA 19 Palembang : Sekolah muda KESOHOR DI JAKABARING 
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P
erpaduan ayah militer dan 
ibu seorang guru Sekolah 
Dasar,  melahirkan Dra. Pin 
Yeni Rachman,M.Pd, yang kini 

mengabdi sebagai pengawas SMA/SMK 
Makassar, Sulawesi Selatan. Orangtuanya 
memang menginginkan Pin Yeni menjadi 
guru, profesi yang akhirnya ditekuninya, 
hingga mendapat tugas sebagai pengawas 
sekolah. 

Pin Yeni sebenarnya lebih bermimpi 
menjadi pramugari. Namun orangtuanya 
lebih suka Yeni meneruskan kuliah di IKIP 
Makassar, setelah tamat SMA. Pilihannya 
untuk mematuhi keinginan orangtuanya 
itu tak sia-sia. Terbukti sebagai pengawas 
sekolah, Yeni mampu menunjukkan prestasi 
terbaik hingga meraih Juara III Lomba 
Pengawas SMA/SMK Berprestasi Tingkat 
Nasional Tahun 2010. 

“Saya merasa senang dan bahagia 
sekaligus memiliki  tanggung jawab 
moral karena secara otomatis saya harus 
menunjukkan sikap keteladanan dan 
berkarakter juga kemampuan di bidang 
akademik yang profesional dalam kehidupan 
sehari-hari,” ujar perempuan kelahiran 
Makassar 16 Desember 1963 ini.

KELUARGA BESAR 
Pin Yeni terlahir dari keluarga besar. Ia 

memiliki 10 saudara kandung. Tentu  saja tak 
mudah bagi ayah dan ibunya membesarkan 
anak-anak dengan penghasilan yang pas-
pasan. Butuh biaya tak sedikit untuk bisa 
menyekolahkan semua anaknya. 

Sejak kecil Pin Yeni dan saudaranya 
sudah terbiasa hidup prihatin. Keterbatasan 
tak membuat Pin Yeni menyia-nyiakan 
sekolahnya. Justru ia berusaha lebih keras 
dalam belajar. “Kondisi ini mendorong saya 
untuk lebih giat belajar dengan harapan 
dapat membantu orangtua meringankan 
beban pembiayaan," kata Yeni. 

Yeni pun mampu mengurangi beban 
orangtuanya dengan mencari penghasilan 
sendiri. Kemampuannya dalam menguasai 
bahasa Inggris, memberanikan Yeni menjadi 

Dra. Pin Yeni Rachman, M.Pd
Juara III Pengawas SMA/SMK Berprestasi Nasional Tahun 2010
 

Harus Ikhlas dan Sabar

penerjemah saat ia duduk di bangku 
SMA. Hasilnya lumayan, setidaknya biaya 
sekolahnya tak lagi minta dari orangtua. 

Saat penjuurusan di kelas II SMA, Yeni 
memilih jurusan bahasa, yang tak banyak 
dipilih teman-temannya. Usai menamatkan 
SMA, Yeni melanjutkan  S1 di  Jurusan 
Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni  di 
IKIP Makassar, sesuai arahan orangtuanya.

Aktivitas semasa kuliahnya cukup 
padat. Ia pernah menjadi ketua Himpunan 
Mahasiswa Jurusan (HMJ) bahasa Inggris. 
Selain itu, hari-harinya juga disibukkan 
dengan menjadi asisten dosen. Ia juga 
pernah menjadi staf Proyek Sisdiksat 
(Sistem Pendidikan Jarak Jauh melalui 
Satelit). Kegiatan ini jelas mendatangkan 
uang baginya yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan kuliah dan sehari-harinya. 
Selama kuliah pun Yeni tak lagi bergantung 
pada pemberian orangtuanya.

Masa kuliahnya dirampungkan Yeni 
dengan waktu cepat. Hanya empat tahun 
(1982-1986) jumlah SKS yang ditempuhnya 

sudah cukup untuk lulus. Namun sebenarnya 
ia bisa menjadi dosen jika menambah waktu 
kuliahnya untuk menempuh 16 SKS  atau 
satu semester waktu kuliah. Namun Yeni 
memilih untuk mengikuti yudisium dan 
diwisuda. Pertimbangannya cuma satu: ia 
harus segera bekerja agar bisa membantu 
meringankan beban orangtua. 

Keputusan Yeni itu sebenarnya membuat 
Ketua dan Sekretaris Jurusan Bahasa 
Inggris  kecewa. Sebab mereka berharap 
Yeni menjadi dosen dan mengajar  di IKIP 
Makassar. “Tahun 1987 saya mengajar di 
STM Pembangunan (sekarang SMKN 5 
Makassar),” ujar perempuan yang gemar 
baca buku ini  panjang lebar. 

DUKUNGAN PENUH SUAMI 
Yeni beruntung saat menikah, suaminya 

yang juga guru mendukung penuh pilihan 
Yeni menjadi guru. Ketika berumah tangga, 
Yeni harus hidup "sendiri" karena suami 
mengajar di luar kota Makassar. Yeni 
memilih tak keluar dari tempatnya mengajar, 
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sehingga ia harus mampu menjalani rumah 
tangga dengan berjauhan dari suami. 
Tentu saja tak mudah bagi Yeni bekerja 
sambil mengasuh anak-anak. Apalagi anak 
keduanya kembar. Toh hingga ia dikarunia 
empat anak, Yeni mampu berperan sebagai 
guru dan ibu bagi anak-anaknya. 

“Saya menjalani semuanya dengan 
penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran 
dan itu saya buktikan dengan selalu datang 
ke sekolah lebih awal agar bisa membuat 
persiapan yang lebih matang lagi buat siswa 
saya,” ujar Yeni. 

Yeni sangat bersyukur dia memiliki 
suami yang selalu mendukungnya dalam 
kondisi apapun. "Suami senantiasa memberi 
motivasi dan dukungan yang sangat besar 
terhadap karier saya. Itulah yang membuat 
saya semakin bersemangat untuk bekerja 
dengan giat,” ujar Yeni. 

Di samping mengajar di SMKN 5, 
Yeni juga menjadi tutor bahasa Inggris di 
Universitas Terbuka (UT), yang dijalani 
hanya dua tahun (1998-2000). Pengalaman 
itu cukup membuka wawasan dan pola 
berpikir Yeni hingga pada tahun 2001 ia  
diangkat menjadi pengawas sekolah melalui 
usai mengikuti Diklat Calon Pengawas. 

Mengawali karier sebagai pengawas 
sekolah Yeni mempersiapkan segala 
sesuatunya dengan lebih mantap lagi 
karena bidang tugasnya lebih kompleks dan 
cukup menantang. “Di waktu senggang saya 
selalu menggunakan waktu  untuk membaca 
buku-buku tentang supervisi dan buku 
pendidikan lainnya, serta berdiskusi dengan 

suami ," katanya. Suami Yeni kebetulan juga 
mendapat tugas sebagai pengawas sekolah 
di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 
Tempat tugas suami kali ini tak begitu jauh. 
Jarak Maros-Makassar hanya sekitar 30 
kilometer, sehingga bisa ditempuh pulang 
pergi dari rumah. 

Tahun 2007, Yeni melanjutkan studi di 
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 
Jurusan Bahasa Inggris. Dengan beban 
kerja yang cukup padat sebagai pengawas 
dan usia yang tidak muda  lagi cukup berat 
buat Yeni  menjalaninya. Tetapi akhirnya ia 
sukses meraih gelar M.Pd dengan predikat 
cumlaude tahun 2009. 

TANGGUNG JAWAB MORAL 
Ketika diangkat sebagai pengawas 

sekolah, Yeni mendapat beban tugas 

melakukan supervisi terhadap 19-21 
sekolah. Sungguh tak mudah bisa membagi 
waktunya untuk sekadar melakukan 
kunjungan ke semua sekolah. Belum lagi 
untuk melakukan pembinaan intensif di 
setiap kunjungannya ke sekolah. Setiap hari 
ia harus mampu memilah-milah persoalan 
di sekolah berlainan. Namun sejak 2006, 
beban kerja Yeni berkurang seiring dengan 
bertambahnya jumlah pengawas SMK. 
Hingga kini ia hanya mengawasi 7 sekolah .

Keikutsertaan Yeni di ajang pengawas 
berprestasi tingkat nasional termotivasi 
oleh kesuksesan suaminya yang menjadi 
guru teladan pada 2006. “Penilaian kinerja 
dari atasan mengarahkan saya mengikuti 
tahapan-tahapan seleksi. Akhirnya saya bisa 
membuktikan jika saya juga bisa berprestasi 
seperti suami saya,” ujarnya.  

Atas prestasi yang diraihnya itu, Yeni 
berhak mendapatkan uang Rp. 15.000.000.- 
dan sertifikat. “Hadiah tersebut saya 
gunakan untuk membeli  buku-buku 
penunjang dan sisanya untuk memenuhi 
kebutuhan lain,” ujar Yeni yang membuat 
program dalam sebulan keluarganya  harus 
membeli buku minimal 1 buah. 

Keberhasilan Yeni tidak lepas dari 
prinsip hidupnya yang menganggap bahwa  
mengajar dan mengawas bukan kewajiban 
tapi sebagai suatu kebutuhan. Hal ini 
karena manakala kegiatan mengajar dan 
mengawas adalah suatu kewajiban tentunya 
akan ada beban psikologis. Sebaliknya jika 
itu dianggap suatu kebutuhan, maka akan 
ada yang hilang jika tidak melakukannya 
kapan dan dimana saja.   

EVA ROHILAH 
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R
asa tidak percaya diri dalam 
mengikuti ajang pemilihan 
pengawas berprestasi sempat 
hinggap dalam dir i  Dra.

Yayat Ibayati, M.Pd.  Namun dukungan 
teman-temannya di Dinas Pendidikan Kota 
Bandung, telah mengubah pikirannya untuk 
mengikuti ajang bergengsi tersebut.   

Yayat menjadi pengawas SMA tahun 
2000. Awalnya ia tidak berminat mengikuti 
pemilihan pengawas berprestasi karena 
merasa tidak pantas dan masih banyak 
kekurangan. Berkat dukungan teman-
teman pengawas SMA di Dinas Pendidikan 
Kota Bandung, ia  terpilih jadi juara ke 1 
tingkat kota. Selanjutnya di adakan seleksi 
di tingkat provinsi,  memperoleh peringkat 
pertama. Kemudian seleksi tingkat nasional 
memperoleh peringkat kedua pengawas 
berprestasi tahun 2007. Dan puncaknya 
mendapat Satyalancana Pendidikan dari 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 
Hari Guru tahun 2010. 

ANAK PRAJURIT RAJIN MENGAJI 
Tak mudah bagi Yayat meriah prestasinya 

itu. Wanita kelahiran  Ciamis, 22 Juni 1958 
ini sudah sejak kecil tak merasakan kasih 
sayang ayahnya, Gandi Sufendi (Alm) adalah 
seorang tentara. Ia besar hanya oleh ibunya, 
Hj Emir Nurilah, kepala  SD.

Bagi Yayat, ibunya,  yang selalu memakai 
kebaya adalah sosok  guru tempo dulu 
dan lulusan sekolah keputrian pada jaman 
penjajahan Belanda. Ia anak bungsu dari 
tiga bersaudara laki-laki semua, sejak usia 
2 tahun, ia dibesarkan oleh ibunda tercinta, 
karena ayahanda telah gugur di medan 
perang pada saat menumpas Pemerintahan 
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)  di 
Sumatera tahun 1960.  Pada saat itu adiknya 
yang paling kecil baru usia 40 hari. 

Meskipun sejak kecil ditinggal ayahnya, 
namun Yayat tidak pernah mengeluh. 
Ia bersama kakak dan adiknya bisa 
melanjutkan sekolah dengan baik. Bahkan 
sejak kecil oleh ibunya ditanamkan nilai-nilai 
yang luhur dan dibiasakan untuk belajar 
agama dan  mengaji Alqur’an usai sekolah. 

“Ibunya selalu berkata kepada putra-
putrinya harus menjadi orang yang “Luhur 
budina, luhung ilmuna, sugih hatina”.  Jadi 
ibunya berharap anak-anaknya menjadi 
orang kaya. Bukan kaya dengan materi, 
tetapi arti kaya disini adalah menjadi orang 
yang berahlak mulia dan Berilmu. Ibunya 
tidak mewariskan harta tetapi ibunya 

Dra. Yayat Ibayati.M.Pd 
Peraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan 2010

Pegang Teguh Prinsip 
Long Life Education

mendidik putra-putrinya sejak kecil disiplin, 
bekerja keras, sungguh-sungguh, ikhlas, 
dan jujur serta mandiri. Waktu SD kelas 5 
ia  sudah diberi tugas  untuk belajar agama 
dan baca Al Qur’an di sore hari dan setelah 
shalat magrib belajar. 

Usai menamatkan sekolah di SMAN I 
Ciamis Yayat  melanjutkan kuliah di Institut 
Kejuruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung 
Jurusan Biologi. Pada tahun 1981, diterima 
menjadi  guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
SMPN 37 Bandung.  Pada  1983 perempuan 
yang rajin membaca buku ini  mutasi ke 
SMAN 25 Bandung sampai tahun 1999. 
Waktu di SMAN 25 Bandung, selain sebagai 
guru Biologi, Yayat juga pernah menjabat 
sebagai wakil kepala sekolah kurikulum dan 
aktif di Koperasi SMAN 25 Bandung. Pada 
tahun 1999 ia melanjutkan S2 ke Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung 
program Biologi dengan biaya sendiri lulus 
tahun 2002.

SELALU AKTIF 
Karirnya di bidang kepengawasan Yayat 

dimulai sejak tahun 2000, dengan menjadi 
pengawas SMA di Dinas Pendidikan Kota 
Bandung. Jumlah SMA di Kota Bandung 
saat ini ada  140 sekolah (27 SMA negeri, dan 
113 SMA swasta) dengan pengawas SMA 
berjumlah 13 orang. Jadi rata-rata setiap 
pengawas SMA menangani 10 sd, 11 sekolah 
binaan, sedangkan SMK sebanyak 120 
sekolah (15 SMKN, dan 105 SMKS) dengan 
jumlah pengawas SMK 4 orang per Januari 
2011. Jadi sekolah binaan setiap pengawas 
rata-rata 30 sekolah. Jumlah sekolah binaan 
Yayat  saat ini ada  10 SMA. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pengawas, Yayat selalu melaksanakannya 
dengan dengan ikhlas, jujur, bekerja keras, 
tertib, disiplin, mau belajar, berbagi kepada 
sesama  dan mau menerima saran atau 
pendapat orang lain. 

P a d a  s a a t  m e l a k s a n a k a n  t u g a s 
kepengawasan, ia berusaha memberikan 
pelayanan kepada semuanya, dan  belajar 
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dari semuanya. Pelayanan yang ia berikan 
sesuai dengan karakteristik kebutuhan 
sekolah, karena setiap sekolah memiliki 
karakter ist ik  masing-masing,  yang 
merupakan hasil pemetaan kebutuhan 
sekolah. Untuk melaksanakan tugas 
kepengawasan ke sekolah yang sifatnya 
umum, pelayanannya sama untuk semua 
sekolah. Tapi ada pula yang berbeda 
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
sekolah. 

Menurut Yayat, untuk menjadi pengawas 
sekolah banyak hal yang harus dikerjakan, di 
antaranya harus selalu memiliki informasi-
informasi yang aktual, selalu siap dalam 
memberikan pelayanan kepada siapapun, 
memberikan keteladanan, sungguh-
sungguh, dan  mampu memecahkan 
masalah. Bahkan agar pekerjaan lebih 
maksimal, Yayat  juga terjun langsung 
menjadi pengurus Asosiasi Pengawas 
Seluruh Indonesia (APSI) Jawa Barat. 

“Saya Pengurus APSI Provinsi Jabar 
sebagai Sekertaris II sejak tahun 2005 sampai 
sekarang, Pengurus APSI Kota Bandung 
sebagai Bendahara pada tahun 2006 
sampai sekarang, Sekertaris Musyawarah 
Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Kota 
Bandung tahun 2006 sampai sekarang, dan 
Koordinator Pengawas SMA sejak tahun 
2008 sampai sekarang,” ujar perempuan 
berjilbab ini menjelaskan.

S e l a i n  m e m b e r i k a n  p e l a y a n a n 
k e p e n g a w a s a n  k e  s e k o l a h  i a  j u g a 
harus memberikan pelayanan kepada 
teman sejawat. Ia membuat program 
kepengawasan dan instrumen supervisi 

yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal 
ini membantu memfasilitasi teman-teman 
yang memerlukan. 

Meskipun sudah malang melintang dalam 
dunia kepengawasan, ia mengakui ada 
beberapa  masalah yang dalam melakukan 
kepengawasan  SMA di lingkungan  Dinas 
Pendidikan Kota Bandung. Pertama, 
Perkembangan pembelajaran siswa yang 
berbasis ICT. Belum semua pengawas 
sekolah dan guru-guru belum memiliki 
kompetensi proses pembelajaran berbasis 
ICT. Kedua, banyak guru dan pengawas 
sekolah umumnya mentok pada golongan 
IVa, karena kompetensi membuat karya 

tulis ilmiah umumnya memiliki kendala. 
Ketiga, jumlah sekolah swasta jumlahnya 
lebih banyak dari jumlah sekolah negeri. 
Sekolah swasta yang memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) baik dari segi 
sarana maupun jumlah siswa umumnya 
belum banyak.

. 
LONG LIFE EDUCATION 

Untuk mengatasi  hal  i tu,  Yayat 
merekomendasikan ke Dinas Pendidikan 
Kota Bandung dan sekolah agar diadakan 
pelatihan / workshop tentang proses 
pembelajaran berbasis ICT. Juga membuat 
karya tulis ilmiah untuk pengawas sekolah 
melalui  APSI kota Bandung dengan 
pelatihan/workshop dan desiminasi serta 
seminar penelitian tindakan sekolah (PTS). 

Apa yang di ja lani  Yayat  selama 
ini dalam melakukan kepengawasan, 
melewati hambatan dan meraih prestasi 
yang diraihnya ini tidak lepas dari prinsip 
hidupnya yang selalu dipegang teguh. 
“Prinsip hidup saya adalah LONG LIFE 
EDUCATION / pendidikan seumur hidup,” 
katanya. Hal ini ia maknai dalam proses 
kehidupan merupakan proses pembelajaran 
yang bermakna yang harus disikapi seara arif 
dan bijaksana. Setiap hari harus ada yang ia 
baca dan harus belajar. Semuanya adalah 
proses pembelajaran yang bermakna bagi 
kehidupan saya untuk selalu agar hari esok 
harus lebih baik dari hari ini. 

EVA ROHILAH
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Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) 
2011 kembali digelar Kementerian 
Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 
di Pusat Pengembangan Tenaga 

Kependidikan (Pusbang Tendik), Bojongsari, 
Depok, Jawa Barat. pada tanggal 15-
18 Maret 2011. Kegiatan menghadirkan 
sedikitnya 791 peserta, di antaranya, 
pejabat Kemdiknas, kepala dinas pendidikan 
provinsi, kabupaten/kota, para rektor 
perguruan tinggi negeri dan direktur 
politeknik negeri, Koordinator Perguruan 
Tinggi Swasta (Kopertis), para kepala 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP), kepala Lembaga Pengembangan 

dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LPPKS), para kepala Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (P4TK), Dewan Pendidikan 
Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP), Badan Akreditasi Pendidikan (BAN) 
serta atase pendidikan sejumlah negara.

Peserta dibagi dalam 7 komisi untuk 
melakukan sidang dengan bahasan yang 
berbeda-beda. Komisi  1  membahas 
Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan 
Informal (PAUDNI). Komisi 2 membahas 
Pendidikan Dasar. Komisi 3 mengupas 
Pendidikan Menengah. Komisi 4 membahas 
Pendidikan Tinggi. Komisi 5 membahas 

penelitian dan pengembangan. Komisi 6 
mengupas bahasa, dan Komisi 7 membahas 
sekretariat jenderal dan inspektorat 
jenderal. 

Pada sesi pembukaan, peserta disuguhi 
berbagai materi penguatan wawasan 
dari beberapa nara sumber. Di antaranya 
dari Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, 
Menteri Pendidikan Nasional dan Prof. dr. 
Fasli Jalal, Ph.D, Wakil Menteri Pendidikan 
Nasional.  Pembicara lainnya adalah 
Agung Laksono (Menteri Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat), Badan Pemeriksa 
Keuangan, serta Ratna Megawangi, M.Sc, 
Ph.D dengan materi pendidikan karakter 

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS 
PELAKSANAAN 5K

Rembuk Nasional Pendidikan 2011
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melalui pendidikan holistik. Peserta juga 
mendapat wawasan dari David Bobihoe 
Akib, Bupati Gorontalo yang berbagi 
cerita sukses dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan di daerahnya. 

Dalam sambutannya, Mohammad Nuh 
mengatakan bahwa tema RNP 2011 adalah 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan 5 K Kemdiknas dalam rangka 
menyiapkan generasi 100 tahun Indonesia 
merdeka. Misi pendidikan nasional 5K 
meliputi: (1) meningkatkan ketersediaan 
layanan pendidikan, (2) memperluas 
keterjangkauan layanan pendidikan, (3) 
meningkatkan kualitas dan relevansi layanan 
pendidikan, (4) mewujudkan kesetaraan 
dalam memperoleh layanan pendidikan, 
dan (5) menjamin kepastian memperoleh 
layanan pendidikan. “Sedangkan tujuan 
dari Rembuknas ini,  pertama untuk 
mengevaluasi perjalanan pelaksanaan 
program-program pendidikan tahun 2010 
kemarin. Kedua adalah untuk menyiapkan 
kegiatan yang dilaksanakan di 2011, 
karena program 2011 sudah ada maka akan 
dipertajam dalam makna pelaksanaannya. 
Dan ketiga untuk merumuskan masukan-
masukan bagi program 2012 nanti,” kata 
Mendiknas. 

Terkait dengan tema, Mohammad Nuh 
menjelaskan bahwa efisiensi bermakna 
input oriented. ”Jadi kita memanfaatkan 
betul input supaya tepat. Efisiensi tidak 
harus diterjemahkan ngirit, tapi ketepatan 
dalam mengalokasikan resources,  termasuk 
dana. Kalau anggarannya 100 ya kasih 100, 
jangan anggaran 100 terus dikasih 70, itu irit 
namanya. Kalau anggaran 100 dikasih 150 itu 
boros,” lanjutnya. 

Namun demikian, efisiensi atau ketepatan 
saja, kata mantan Rektor ITS itu, belumlah 
bisa menjawab harapan masyarakat. 
Pasalnya, secara umum masyarakat juga 
berharap input bisa dilakukan sekecil-
kecilnya, tapi outcome sebesar-besarnya. 
Untuk menjawab itu diperlukan prinsip 
efektivitas yang diterapkan dengan pola 
berbagi sumber daya. Mulai sumber daya 
manusianya, hingga sarana-prasarananya. 

Kemdiknas merumuskan tiga strategi 
dasar untuk bisa melaksanakan efektivitas 
dan efisiensi secara bersamaan. ”Pertama, 
supaya bisa efisien ada namanya strategi 
resource sharing, yang bermakna berbagi 
sumber daya. Ke depan apa saja yang bisa 
di-share atau yang bisa dipakai bersama, 
ya kita pakai bersama. Tadi saya kasih 

contoh untuk menaikkan APK, ada anak 
yang sekolah reguler, ada anak yang harus 
sekolah SMP Terbuka, dan anak yang ikut 
Paket B. Sekarang ini pelayanannya masih 
kita siapkan sendiri-sendiri, dan itu kurang 
efisien, sehingga ke depan anak-anak 
jalanan yang ikut Paket B atau anak-anak 
di SMP Terbuka bisa pakai fasilitas sekolah 
yang reguler itu. Gurunya pun demikian. 
Guru sekolah reguler boleh ngajar di sekolah 
terbuka, boleh ngajar di Paket B, dan itu 
lebih efisien,” kata Mohammad Nuh. 

Namun resource sharing belum bisa 
menjawab makna efektivitas. Menurut 
Mendidiknas, efektivitas bisa dilakukan 
dengan strategi penyatuan melalui integrasi 
proses. Misalkan dalam pendataan, sekolah 
A beberapa kali didata. Untuk kepentingan 
BOS, UN, dan pendataan bangunan fisiknya. 
Belum lagi lembaga internasional yang 
mau lakukan survei, ada pendataan lagi. 
Sensus oleh BPS juga mendata lagi sekolah 
tersebut. Bolak-balik ada pendataan, 
sampai-sampai sekolah enggan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan saat pendataan, 
karena ditanya terus. ”Jadi hal itu akan 
kita integrasikan dan kita bentuk Pusat 
Data Statistik Pendidikan (PDSP). Nanti 
seluruh data nasional pendidikan ada di 
gudang atau pusat data itu, baik yang 
menyangkut parsial, kewilayahan, atau 
yang terkait dengan citra sekolah. Sehingga 
nanti masyarakat akan sangat dimudahkan, 
tinggal klik saja bisa mengetahui data 
sekolah. Bahkan sampai jarak sekolah ke 
sekolah lain,” kata Mendiknas. 

Efisiensi dan efektivitas yang sudah 
tampak sangat ideal itu, ternyata menurut 
M e n d i k n a s ,  b e l u m  b i s a  m e n j a w a b 
sepenuhnya. ”Kita memerlukan satu 
energi baru lagi yang mengkombinasikan 
efisiensi dan efektivitas, yaitu melalui 
unsur teknologi dalam dunia pendidikan. 
IT kita masukkan dalam sistem diknas.  
Oleh karena itu, efisiensi, efektivitas dan 
sistem IT kita integrasikan menjadi satu. 
Harapannya supaya dalam mengelola 
sumber daya yang dimiliki diknas bisa efektif 
dan efisien,”imbuhnya.

PENDIDIKAN KARAKTER
Setelah Mendiknas menyuguhkan 

konsep efektivitas dan efisiensi dalam 
pelayanan pendidikan, giliran Wamendiknas 
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D memaparkan 
tentang pendidikan karakter. Menurut 
Fasli Jalal, pendidikan karakter adalah 

pendidikan nilai, budi pekerti, akhlak, 
moral, watak, yang kesemuanya bertujuan 
mengembangkan kemampuan peserta 
didik untuk memberikan keputusan, baik 
maupun buruk. Juga memelihara apa yang 
baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam 
kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter 
menanamkan kebiasaan (habituation) 
tentang mana yang baik sehingga peserta 
didik menjadi paham (kognitif) tentang 
mana yang baik dan mana yang salah. 
Mampu merasakan (afektif) nilai yang baik 
dan biasa melakukannya (psikomotor). 
Dengan kata lain, pendidikan karakter yang 
baik, harus melibatkan bukan saja aspek 
pengetahuan yang baik (moral knowing), 
tetapi juga merasakan dengan baik atau 
loving the good (moral feeling), dan perilaku 
yang baik (moral action). ”Jadi pendidikan 
karakter erat kaitannya dengan habit atau 
kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan 
dan dilakukan,” kata Fasli.

Karena pendidikan karakter merupakan 
habit, pembentukan karakter seseorang 
memerlukan communities of character 
yang terdiri dari keluarga, sekolah, institusi 
keagamaan, media, pemerintahan dan 
berbagai pihak yang mempengaruhi nilai-
nilai generasi muda. Semua communities 
of character hendaknya memberikan suatu 
keteladanan, intervensi, pembiasaan 
yang dilakukan secara konsisten, dan 
penguatan. ”Pembentukan karakter 
memerlukan pengembangan keteladanan 
yang ditularkan, intervensi melalui proses 
pembelajaran, pelatihan, pembiasaan 
terus menerus dalam jangka panjang 
yang konsisten dan penguatan,” kata 
Wamendiknas. 

Materi  pendidikan karakter juga 
disampaikan Ratna Megawangi, MSc, 
Ph.D. Pendidikan karakter sangat penting 
diterapkan sebagai pondasi kemajuan 
bangsa Indonesia. Menurut Ratna, saat ini 
kemajuan Indonesia terkesan lambat karena 
lemahnya karakter  setiap warga negaranya. 
Hal ini bisa dilihat dari maraknya budaya 
korupsi, kolusi, pencurian, perkelaian pelajar, 
perkelaian antarsuku, hingga kasus narkoba. 
Padahal pemerintah sudah membekali 
generasi muda dengan pendidikan moral 
dan agama.  ”Hasilnya belum memuaskan 
karena pengetahuan moral dan agama 
belum sampai pada perilaku,” kata Ratna 
Megawangi. 

MUKTI ALI
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Rangkaian Rembuk Nasion al 
Pendidikan (RNP) 2011, juga 
membahas pendidikan menengah, 
yang mencakup SMA, SMK, 

SMLB dan Paket C. Cakupan pendidikan 
menengah itu kini ditangani unit utama 
eselon I ,  yakni  Direktorat Jenderal 
Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen) 
yang kini dipimpin Prof. Dr. Baedhowi, 
M.Si. Baedhowi sebelumnya adalah Dirjen 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PMPTK), yang dilebur dalam 
struktur organisasi Kementerian Pendidikan 
Nasional (Kemdiknas). Dalam struktur 
organisasi Kemdiknas yang baru, Direktorat 
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Ditjen Mandikdasmen) dipecah 
menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen 
Pendidikan Menengah.. 

Pendidikan menengah dibahas pada 
sidang Komisi 3 yang dipimpin Prof. Dr. 
Baedhowi, M.Si. Baedhowi menyampaikan 
sejumlah isu strategis yang dijabarkan 
berdasarkan 5K misi Kemdiknas, yakni 
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, 
kesetaraan, dan kepastian. 

Dalam hal ketersediaan, dikatakan 
Baedhowi bahwa daya tampung sekolah 
menengah (SM) yang meliputi SMA, SMK, 
SMLB, dan Paket C belum memenuhi lulusan 
SMP dan yang sederajat. Juga masih ada 
wilayah yang belum tersedia sarana sekolah 
menengahnya, terutama di daerah tepencil 
dan daerah terisolir.  

Dalam hal keterjangkauan masih ada 
sebagian masyarakat yang tidak memiliki 
budaya untuk melanjutkan sekolah 
menengah. Masih banyak pula masyarakat 
yang tempat tingglnya jauh dari lokasi 
sekolah menengah berada. Akibatnya 
masyarakat enggan sekolah, karena 
lokasinya jauh dan harus ditempuh berjam-
jam. Selain itu budaya enggan sekolah juga 
disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga 
yang rendah. Masih adanya budaya enggan 
sekolah menengah, berimbas pula pada APK 
sekolah menengah. 

BEASISWA UNTUK ANAK MISKIN
Sebagai solusi  untuk mendorong 

budaya sekolah menengah khususnya 
bagi anak-anak pada keluarga miskin, 
Ditjen Pendidikan Menengah berencana 
menggelontorkan program beasiswa. Di 
antaranya beasiswa bagi 308.124 siswa 
miskin SMA, 140.558 siswa miskin SMK. 
Juga ada beasiswa prestasi dan keahlian 

Isu Strategis 
Pendidikan Menengah
khusus untuk 7.800 siswa serta beasiswa 
keahlian pertanian untuk 35.000 siswa. 
Selain itu pemerintah pusat melalui Ditjen 
Dikmen juga menyiapkan beasiswa Bantuan 
Operasi Manajemen Mutu (BOMM) SMA dan 
SMK. Untuk BOMM SMA kuota sebanyak 2. 
700.000 siswa dan untuk SMK sebanyak 
3.200.000 siswa.

Dalam hal kualitas sekolah dan siswa 
lulusan sekolah menengah, dikatakan oleh 
Baedhowi, bahwa terdapat beberapa hal 
yang masih perlu diseriusi untuk dilakukan 
peningkatan. Mulai dari peningkatan 
kualitas sekolah menengah dan siswa 
lulusan sekolah menengah, peningkatan 
kualitas PTK-nya mulai dari kualifikasinya, 
missmatchnya, kompetensinya hingga 
kualitas sertifikasi dan distribusinya. 
Dalam layanan pendidikan menengah 
diperlukan penerapan dan pengembangan 
pembelajaran berbasis TIK. Penerapan 
pendidikan karakter. ”Selain itu juga perlu 

terus diperbaiki kebijakan tentang RSBI, 
tentang relevansi SMA dengan perguruan 
tinggi, serta relevansi pendidikan SMK, 
SMLB dan Paket C dengan dunia kerja,” 
kata Baedhowi. 

Peningkatan kualitas layanan pendidikan 
dan kualitas lulusan sekolah terutama dari 
SMK, Paket C dan SMLB makin ditekankan 
memiliki relevansi dengan dunia kerja. 
Demikian pula dengan perguruan tinggi 
diharapkan benar-benar mampu menjadi 
jembatan bagi lulusan SMA dan sekolah 
menengah lainnya sebelum terjun di dunia 
kerja. ”Relevansi SMA dengan perguruan 
tinggi itu sangat penting, perguruan tinggi 
harus melakukan evaluasi terutama pada 
beberapa prodi yang terlihat jenuh karena 
makin kurang peminat, selain itu juga masih 
ada disparitas mutu perguruan tinggi antar 
daerah serta belum meluasnya jangkauan 
pendidikan tinggi karena faktor biaya,”lanjut 
Baedhowi.
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Demikian halnya dengan SMK, harus 
makin memiliki relevansi dengan kesiapan 
siswa menjalani kehidupan setelah lulus. 
Hal itu bisa dilihat dari seberapa besar 
keterserapan lulusan pada tahun kelulusan 
dengan dunia kerja, serta lulusan yang 
menjadi entreupeneur dan wirausahawan. 
Untuk itu, di SMK diperlukan update 
program keahlian sesuai dengan kebutuhan 
ilmu dan teknologi, perlu dilakukan job 
macthing, dan SMK juga dikembangkan 
mampu menjalin kerjasama dengan industri 
dalam dan luar negeri. 

Dalam hal kesetaraan, Baedhowi 
mengatakan bahwa masih terjadi disparitas 
layanan pendidikan menengah antar 
wilayah, termasuk dalam kaitannya dengan 
gender, status sosial kaya dan miskin, 
kewilayaan antara kota dan desa serta 
daerah khusus. Berikut gambaran disparitas 
akses pendidikan menengah antarprovinsi 
tahun 2009. 

Baedhowi juga menyampaikan hasil 
analisis ketersediaan daya tampung sekolah 
menengah (SMA, SMK, SMLB, Paket C) 
untuk menerima lulusan SMP. Data lulusan 
SMP, MTs dan Paket B tahun 2010 jumlahnya 
mencapai 4.278.019 siswa. Dari sekian 
lulusan tersebut, yang tertampung di SMA 
sebanyak 1.354.924 anak, tertampung di 
SMK sebanyak 1.324.395 anak, tertampung 
di MA sebanyak 305.742 anak, tertampung 
di Paket C sebanyak 100.015 anak dan yang 
tertampung di SMLB sebanyak 5.736 anak. 
Jumlah total lulusan SMP dan yang sederajat 
yang tertampung di sekolah menengah 
tersebut sebanyak 3.090.812 siswa, sisanya 
1.187.207 siswa tidak tertampung. 

”Ini harus ada solusinya, salah satunya 
d e n g a n  p e n a m b a h a n  R u a n g  K e l a s 
Baru (RKB)," kata Baedhowi. Jika tiap 
RKB digunakan untuk menampung 32 
siswa, maka untuk menampung seluruh 
lulusan SMP yang tidak tertampung tadi 
diperlukan sekitar 37.100 RKB. Jika tiap RKB 
berukuran luas 63 m2 dan diasumsikan biaya 
permeternya Rp. 1.750.000 maka tiap RKB 
memerlukan biaya sebesar Rp 120.000.000. 
Sehingga untuk membangun 37.100 RKB 
diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 
Rp. 4.090.299.117.188. 

DANA BLOCKGRANT SISWA MISKIN 
Terkait  dengan RSBI,  Baedhowi 

mengatakan bahwa pendirian RSBI bukan 
untuk menciptakan kesenjangan layanan 
pendidikan. Atau dengan kata lain RSBI 

hanya untuk kalangan siswa dari keluarga 
kaya. RSBI tetap menjadi layanan publik 
yang bisa dijangkau oleh semua kalangan 
masyarakat. ”Misi khusus RSBI adalah 
penyediaan layanan pendidikan bermutu 
yang ramah kepada masyarakat miskin, 
sebagai bagian dari upaya mencegah 
“reproduksisocial” dan mengurangi jurang 
kaya-miskin bagi generasi mandatang. 
Keramahan sosial RSBI harus diwujudkan 
dalam penyelenggaraan RSBI yang tidak 
diskriminatif, tidak bias dan afirmatif kepada 
masyarakat miskin. RSBI dikembangkan 
dalam kerangka penerapan manajemen 
berbasis sekolah (MBS). Oleh karena itu, 
penyelenggaraanya harus mengedepankan 
aspek-aspek vital  MBS,  khususnya 
transparansi, akuntabilitas, demokrasi/
partisipasi, efektif dan efisien,” katanya. 

Setiap RSBI juga wajib hukumnya untuk 
proaktif melakukan sosialisasi dalam proses 
rekrutmen calon siswa yang potensial dari 
keluarga miskin. Selain menggunakan 
hasil UN sebagai syarat masuk RSBI, RSBI 
juga wajib menerapkan sistem seleksi 
yang mampu menggali potensi calon 
siswa untuk menghindari kemungkinan 
bias prestasi akibat ketidakberuntungan 
kelompok masyarakat miskin. RSBI juga 
harus menghindari kriteria seleksi yang 
bersifat diskriminatif, seperti kemampuan 
ekonomi, nilai TOEFL, sertifikat kursus 
atau kriteria sejenis yang hanya terpenuhi 
oleh calon siswa dari keluarga berada. 
RSBI harus mematuhi rambu-rambu dari 
pemerintah yang menyatakan bahwa 30% 

dana blockgrant RSBI harus dilokasikan 
untuk beasiswa bagi siswa miskin. RSBI 
hendaknya menerapkan pola subsidi silang 
untuk membantu pembiayaan siswa dari 
keluarga miskin. 

Baedhowi juga menyinggung masih 
perlunya terus peningkatan kualifikasi 
guru-guru sekolah menengah. Terutama 
untuk memenuhi amanah UU Guru yang 
mengharuskan guru minimal harus berijazah 
S1 atau D IV. Kualifikasi S1 juga sangat 
membantu guru salain untuk peningkatan 
kompetensi juga proses sertifikasi. berikut 
gambaran jumlah guru SMA dan SMK 
berdasar kualifikasi serta guru SMA/ SMK 
yang sudah dan belum tersertifikasi. Sumber 
NUPTK 2010 dan Dit. Profesi Pendidik. 

Isu strategis lain di lingkungan Dikmen 
yang juga perlu optimalisasi adalah tentang 
pendidikan khusus dan layanan khusus 
(PKLK). Hampir semua aspek layanan 
PKLK perlu mendapat pemaksimalan. 
Namun, untuk merancang program-
program layanan PKLK diperlukan data 
yang akurat. Pasalnya, kata Baedhowi, 
masih ada kesenjangan data tentang 
kecacatan, kesenjangan data kecerdasan 
keistimewaan keberbakatan keistimewaan 
(CI-BI) dan pendidikan layanan khusus. 
Belum optimalnya layanan pendidikan 
khusus juga disebabkan masih rendahnya 
perhatian keluarga terhadap penyandang 
cacat untuk disekolahkan. 

MUKTI ALI 
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Be r b a g a i  i s u  s t r a t e g i s  y a n g 
d i s a m p a i k a n  B a e d h o w i , 
menguatkan komisi 3 dalam 
melaksanakan diskusi dengan 

tema Meningkatkan Ketersediaan dan 
Keterjangkauan Layanan Pendidikan 
M e n e n g a h  B e r m u t u ,  R e l e v a n ,  d a n 

Berbagi Sumber Daya 
Pendidikan Menengah

Berkesetaraan Secara Efisiendan Efektif. 
Komisi III sendiri memiliki tim perumus 
yang terdiri  dari  Dirjen Pendidikan 
Menengah, Staf Ahli Menteri Bidang 
Organisasi dan Manajemen, Sekretaris 
Badan Pengembangan SDMP dan PMP, 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan 

Menengah, Direktur Pembinaan Sekolah 
Menengah Atas, Direktur Pembinaan 
Sekolah Menengah Kejuruan, Direktur 
Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan 
Khusus Dikmen, dan Direktur Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Dikmen. Sedangkan anggotanya meliputi 
5 kepala dinas pendidikan provinsi, 
7  rektor pendidikan tinggi, 4 direktur 
politeknik, 2 kepala kopertis, 5 kepala 
LPMP, 3 kepala P4TK dan BPPNFI, 70 
kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, 
3 atase pendidikan, 1 orang ketua BAN 
Sekolah Menengah dan 1 orang direktur 
SEAMEORECFON. 

Melalui diskusi panjang, komisi III 
berhasil merampungkan kegiatannya 
dan menghasilkan beberapa poin penting 

u n t u k  m a s u k a n 
p e n i n g k a t a n  m u t u 
layanan pendidikan 
m e n e n g a h .  H a s i l 
pembahasan komisi III 
seperti disajikan tabel 
berikut.

MUKTI ALI. 

IDENTIFIKASI STRATEGI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH

NO STRATEGI UMUM STRATEGIPELAKSANAAN IMPLEMENTASI

1 Integrasi dukungan ketersediaan dikmen Pemetaan dukungan Ketersediaan 
dikmen dari pusat, provinsi, kab/
kota

MoU dengan stakeholders.

Pemberian bantuan stimulan dengan model sharing.

2 Integrasi pemberian penghargaan kepada 
stakeholder

Menyediakan penghargaan bagi 
propinsi. bab/kota, masyaratkat 
yang berperanaktif dalam 
peningkatan akses Dikmen

Penghargaan propinsi yang pertumbuhan aksesnya tinggi

Memilih industri, masyarakat dan komite sekolah yang 
berperan dalam peningkatan akses untuk diberikan 
penghargaan. 

3 Berbagi PTK dikmen Meningkatkan ketersediaan 
PTK dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan PTK

Pemetaan kebutuhan guru dikmen

Mendukung pemenuhan kebutuhan PTK Dikmen

Mendukung pelaksanaan pemerataan PTK Dikmen
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4 Intergrasi Standar PelayananMinimal 
Dikmen

Pemetaan Standar Pelayanan 
Minimal Dikmen

 Kompilasi kebutuhan stakeholder tentang SPM Dikmen

Penyusunan SPM berdasarkan best practice

Uji Publik terhadap kelayakan Standar Pelayanan minimal. 

5 Integras Penyediaan beasiswa untuk siswa 
Dikmen

Penyediaan anggaran beasiswa 
bagi siswa berprestasi dan kurang 
mampu dengan berkolaborasi 
antara pemerintah pusat, daerah, 
masyarakat dan industri

Mendukung Pemetaan Dini seluruh lulusan SLTP,baik tahun 
ini atau tahun lalu

Menyediakan kartu beasiswa bagi lulusan SLTP dari 
kalangan kurang mampu dan yang berprestasi. 

6 Berbagi fasilitas pembiayaan Pemanfaatan CSR industri atau 
perusahaan untuk pengembangan 
satuan pendidikan

Memetakan dan menjalin kerjasama dengan industri yang 
memiliki CSR

Berbagi pembiayaan antara orang 
tua kaya dan miskin

Pengembangan trust account  sekolah yang memiliki dana 
publik

Subsidi silang pembiayaan sekolah, yang miskin gratis, yang 
kaya membayar lebih 

7 Berbagi fasilitas pendidikan Pemanfaatan fasilitas untuk 
pembelajaran bersama dan 
pengembangan potensi peserta 
didik

Pemetaan cluster sekolah yang bisa berbagi fasilitas 
bersama,seperti fasilitas olahraga, laboratorium, ruang 
praktek, ruang kesenian, dll

8  Berbagai bahan ajar Guru mengajar tidak hanya pada 
satu satuan pendidikan

Guru Paket C dari guru SMA atau guru suatu SMA dari guru 
SMA lain 

9 Berbagi fasilitas umum Pemanfaatan fasilitas umum untuk 
menunjang pembelajaran

Penggunaan stadion olahraga untuk praktek olahraga 
peserta didik

10 Integrasi sosialisasi program Sinergi beberapa kegiatan sosialisasi 
program dan kebijakan

Sosialisasi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 
dilakukan dalam sosialisasi KTSP

12 Integrasi pengumpulan data Pengumpulan data melalui proposal 
permohonan blockgrant dan 
program lain yang melibatkan 
sekolah

Penggunaan instrumen tunggal Laporan Individu Sekolah 
Nasional (LISN) untuk pendataan

Mewajibkan sekolah pemohon blockgrant mengisi LISN

Mewajibkan sekolah peserta biimbingan teknis mengisi 
LISN 

13 Integrasi Pendidikan Karakter Integrasi pendidikan karakter 
dalam pembelajaran melalui hidden 
curriculum

Menegakkan code conduct dalam pembelajaran dan 
evaluasinya

Integrasi pendidikan karak terdalam 
setiap kegiatan yang melibatkan 
sekolah dan siswa

Revitalisasi program UKS, OSIS,pramuka, pencegahan 
perilaku menyimpang siswa

Integrasi pendidikan karakter 
melalui proses habituasi sebagai 
bagian dari manajemen sekolah 
dalam pengembangan kultur 
sekolah

Memasukan berbagai unsur karakter sebagai salah satu 
komponen kegiatan 

14 Integrasi vertikal SMA dengan PT Penyelarasan mapel SMA dengan PT Menyediakan mapel tingkat PT di SMA (advance placement 
course) bagi siswaSMA berprestasi

Integrasi UN dengan seleksi 
masuk PT

Pengusulan hasilUN sebagai kriteria seleksi masuk PT

Integrasi seleksi 0limpiade dengan 
seleksi masuk PT 

Juara-juara olimpiade ditingkat SM dapat diterima di PT 
tanpa seleksi

Pengembangan labschool

Tracking nilai rapor mulai semester I sampai semester V

Pemetaan dan identifikasi SMA untuk dikembangkan 
menjadi labschool

Kerjasama Pemda dengan LPTK terdekat yang berminat

15 Pemanfaatan e-learning Penyediaan internet sekolah Pemberian layanan internet melalui Jardiknas

Pemberian blockgrant untuk penyediaan fasilitas internet

Pengembanganbahanajar berbasis 
TIK

Pelatihan pembuatan bahanajar dan bahan ujian berbasis 
TIK

Pengembangan beberapa sekolah unggulan untuk menjadi 
pusat sumber belajar

Pengembangan dan pemanfaatan 
e book

Pembelian hak cipta buku mapel, untuk dijadikan buku 
elektronik dan gratis didownload.

Pemanfaatan e-book sebagai pegangan guru dalam 
menyiapkan bahan ajar

16 Pemanfaatan e-administrasi Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan 
administrasi

Pengelolaan administrasi sekolah berbasis TIK, contoh 
Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 

Evaluasi Diri Sekolah
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Pemanfaatan e-layanan publik
PemanfaatanTIK untuk pelayanan 
informasi publik

Penyediaan informasi sekolah untuk diakses orang tua 
siswa dan masyarakat

Pengembangan portal pendidikan untuk melayani publik

18 Integrasi penyelarasan program SMK dan 
DUDI/dunia kerja

Menyesuaikan program yang ada di 
SMK dengan kebutuhan DUDI/dunia 
kerja (capacity based curriculum)

Pemetaan kebutuhan DUDI dengan jurusan SMK 

Membuka jurusan di SMK yang sesuai dengan kebutuhan 
Industri

Meniadakan jurusan yang tidak dibutuhkan oleh Industri

Penyusunan standar kompetensi lulusan SMK sesuai 
dengan kebutuhan industri

Pemasaran tamatan SMK (job matching)

Pelestarian keunggulan lokal

19 Integrasi pendidikan enterpreneur dalam 
proses pembelajaran

Memberikan pembelajaran dan 
praktek tentang berwirausaha dan 
berbisnis 

Pengembangan kewirausahaan SMK/ Teaching Industri

Pembelajaran perakitan alat dukung kewirausahaan 
dilanjutkan pembuatan komponen.

20 Integrasi program industri kreatif dalam 
pembelajaran 

Mengembangkan SMK model 
berbasis industri keratif

Pengembangan pembelajaran wirausaha pendukung 
industri kreatif

Pengembangan kemitraan antara SMK dan industri

21 Integrasi program pencitraan sekolah 
menengah  

Pencitraan sekolah menengah Sosialisasi SM melalui media cetak dan elektronik

Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam 
pencitraan sekolah menengah

22 Integrasi Program “3+1” di SMK kemitraan 
dengan industridan politeknik

Pemetaan SMK “3+1” model 
bersama poltek dan industri

Penyusunan peraturan perundangan yang memayungi 
program SMK “3+1” bersama poltek dan industri

Penyusunan kurikulum dan program SMK “3+1” bersama 
poltek dan industri

Membuka program SMK “3+1” bersama poltek dan industri.

23 Integrasi Pemetaan Data PK/PLK Dikmen Menyusunan Peta PK/PLK dikmen 
berbasis keunggulan, budaya dan 
wilayah.

PemetaanPK/PLKberbasis wilayah, keunggulan dan budaya

 Koordinasi dengan daerah yang mempunyai potensi untuk 
pengembangan program afirmasi

Pemberian bantuan untuk pengembangan program 
afirmasi.

24 Berbagi Fasilitas Pendidikan Menengah 
didaerah khusus

Membangun SM model 
komprehensif di wilayah khusus.

Pembangunan sekolah menengah model di wilayah khusus

Memberikan bantuan sarana dan prasarana sekolah model 
model

Memberikan insentif untuk guru di daerah khusus.

25 Integrasi kegiatan PK/PLK Dikmen Menyusun rencana aksi PK/PLK 
SM secara komprehensif dengan 
melibatkan berbagai pihakyang 
terkait.

 Mengidentifikasi program yang diperlukan untuk 
mengembangkan program afirmasi

Menyiapkan kebutuhana nggaran untuk mendukung 
program afirmasi

26 Integrasi redistribusi guru inter antar kab/
kota, provinsi

Koordinasi antar-kementerian 
terkait

Peraturan Bersama Mendiknas, Menag, Mendagri, dan 
Mennegpan dan RB

Koordinasi Antar Provinsi, Antar 
Kab/Kota 

Sistem informasi tentang Kebutuhan Dan Pemerataan Guru

Analisis Kebutuhan Guru Per 
Sekolah/ Kab/Kota

Redistribusi Guru inter dan antar Kab/Kota

Penegakan aturan beban mengajar guru secara konsisten

27 Integrasi ketersediaan guru produktif SM Pemetaan guru produktif yang 
dapat dihasilkan dari masyarakat

Pendataan kebutuhan guru produktif

Pemodelan pengadaan guru produktif yang berasal dari 
masyarakat

Fasilitasi pemenuhan kebutuhan guru produktif yang 
berasal dari masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Alih fungsi dan intensifikasi guru 
produktif, adaptif dan normatif 
SMK, serta guru SMA yang relevan 

Dilakukan pendidikan profesi guru khusus untuk produktif 
SMK

Perlunya pelatihan yang intensif bagi guru produktif SMK

Pemberian sertifikat keahlian bagi guru produktif SMK

Pemenuhan beban kerja mengajar dengan penugasan di 
beberapa sekolah baik negeri maupun swasta

Rekruitmen baru melalui koordinasi 
Ditjen Dikmen dengan perguruan 
tinggi, MennegPAN dan RB, BKN

Pemberian formasi guru SLB

Perguruan tinggi membuka program studi SLB

Dilakukan pendidikan profesi guru khusus untuk pendidikan 
khusus terutama untuk SLB

Perlunya pelatihan yang intensif bagi guru SLB

Pemberian sertifikat keahlian bagi guru SLB

Pemberian formasi guru produktif SMK

Perguruan tinggi membuka program studi produktif SMK 
yang langka
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 28 Integrasi penyediaan pengawas dan 
dikmen

Analisis kebutuhan pengawas 
sekolah dikmen di setiap kab/kota 
dan provinsi

Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan 
pengawas sekolah dikmen

Koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota , dan 
provinsi

Rekruitmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi

LPMP memberikan fasilitasi penyediaan data, mapping, dan 
peningkatan kompetensi

29 Integrasi penyediaan kepala sekolah 
dikmen

Analisis kebutuhan kepala sekolah 
dikmen di setiap kab/kota dan 
provinsi

Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan 
kepala sekolah dikmen

Koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota, dan 
provinsidalam penyiapan calon 
kepala sekolah

Rekruitmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi

LPMP memberikan fasilitasi penyediaan data, mapping, dan 
peningkatan kompetensi

Periodisasi penugasan kepsek dan penilaian kinerja kepsek

30 Integrasi penyediaan tutor/fasilitator 
Paket C

Analisis tutor/fasilitator Paket C di 
setiap kab/kota dan provinsi

Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan 
tutor/fasilitatorPaket C

Koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota dan 
provinsi

Rekruitmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota dan provinsi

31 Integrasi peningkatan kualifikasi akademik 
guru dikmen

Analisis dan pemetaan guru dikmen 
yang belum S1/D-IV

Dinas pendidikan kab/kota dan provinsi mendata guru 
dikmen yang belum S1/D-IVdan yang sedang kuliah

Koordinasi antara Ditjen Dikmen 
dengan perguruan tinggi, dinas 
pendidikan kab/kota dan provinsi

Pemberian bantuan studi dari pemerintah kab/kota, 
provinsi dan pusat kepada guru guru dikmen yang belum 
S1/D-IV

Perguruan tinggi membuka program studi langka

Percepatan peningkatan kualifikasi melalui program 
Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) 
kepada guru yang belum S1/D-IV di perguruan tinggi yang 
telah ditunjuk oleh Mendiknas

32 Integrasi Sertifikasi guru Analisisdan Pemetaan guru Dikmen 
per mata pelajaran yang sudah dan 
yang belum bersertifikat guru

Diperlukan pendataan yang akurat, validasi dan analisis, 
serta pelaporan dari setiap kabupaten/kota, provinsi, dan 
nasional tentang guru yang sudah dan belum bersertifikat 
guru

Koordinasi antara Ditjen Dikmen, 
Badan PSDMP & PMP dengan Dinas 
Pendidikan Kab/Kota, Provinsi dan 
LPMP

Menjaring data dan informasi guru penerima tunjangan 
profesi di kab/kota

Memantau dan mengkaji dampak pemberiantunjangan 
profesi terhadap kinerja guru dikmen

E-layanan pelaksanaan sertifikasi guru melalui NUPTK online

33 Integrasi peningkatan kompetensi guru 
berkelanjutan

Pemberdayaan MGMP/MKKS/MKPS 
sebagai wadah pengembangan 
keprofesian berkelanjutan

Peningkatan peran serta Pemdadalam pemberdayaan 
MGMP/MKKS/MKPS

Penyiapan kepala sekolah dan pengawas 
sekolah dalam penilaian kinerja

Pemetaan kompetensi guru, kepala 
sekolah, dan pengawas

Fasilitasi guru untuk melakukan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan

Implementasi penilaian kinerja guru

 34 Integrasi ketersediaan dan peningkatan 
kualitas tendik

Koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota, dan 
provinsidalam penyediaan 
kebutuhan tendik

Membuat sistem informasi kebutuhan dan pemerataan 
tendik

Rekruitmen baru melalui koordinasi Ditjen Dikmen dengan 
dinas pendidikan kab/kota, dan provinsi

Keselarasan ketersediaan tendik dengan pembangunan 
ruang perpustakaan dan laboratorium sekolah

Fasilitasi tendik untuk melakukan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan

Implementasi penilaian kinerja tendik

35 Integrasi pendirian USB –penyediaan PTK 
dan sarana lainnya

Pembangunan gedung sekolah baru 
terintegrasi dengan penyediaan PTK 
dan sarana lainnya

Koordinasi pusat, provinsi, kab/kota dalam pendirian 
sekolah baru

Sinergi perencanaan sampai dengan implementasi dalam 
pendirian sekolah baru

36 Integrasi pengembangan karier PTKdikmen Memperluas pengembangan profesi 
PTK Dikmen

Pemberian bimbingan teknis yang intensif kepada guru 
pendidikan menengah dalam pengembangan kariernya 
agar mereka dapat menyusun karya inovatif, publikasi 
ilmiah, dan pengembangan diri sesuai dengan bidangnya.

Pelaksanaan inpassing bagi guru 
Dikmen bukan PNS sesuai dengan 
Permendiknas Nomor 22 tahun 2010

Sosialisasi pelaksanaan inpassing bagi guru Dikmen bukan 
PNS dan penyesuaian jabatan fungsional guru
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Nama Gorontalo kini semakin 
menjadi ikon. Anak kecil pun 
saat ditanya Gorontalo akan 
tahu, setidaknya akan menyebut 

Briptu Norman Camaru, “si polisi Gorontalo 
menggila”  yang begitu fenomenal. 
“Kehebohan” Gorontalo boleh dibilang 
baru dimulai sekitar satu dekade lalu, 
ketika kota dan kabupaten yang dulunya 
merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Utara 
ini dimekarkan menjadi provinsi ke-32 pada 
22 Desember 2000.

Fadel Muhammad menjadi gubernur 
p e r t a m a  h a s i l  p e m i l i h a n  l a n g s u n g 
di era otonomi daerah. Sebenarnya ia 
memenangkan dua periode pemilihan 
gubernur, 2001-2006 dan 2006-2011, namun 
pada 2009 lalu ia dipercaya Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono menjadi Menteri 
Kelautan dan Perikanan. Sejak era otonomi, 
Provinsi Gorontalo yang berpenduduk 
kurang dari satu juta jiwa ini melesat bak 

Kabupaten Gorontalo

MENUJU KABUPATEN CERDAS, 
SEHAT, DAN KREATIF

meteor dalam hal kemajuan pembangunan. 
Seolah tak mau kalah dengan induknya, 

Kabupaten Gorontalo kini juga telah 
menunjukkan diri menjadi meteor baru 
kemajuan pembangunan kabupaten. Drs. 
David Bobihoe Akib, M.Sc, MM, Bupati 
Gorontalo yang memimpin sejak 2005. Pada 
acara Rembuk Nasional Pendidikan 2011, 
Februari lalu, Bupati David menjadi salah 
satu narasumber yang memaparkan success 
story perluasan dan peningkatan mutu 
pendidikan di kabupaten dengan penduduk 
sekitar 383.000 jiwa ini. 

Pada periode pertama kepemimpinannya, 
2005-2010, Bupati David mencanangkan 
pilar pembangunan pada tiga bidang: 
kesehatan, pendidikan, dan pertanian, 
mampu mendongkrak kemajuan. Di sektor 
pendidikan, David Bobihoe mengalokasikan 
anggaran pendidikan, tak lagi 25% sesuai 
kehendak UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2006, 

sebesar 26% dari APBD adalah anggaran 
pendidikan. Tahun-tahun berikutnya, 
anggaran pendidikan semakin ditingkatkan 
menjadi 32% (2007), 36,8% (2008), dan 
36% (2009). Tahun 2010 lalu, anggaran 
pendidikan mencapai 41% atau sekitar 126 
miliar, di luar gaji guru. “APBD kami hampir 
sama dengan daerah-daerah lain di Provinsi 
Gorontalo, yang beda adalah komitmen 
kami pada dunia pendidikan serius, jangan 
hanya di atas kertas," ujarnya Bupati. 

K o n s e p  k e p e m i m p i n a n  B u p a t i 
David Bobihoe memang sejak awal 
mengedepankan pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM). Menurutnya, SDM 
yang baik akan dapat mengembangkan 
sumber daya alam dengan baik. Memang 
investasi di bidang pendidikan tidak 
bisa langsung dinikmati hasilnya tapi 
lima hingga 10 tahun mendatang sudah 
tampak hasilnya. Hasil Ujian Nasional di 
Kabupaten Gorontalo selalu menjadi tolok 

Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib didampingi Lilian Rahman 
saat jumpa pers acara Rembuk Nasional Pendidikan di Jakarta, 
Februari 2011. 
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ukur provinsi, sebab menjadi yang terbaik. 
Kelulusan SD 100%, kelulusan SMP 97% dan 
tingkat kelulusan SMA 88,8%. “Karena itu 
setiap bupati, gubernur yang mencalonkan 
diri selalu menawarkan pendidikan dan 
kesehatan sebagai program utama, tapi 
kadang-kadang setelah terpilih mereka 
lupa akan komitmennya. Hal ini yang perlu 
kita upayakan kalau kita ingin maju secara 
nasional,” kata David Bobihoe.

BOS 3 HARI
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 

banyak mengundang masalah di berbagai 
daerah, tidak di Kabupaten Gorontalo. Dana 
BOS tahun 2011 masuk ke rekening daerah 
pada pekan ketiga Januari 2011. APBD 
Kabupaten Gorontalo sudah digodok DPRD 
pada November 2010. Sesuai ketentuan, 
dana BOS harus dicairkan dalam waktu 
seminggu setelah masuk. 

Dengan komunikasi politik yang baik, 
hanya dalam waktu tiga hari, DPRD 
membantu penyaluran dana BOS sebesar 
Rp 7,4 milyar itu tuntas. “Itu bisa terjadi 
karena di Kabupaten Gorontalo eksekutif 
tidak berhadap-hadapan dengan legislatif. 
Kami bersinergi untuk memajukan daerah. 
Untuk sekolah swasta harus dibuatkan akte 
hibah dan kami serahkan secara seremonial 
serentak kepada kepala sekolah swasta,” 
kata Bupati David.

Menurut Bupati David, penyaluran BOS 
sudah tepat melalui kabupaten/kota. Karena 
memudahkan pemangku kepentingan 
di daerah untuk mencairkan. Masalah 
pertanggungjawaban dan akuntabilitas 
tergantung sistem yang dibangun di daerah. 
“Kami di daerah membangun sistem dan 
setiap orang harus patuh terhadap sistem 
itu. Jangan orang yang mengatur sistem, hal 
itu akan mengacaukan,” tuturnya.

Tentang kepatuhan pada sistem ini, 
Bupati David bercerita tentang sikap yang 
tegas jika ada pelanggaran. Pernah terjadi, 
bendahara dinas menunggak membaya 
honor guru terpencil. Langkah hukum 
pun ditempuh. Kejaksaan melaksanakan 
tugasnya. Hukum pun ditegakkan. 

K e b i j a k a n  B u p a t i  D a v i d  j u g a 
memungkinan siswa tak mampu bisa 
bersekolah di sekolah unggulan dan Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional yang dikenal 
mahal biayanya. Kelas internasional biasa 
diisi anak-anak pintar yang orangtuanya 
mampu sehingga t idak bermasalah 
jika harus membayar tambahan biaya 

pendidikan. Namun David juga menambah 
lagi kelas khusus yang isinya anak-anak 
pintar dan anak-anak dengan kepandaian 
rata-rata, yang orangtuanya tidak mampu. 
Mereka bisa sekolah gratis, sebab kebijakan 
skeolah gratis sudah sampai ke jenjang 
sekolah menengah. 

KEBIJAKAN MUTASI GURU
Pemerintah Gorontalo juga menerapkan 

kebijakan pemerataan guru melalui mutasi 
guru. Tahun 2008, Bupati memutasi 644 
guru yang mengajar di sekolah perkotaan 
ke pedesaan. Tahun 2010, ada 344 guru yang 
dimutasi. Kebijakan ini awalnya berhadapan 
dengan penolakan guru. “Dari 644 guru yang 
dimutasi tahun 2008 ada yang menganggap 
ini adalah persoalan politis sehingga ada 
yang mem-PTUN-kan saya. Sidang digelar 
sebanyak 21 kali. Saya katakan jika hakim 
ingin menarik SK itu maka akan saya tarik, 
tapi hakim PTUN harus mau mengajar di 
desa karena desa kita kekurangan tenaga 
pengajar,” kata Bupati David disambut tawa 
peserta Rembuk Nasional Pendidikan.

Namun seiring perjalanan waktu, para 
guru merasakan sisi positif mutasi mereka. 
Betapa tidak, dengan mengajar di pedesaan, 
mereka mendapat tambahan tunjangan 
khusus mengajar di daerah terpencil, 
sebesar satu kali gaji pokok mereka. Mereka 
yang sudah bersertifikat, juga masih 
menerima tunjangan profesi sebesar satu 
kali gaji pokok. “Gaji mereka mencapai Rp 
6 juta- Rp 7 jutaan. Saat saya berkunjungke 
desa, guru itu berdiri dan bicara, Bapak 
Bupati ini orang yang paling saya benci di 
dunia, karena saya sudah enak-enak tinggal 
dengan keluarga di kota, lalu dipindah ke 
desa. Tapi dengan pendapatan sekarang 
sampai mati jangan Bapak pindahkan lagi 
saya ke kota. Itu sungguh ungkapan yang 
sangat mengharukan,” kata Bupati David 
menceritakan sukses program mutasi guru .

Perhatian terhadap guru juga ditunjukkan 
Bupati David melalui program sertifikasi 
kualitas guru. Pemerintah memilih 60 guru 
inti yang menjadi pilot project. Mereka 
berkeliling ke seluruh sekolah imbas, 
membantu guru-guru. Pengawas sekolah 
dan kepala dinas juga diberi fasilitas 
kendaraan untuk sarana mobilitas sehingga 
bisa menjangkau desa-desa.

MAU DIBAWA KE MANA
Dra. Lilian Rahman, M.Pd, Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Gorontalo, tak bisa 

sembarangan memimpin dinas pendidikan 
tanpa arah jelas. Saat ia diangkat menjadi 
kepala dinas pendidikan, satu hal yang 
ditanyakan Bupati David Bobihoe adalah: 
mau kamu bawa kemana pendidikan di 
Kabupaten Gorontalo ini?

Pertanyaan ini selalu menjadi komitmen 
Li l ian Rahman dalam menjalankan 
kebijakan dan program pendidikan di 
Gorontalo. Ia pun terbiasa memotret 
pendidikan Gorontalo di waktu kemarin, 
sekarang dan yang akan datang. Sehingga di 
Kabupaten Gorontalo ada pemetaan sistem 
informasi manajemen dan sistem informasi 
geografis. Misalnya kebijakan soal guru, 
“Setidaknya kami harus menggenjot empat 
poin: memperbaiki kualifikasi akademik, 
sertifikasi guru, pemerataan guru yang tepat 
dan pengangkatan guru sesuai kebutuhan,” 
kata Lilian Rahman. 

Program-grogram yang dilaksanakan 
untuk meningkatkan mutu guru,  di 
antaranya peningkatan kualifikasi akademik, 
dari S1, S2 hingga S3. Kelompok guru, 
melalui KKG dan MGMP menjadi dapur 
untuk menggodok kompetensi dan mutu 
guru. “Guru di sana tidak hanya menyusun 
bahan ajar, tetapi inovasi-inovasi yang 
harus dilakukan. Misalnya pada pelajaran 
matematika yang tadinya menjadi momok 
bagi murid sehingga hasilnya kurang 
memuaskan kini menjadi pelajaran yang 
disenangi siswa,” kata Lilian. 

Pada sektor pendidikan nonformal, 
Dinas Pendidikan Gorontalo sudah 
memenuhi aturan terbaru Ditjen PAUDNI 
agar menempatkan pengawas pendidikan 
nonformal, atau penilik di tingkat kabupaten. 
PAUD dan TK juga sudah satu atap. Untuk 
mengimbangi tenaga pendidik PAUD yang 
belum terpenuhi, bupati telah mengangkat 
500 guru honorer yang dibiayai pemerintah 
daerah.

Dinas Pendidikan Gorontalo juga mampu 
menarik mitra lembaga internasional. 
Setidaknya ada 17 negara yang menjadi 
mitra kerjasama pendidikan, termasuk 
pendidikan nonformal. Peningkatan mutu 
PNF di Gorontalo dibiayai oleh Bank Dunia 
sebesar Rp 10 miliar. Bank Dunia juga 
membantu peningkatan mutu pendidikan 
dasar. Sementara Unicef, Uni Eropa, dan 
Amerika juga membantu dalam program 
peningkatan mutu guru.

DIPO HANDOKO
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Pendidikan di Provinsi Sumatera 
Utara (Sumut) terbilang sudah 
maju dibanding provinsi lain 
di Sumatera.Namun kualitas 

pendidikan secara keseluruhan belum 
merata di 18 kabupaten dan 7 kota di 
Sumut. Pekerjaan Rumah yang diemban 
Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang 
kini dipimpin Drs. Syaiful Syafri, MM masih 
banyak. Menurut Drs. Primuadi Hia, MSP, 
Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 
Sumatera Utara, meski secara umum 
pendididkan Sumut meningkat, tapi lima 
kabupaten/kota masih tertinggal. 

“Kabupaten yang kondisi pendidikannya 
masih tertinggal adalah Kabupaten  Nias, 
Kabupaten  Nias Utara, Kabupaten Nias 
Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kota 
Gunung Sitoli. Secara geografis kelima 
darah itu memang sulit dijangkau dan 
jauh dari jangkauan,” kata Drs. Primuadi 
Hia, yang ditemui pada Rapat Sinkronisasi 
Pelaksanaan Program Pengembangan 
P e m b i n a a n  P e n d i d i k  d a n  T e n a g a 
Kependidikan Pendidikan Menengah yang 
diselenggarakan Direktorat Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pendidikan Menengah, di Jakarta, pada 
tanggal 25-26 April 2011. 

Salah satu terobosan untuk memajukan 
pendidikan di kelima kabupaten/kota 
tertinggal itu adalah dengan dengan 
membangun Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), di antaranya di bidang pertanian 
dan otomotif. “Kita tidak hanya menyiapkan 
sekolahnya, tapi kita juga menyediakan 
para guru yang kompeten di bidangnya,” 
kata Primuadi

Provinsi Sumatera Utara 

Meningkatkan 
Mutu Guru SMA/SMK

Persoalan lain yang belum merata di 
wilayah Sumut adalah rendahnya kualitas 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). 
Indikator rendahnya mutu PTK setidaknya 
terlihat dari belum terpenuhinya standar 
kualifikasi akademik bagi PTK yang minimal 
harus S1/D-IV. 

“Masih banyak guru SD belum menempuh 
pendidikan jenjang S1. Guru SMA dan SMK 
rata-rata sudah S-1. Kami telah menjalin 
kerjasama dengan Universitas Negeri 
Medan  untuk meningkatkan kualifikasi 
akademik menjadi S1," kata Primuadi.  
Setiap tahun Dinas Pendidikan Sumut 
memberikan beasiswa bagi guru SD yang 
masih berijazah D-I, D-II, atau D-III untuk 
kuliah hingga sarjana. 

Disamping masalah kualifikasi akademik, 
kompetensi guru juga masih jadi persoalan 
tak ringan. Dinas Pendidikan Sumut 
berharap, melalui program sertifikasi guru, 
kompetensi guru akan meningkat.Namun, 
program sertifikasi guru sendiri masih 
dihadapkan pada kendala pendataan. Data 
guru menurut Dinas Pendidikan tidak klop 
dengan  data dari Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut. 

“Kadang kala kami mengalami kendala 
dengan berbedanya data para guru yang 

dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota dengan data yang diterima dari LPMP. 
Apalagi jika sudah menghadapi tahun 
ajaran baru," kata Primuadi. Persoalan 
pendataan untuk sertifikasi guru itu 
juga berdampak pada keterlambatan 
pembayaran tunjangan profesi. Primuadi 
bertekad pada pelaksanaan sertifikasi 
kuota berikutnya, Dinas Pendidikan Sumut 
tidak lagi menemui permasalahan data dan 
keterlambatan pencairan tunjangan profesi. 

Primuadi menilai  dengan adanya 
sertifikasi guru, ibarat sekali mendayung 
dua, tiga pulau terlampaui. Maksudnya, 
guru tidak hanya meningkat kualifikasi  
akademik dan kompetensinya, tapi juga 
kesejahteraannya. Upaya mendongkrak 
mutu guru juga dilakukan melalui workshop 
dan pelatihan Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP). "Kami berupaya 
mengubah pola pengajaran yang dulu  
teaching center menjadi student center,”kata 
Primuadi. 

Primuadi berharap penanganan guru 
SMA dan SMK oleh Direktorat P2TK Dikmen, 
Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) 
berdampak pada peningkatan mutu lebih 
terfokus dan terorganisasi.   

EVA ROHILAH

Sebuah pelatihan guru SMA yang diselenggarakan Tim Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan Sumatera Utara
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Ko t a  T e g a l  n a m a n y a  s u d a h 
menasional. Siapa tak kenal 
warung tegal (warteg) yang 
bertebaran di jalanan di banyak 

kota. Namun Tegal tak cuma dikenal 
karena wartegnya. Bidang pendidikan  di 
Tegal  pun layak dibanggakan. Di bawah 
kepemimpinan Walikota H. Ikmal Jaya dan 
Wakil Walikota KH. Habib Ali Z. A, sejumlah 
terobosan dilakukan untuk memajukan 
pendidikan Tegal.

P e m e r i n t a h  K o t a  T e g a l  s u d a h 
menelorkan kebijakan sekolah gratis di 
tingkat pendidikan dasar. Pembiayaan 
sekolah didukung didukung Bantuan 
Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah 
pusat dan Dana Pendidikan dari APBD Tegal. 
Tegal juga mengucurkan anggaran untuk 
beasiswa bagi siswa miskin, khususnya siswa 
sekolah menengah. 

“Kota Tegal  itu konsisten dalam 
melaksanakan pendidikan gratis sesuai 
kampanye walikota. Selain itu memberikan 
beasiswa bagi siswa miskin tingkat SMA dan 
MA,” kata Dra. Titik Andarwati, Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kota Tegal. Sekolah gratis 
dan beasiswa bagi siswa miskin diharapkan 
mampu menekan angka putus sekolah. 

Kebijakan bidang pendidikan itu sejalan 
dengan visi Kota Tegal yang mencanangkan 

Kota Tegal 

Membangun Pendidikan 
Karakter dan Bahasa 

sebagai Kota Tegal Cerdas. Perempuan 
berjilbab ini juga menjelaskan bahwa 
pendidikan karakter sudah dilaksanakan di 
satuan pendidikan. 

“Salah satu persoalan yang kami 
khawatirkan adalah penggunaan narkoba 
oleh para pelajar dan remaja usia sekolah. 
Nah, hal ini bisa kita hindari dengan 
penerapan pendidikan karakter. Pendidikan 
karakter juga bisa untuk melatih kejujuran,” 
kata Titik Andarwati, di sela-sela Rembuk 
Nasional Pendidikan, 16-18 Maret 2010.
Dengan adanya pendidikan karakter, 
Titik berharap para siswa akan terbiasa 
dengan nilai-nilai disiplin dan kejujuran yang 
menjadi pilar utama dalam membangun 
karakter bangsa. 

Masalah lain yang menjadi perhatian 
utama Titik adalah penggunaan bahasa 
daerah dan bahasa Indonesia yang banyak 
keluar dari kaidah. Siswa mencampur 
aduk bahasa daerah dan bahasa Indonesia 
dengan bahasa asing. Menurut Titik, guru 
bahasa Jawa semakin sulit dicari.  Hal ini 
berpengaruh terhadap kelestarian bahasa 
Jawa di masa yang akan datang. 

Penggunaan bahasa Indonesia juga 
semakin berkurang kualitasnya karena 
pengaruh bahasa kebarat-baratan yang 
dipertontonkan para selebriti dalam dialog-

dialog sinetron di televisi. Oleh karena itu 
Dinas Pendidikan tegal meminta satuan 
pendidikan wajib menjaga penggunaan  
bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di 
sekolah. 

Untuk menciptakan pendidikan karakter 
dan memperkuat bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia, faktor mutu pendidik memegang 
peran penting. Menurut Titik, mutu guru di 
Tegal sudah cukup baik. Guru yang lulus 
sertifikasi sudah banyak. 

 “Kabar yang juga menggembirakan 
bagi para guru  di Kota Tegal adalah sudah  
diangkatnya guru bantu menjadi guru PNS 
di hampir seluruh Kota Tegal. Kami berharap 
seleksi berikutnya para guru itu melalui 
seleksi murni,” ujar Titik bangga. 

Namun Tegal masih kekurangan guru 
SMK, khususnya guru bidang perikanan. 
"Kami masih membutuhkan guru SMK yang 
memahami pemberdayaan perikanan. Tidak 
gampang mencarinya," kata Titik. 

Dinas Pendidikan Tegal menjalin 
kerjasama dengan Dinas  Kelautan dan 
Pertanian Kota Tegal. Mereka memiliki 
tenaga lulusan sarjana perikanan, tapi 
bukan tamatan keguruan. Guru SMK yang 
dibutuhkan juga bidang teknik dan sosial 
budaya.  

Pembelajaran di sebuah SMK di Kota Tegal, Jawa Tengah

Sedangkan untuk peningkatan mutu 
guru melalui sertifikasi  tahun ini Kota Tegal 
mendapat sekitar 200 orang untuk program 
sertifikasi guru tapi kebanyakan lewat 
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). 
“ Mereka mengikuti pelatihan selama 3 
minggu, tidak lagi melalui portofolio seperti 
dulu,” kata Titik.  

EVA ROHILAH

Dra. Titik Andarwati
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Tahun 2010 lalu, Bupati Kabupaten 
Buol, Sulawesi Tengah mendapat 
a n u g e r a h  S a t y a l e n c a n a 
Pendidikan. Penghargaan itu 

diserahkan langsung oleh Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam Puncak Hari 
Guru Nasional dan Hari Persatuan Guru 
Repubrik Indonesia (PGRI) yang berlangsung 
di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.

Penghargaan tersebut disambut suka 
cita oleh seluruh masyarakat Buol, terutama 
jajaran Pemerintah Kabupaten Buol, dan 
keluarga besar Dinas Pendidikan Pemuda 
Dan olah Raga (Dapoda) Kabupaten Buol. 
“Kami sangat berterimakasih dengan 
prestasi ini, kami bangga dengan Bupati 
kami Bapak Drs. Amran Batalipu. Karena 
penghargaan ini adalah wujud kepedulian 
beliau untuk memajukan pendidikan di 
Buol,” kata Abdillah Idris Bandung, S.Sos, 
M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Buol.

Beberapa kebijakan unggulan yang 
dilakukan Pemkab Buol di antaranya adalah 
dengan menggelontorkan pendidikan gratis. 
Dalam pendidikan gratis tersebut, biaya 
pendidikan dikelola dari APBN melalui dana 
BOS dan dipenuhi dari APBD Kabupaten 
Buol. Dengan jumlah siswa SD sebanyak 
kurang lebih 16. 944 anak, SMP 4.718 anak, 
SMA/MA 2.043 anak dan SMK 1.111 anak 
tentu biaya yang dikeluarkan APBD tidaklah 
sedikit. Padahal data jumlah siswa tersebut 
hanya dari sekolah-sekolah negeri, belum 
dari yang swasta. Jumlah SD/MI negeri/ 
swasta 170, SMP negeri/ swasta sebanyak 
80 sekolah, SMP Satu Atap 20 sekolah,  SMA 
10 sekolah (semuanya negeri), MA 5 sekolah 
(1 negeri dan 4 swasta), SMK 6 (5 negeri dan 
1 swasta).

“Anggaran dari APBD memang cukup 
besar, tapi itu sudah menjadi kebijakan 
pemerintah daerah, kenapa harus gratis? 
Kami ingin anak-anak Buol bisa minimal lulus 

Kabupaten Buol 

Dimulai dari 
Pendidikan Gratis

SMA dan yang sederajat,” kata Abdillah. 
Kebijakan pendidikan gratis, meskipun 

sangat manis sebagai wujud pelayanan 
kepada masyarakat, namun kata Abdillah 
memiliki tantangan berupa mutu. Mulai dari 
mutu pendidik dan tenaga kependidikannya 
hingga mutu fasilitas yang ada di sekolah.

H a r a p a n  k e b i j a k a n  p e n d i d i k a n 
gratis dapat menghasilkan lulusan yang 
berkualitas bukanlah soal mudah. Butuh 
tahapan dan sekolah gratis adalah kebijakan 
pertama. Selanjutnya, Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol 
menata rasio antara guru dan murid. 
“Rasio ini memang agak sulit, meskipun 
di tempat kami rasio sudah tidak terlalu 
menjadi masalah. Hanya saja sama dengan 
daerah-daerah lain, umumnya guru lebih 
senang mengajar di sekolah yang mudah 
dijangkau," kata Abdillah.Pemerintah Buol 
akan mengucurkan tunjangan khusus bagi 
guru daerah terpencil. Saat ini masih didata 
kembali kebutuhan 
guru di sekolah-
sekolah terpencil. 

P e m e r i n t a h 
B u o l  j u g a 
m e n d o r o n g 
guru-guru untuk 
m e n i n g k a t k a n 
k u a l i f i k a s i 
akademik minimal 
S 1 / D - I V .  U n t u k 
m e m e n u h i 
kebutuhan guru, 
pemerintah Buol 
juga merekrut guru 
dari luar daerah, 
khususnya guru 
m a t a p e l a j a r a n 
tertentu yang tak 
didapat di Buol. 
Di antaranya guru 
otomotif, perikanan 

dan kelautan yang terpaksa didatangkan 
dari Makassar dan Manado. Guru baru 
tersebut statusnya masih honor er dan 
belum mengikuti seleksi guru CPNS.  

Kebijakan peningkatan mutu layanan 
pendidikan juga di lakukan dengan 
rekrutmen pengawas sekolah yang benar-
benar kompeten. Di Buol, kata Abdillah 
tidak ada lagi pengawas sekolah yang 
tidak memiliki latar belakang bagus. Baik 
pengawas yang berasal dari kepala sekolah 
ataupun guru, latarbelakang kerjanya 
pasti bagus. Sudah tidak seperti dulu 
yang kebanyakan jabatan pengawas diisi 
oleh orang-orang yang bermasalah atau 
kinerjanya kurang bagus. 

Penataan rasio pengawas dan sekolah 
juga sangat diperhatikan oleh Abdillah. 
Meskipun pemerintah memberikan 
kebijakan rasio pengawas dan sekolah 
adalah 1:10 tetapi di Kabupaten Buol 
masih tetap menggunakan rasio 1:5. ”Kita 
gunakan rasio 1: 5 karena akses sekolah di 
tempat kami banyak yang sulit dijangkau. 
Kalau kita terapkan 1:10 saya yakin tugas 
pengawasan tidak maksimal. Buol memiliki 
banyak daerah terpencil yang aksesnya sulit. 
Kalau untuk tingkat SMA/SMK kita punya 8 
pengawas, pengawas SMA/SMK kita bentuk 
berdasar rumpun matapelajaran, agar bisa 
melakukan supervisi akademik dengan 
baik,” kata Abdillah. 

MUKTI ALI

Abdillah Idris Bandung, S.Sos (kanan) bersama Bupati Buol Drs. Amran Batalipu
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Kota Tual, yang masuk dalam 
wilayah Provinsi Maluku, dulunya 
menjadi bagian dari Kabupaten 
Maluku Tenggara. Namun sejak 

2007 silam kota ini memisahkan diri dan 
membentuk pemerintahan kota tersendiri, 
tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten 
Maluku Tenggara. Secara geografis kota 
yang berada di tenggara Pulau Maluku dan 
di sebelah barat Kepulauan Papua ini adalah 
kepulauan. Kota ini terbentuk dalam enam 
gugus kepulauan. Tiga pulau di antaranya 
tidak berpenghuni. 

 Kondisi geografis yang berupa kepulauan 
menjadikan sebagian besar penduduknya  
bekerja sebagai nelayan. Sisanya ada yang 
bertani  dan berdagang. Dari pusat Kota Tual 
menuju wilayah paling terpencil biasanya 
ditempuh menggunakan kapal ferry dengan 
waktu tempuh sampai 8 jam dan ongkos 
sekali jalan sekitar Rp.100.000. Jika ingin 
bepergian ke pusat pemerintahan Provinsi 
Maluku di Ambon, maka bisa menggunakan 
pesawat terbang atau kapal laut. Jika naik 
pesawat waktu tempuhnya kurang lebih 1, 5 
jam, dan jika menggunakan kapal laut waktu 
tempuhnya satu hari satu malam. “Itulah 
kendala utama kami, yaitu akses yang 
jauh yang menyebabkan tingginya biaya 
transportasi yang harus dikeluarkan,” kata 
Saifuddin Nuhuyanan, S.Pd, M.Si, Kepala 
Dinas Pendidikan Tual.. 

Transportasi yang belum memadai 
berdampak pada kemajuan sektor lain 
termasuk pendidikan. Sebagian besar warga  
Tual hanya tamatan SD dan SMP. Tamatan 
SD banyak dijumpai di kawasan-kawasan 
kepulauan terpencil, bahkan banyak yang 
tidak mengenyam pendidikan. “Kesadaran 
warga pada pendidikan memang masih 
kurang. Beruntung Walikota kami, Bapak 
Drs. H. Muhammad Mahmud Tamher sangat 
peduli dan mendukung pembangunan 
pendidikan,” lanjut Saifuddin. 

Sejauh ini, Kota Tual lebih fokus pada 
pengentasan penduduknya pada jenjang 
pendidikan dasar sembilan tahun (SD-SMP). 
Sayangnya, masih belum terdukung dengan 
fasilitas belajar yang memadai. Semisal 
untuk kawasan terpensil yang program 
pendidikan lulus SMP digenjot melalui 
SMP Satu Atap, nyatanya di wilayah Kota 
Tual masih hanya dua SMP Satu Atap saja. 
Padahal, kata Saifuddin mestinya ada enam 
SMP Satu Atap. Demikian halnya dengan 
ruang-ruang kelas di SMP-SMP kecamatan, 
banyak yang masih kekurangan ruang 

kelas. Akibatnya daya tampung siswa juga 
terbatas. 

Namun demikian, Saifuddin bersyukur, 
karena tahun 2010 kemarin SMP-SMP 
negeri di Kota Tual beberapa mendapat 
kelengkapan fasilitas laboratorium IPA 
dan Bahasa. Sayangnya, kondisi SDM 
belum mendukung pemanfaatan fasilitas-
fasilitas tersebut. jalan keluar yang diambil 
adalah dengan mendatangkan guru dari 
luar daerah, yang sebagian besar guru dari 
Pulau Jawa. 

Guru baru tersebut masih berstatus 
honorer.  “Mereka akan kita PNS-kan. Ini 
kebijakan yang bagus dari walikota kami. 
Guru-guru yang kita datangkan itu kan 
memiliki beberapa keahlian, mulai dari 
mampu teknologi informasi, komputer, 
internet, bahasa, dan alat-alat laboratorium 
IPA. Ke depannya kita harapkan bisa 
menularkan kemampuannya pada guru-
guru lokal kami, sehingga mereka bisa 
memiliki kemampuan yang setara dengan 
guru-guru di tempat lain yang sudah 
maju,”kata mantan Kepala SMPN 1 Tual itu. 

Sedangkan untuk menggenjot mutu 
guru, Saifuddin mengeluarkan kebijakan 
pemusatan  kegiatan Kelompok Kerja Guru 
dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/
MGMP) di kawasan-kawasan terpencil/ 
kepulauan. Kebijakan ini, untuk merangsang 
guru-guru di daerah terpencil dapat lebih 
giat mengikuti kegiatan KKG/MGMP. Tidak 
hanya kalangan guru saja, kegiatan kepala 
sekolah dalam Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah (MKKS) juga banyak dialihkan ke 
sekolah-sekolah di kawasan kepulauan. 
“Hasilnya sangat bagus, kami melihat 
para guru jauh lebih termotivasi untuk 
menambah wawasan, terutama guru-guru di 
daerah terpencil. Begitu juga dengan kepala 
sekolah, tukar pendapat dan diskusi lebih 
terbuka. Apalagi dengan peran guru-guru 

Kota Tual

Memusatkan KKG/MGMP 
di Kawasan Kepulauan

yang kita datangkan dari luar Tual, kami 
yakin bisa menjadikan guru-guru di Tual 
lebih labik lagi,” kata Saifuddin.

Guru-guru di Tual baik dari jenjang 
pendidikan dasar maupun menengah, yang 
belum S1 kini giat meningkatkan kualifikasi 
S1. Ada sekitar 50 guru yang melanjutkan 
S1 dengan biaya dari pemerintah daerah 
dan pusat melalui LPMP, dan ada pula guru 
yang meningkatkan kualifikasinya melalui 
biaya mandiri. “Kita akan terus upayakan ini 
berjalan dan meningkat  termasuk dukungan 
pemerintah daerah. Akan sangat bagus 
jika nanti guru-guru yang sudah S1 makin 
termotivasi meningkatkan kompetensi baik 
untuk dirinya sendiri maupun untuk kawan-
kawannya melalui forum-forum kegiatan 
guru,”kata Saifuddin.  

MUKTI ALI 
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Sa y a  d u l u n y a  t i d a k  p e r n a h 
membayangkan berkecimpung 
di bidang pendidikan, apalagi 
menjadi kepala dinas pendidikan. 

Saya bekerja pertama kali menjadi bidan, 
karena saya sekolah perawat. Beberapa 
tahun kemudian saya menjadi camat, dan 
sejak tahun 2007 saya menjadi Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku,” kata 
Carolina, S.Sos kepada Majalah P2TK 
Dikmen saat ditemui di sela-sela kegiatan 
Rembuk Nasional Pendidikan 2011.

Meski karir Carolina sebelum menjadi 
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru jauh 
dari nuansa pendidikan, namun perempuan 
55 tak merasa canggung mendapat amanah 
memajukan pendidikan di kabupaten yang 
letaknya berdekatan dengan Papua itu. 

Bagi Carolina, dalam setiap jabatan yang 
penting adalah tanggungjawab, loyalitas dan 
totalitas. Prinsip tersebut menjadi semangat 
untuk mempelajari bidang pekerjaan 
yang dibebankan dipundaknya. “Awalnya 
canggung juga, tetapi ini tanggungjawab 
yang diberikan kepada saya, dan saya sendiri 
juga ingin pendidikan di Kepulauan Aru 
menjadi lebih baik,”katanya. 

Kabupaten Kepulauan Aru,  kata 
Carolina, merupakan kabupaten dengan 
gugus kepulauan terbanyak di Indonesia. 
Ada sedikitnya 557 pulau yang menjadi 
bagian pemerintahan kabupaten tersebut. 
Sebagian besar adalah gugus kepulauan 
kecil dan tidak berpenghuni. Yang berpehuni 
sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan 
jari. Penduduk yang menhuni Kabupaten 
Kepulauan Aru sekitar 63.000 jiwa, sebagian 
besar di antara mereka hidup sebagai 
nelayan, petani sawah dan petani ladang.

Meski kondisi wilayah berupa kepulauan, 
kata Carolina, semua desa sudah memiliki 
Sekolah Dasar (SD). Untuk SMP masih ada 
di kecamatan-kecamatan. Namun untuk 
desa-desa terpencil atau yang berada di 
kepulauan terpencil pelayanan pendidikan 
SMP dilakukan dengan mendirikan SMP 
Satu Atap. Sampai sekarang sudah berdiri 
sekitar 20 SMP Satu Atap. Sementara untuk 
SMP reguler jumlahnya mencapai 80-an 
sekolah. Untuk akses pendidikan menengah, 
di seluruh kabupaten ini telah memiliki 40 
SMA dan 4 SMK. “Kalau jumlah sekolah 
sudah mencukupi, Cuma kebutuhan akan 
guru masih kurang,” katanya.

Minimnya guru, tak mengherankan 

Kabupaten Kepulauan Aru

Membuat 
Kampung Pelajar
bisa rasio guru-murid di sekolah-sekolah di 
Kepulauan Aru masih banyak yang belum 
seimbang, terutama guru-guru jenjang 
SD. Bahkan di SD terpencil gurunya masih 
sangat terbatas. Tetapi, kata Carolina, 
sudah tidak ada SD yang hanya diajar oleh 
2-4 guru, semua sudah diajar lebih dari 
empat guru bahkan ada yang lebih. Tapi 
secara ideal kebutuan guru masih sangat 
kurang. Untuk memenuhi kekurangan 
guru tersebut, sejak 2006 silam Pebkab 
Kepulauan Aru mengirimkan 300 lulusan 
SMA ke Universitas Negeri Malang UM). 
Pelajar-pelajar tersebut dikuliahkan di 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
( P G S D )  d e n g a n  b i a y a  d i t a n g g u n g 
sepenuhnya oleh Pemda Kepulauan Aru. 
Tahun 2010 lalu kembali dikirimkan sekitar 
100 pelajar ke UM, sebagian dikuliahkan 
bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA), dan sebagian lagi kuliah 
Bahasa Inggris.

Untuk memenuhi kebutuhan guru, 
Pemkab Kepulauan Aru juga merekrut 100 
orang lebih dari kalangan pastur/pendeta 
dan imam masjid/musholah untuk menjadi 
guru-guru agama di SD-SD. Sebagian 
besar dari mereka alah pastur, lantaran 
mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan 
Aru beragama Nasrani. Sebagai guru 
bantu, pendeta dan imam masjid tersebut 
mendapat gaji Rp. 700.000 sebulan yang 
bersumber dari APBD. 

K e b i j a k a n  l a i n  d a r i  P e m k a b 
Kepulauan Aru dalam rangka memajukan 
pendidikannya adalah dengan membentuk 
Kampung Pelajar. Bertempat di pinggiran 
Kota Dogo yang merupakan Ibukota 
Kabupaten Kepulauan Aru. Kampung Pelajar 
tersebut, berupa rumah-rumah membentuk 
perkampungan yang penghuninya adalah 
pelajar SMP, SMA dan yang sederajad. 
Fasilitas di Kampung Pelajar, selain rumah 

tinggal yang juga kondusif untuk belajar, 
juga disediakan fasilitas olahraga, fasilitas 
ibadah, dan berbagai fasilitas penunjang 
lainnya, termasuk mobil antar jemput 
penghuni ke sekolah-sekolah. “Pelajar 
yang menjadi penghuni Kampung Pelajar 
adalah perwakilan dari semua desa, mereka 
kita seleksi, dan pokoknya tiap desa ada 
wakilnya. Ini kebijakan Pak Bupati sangat 
bagus, harapannya ada beberapa anak dari 
tiap desa yang kita kawal perkembangan 
pendidikannya. Ketika mau lulus SMP kita 
arahkan mereka mau ke mana, begitu juga 
waktu lulus SMA. Jadi ke depan kami yakin 
pendidikan dan masyarakat Kepulauan Aru 
makin lebih baik,” tegas Carolina. 

MUKTI ALI
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Pemeratan guru menjadi salah 
satu bahan diskusi komisi pada 
Rembuk Nasional  2011 lalu. 
Kenyataan di lapangan, bahwa 

daerah perkotaan cenderung memiliki 
jumlah guru yang cukup banyak, bahkan 
berlebih. Sebaliknya, daerah-daerah 
terpencil seringkali kekurangan guru. 
Kurangnya guru di daerah terpencil, selain 
dikarenakan masih rendahnya pendidikan 
warga setempat, juga sedikit warga yang 
berpendidikan tinggi dan mau menjadi 
guru. Kalaupun berpendidikan tinggi, 
kebanyakan akan memilih merantau bekerja 
di perkotaan. “Begitu pula warga yang dari 
kota tidak gampang mau menjadi guru di 
daerah terpencil,” tutur H. Azwar, SE, MM, 
pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bengkalis, Riau. 

Pemberian tunjangan bagi guru daerah 
khusus, bagi Azwar adalah langkah tepat. 
Tetapi masih diperlukan fomula alternatif 
atau tambahan lain lagi yang memungkinkan 
pemerataan guru bisa benar-benar terjadi, 
dan memberi dampak positif bagi layanan 
pendidikan. Bukan semata asal rata, tapi 
kualitasnya terabaikan. 

Formulasi yang dimaksud Azwar adalah 
aturan tentang batasan masa mengajar 
setiap guru di sebuah sekolah, sehingga 
memungkina memindah guru ke sekolah 
lain, bahkan ke daerah terpencil. ”Tetapi 
pemindahaannya jangan terlalu ekstrim, 
misal dari pusat kota ke sekolah paling 
terpencil, juga harus mempertimbangkan 
aspek keluarga,” katanya.

Dengan pola seperti itu, Azwar melihat 
ada beberapa nilai posoitifnya. Seorang 
guru akan mendapatkan banyak wawasan 
dan tantangan baru. Selain itu, tiap sekolah 
juga akan mendapatkan banyak khasanah 
ilmu dan kreatifitas, karena gurunya tidak 
monoton itu-itu saja selamnanya. Nilai 

Kabupaten Bengkalis

Perlu Batasan 
Masa Kerja Guru

posotif juga bisa menumbuhkan sikap 
egaliter  dan rendah hati bagi guru diantara 
sesama rekan kerjanya. Jika seorang guru 
bertahan mengajar di satu sekolah hingga 
berpuluh-puluh tahun, bisa menumbuhkan 
sikap superior dan senioritas di antara 
guru-guru lain, terutama terhadap guru 
yunior. Bisa jadi guru yunior dimanfaatkan 
tenaganya, sementara guru senior bisa 
bersantai-santai. 

”Kondisi begini saya kira banyak terjadi 
di sekolah-sekolah. Guru senior bisa jadi 
jarang mengajar dan diserahkan ke guru-
guru yunior. Padahal taruhannya adalah 
kualitas hasil belajar siswa. Bagaimana kalau 
guru yuniornya ternyata kurang kompeten, 
apalagi kalau guru yunuiornya adalah guru 
hinorer yang belum teruji kompetensinya, 
bisa-bisa kualitas peserta didiknya hancur,” 
kata Azwar. 

Namun demikian formula tersebut akan 
lebih baik jika ada petunjuk-petunjuknya 
dari pemerintahan pusat, dalam hal ini 
Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau 
hanya dari peraturan bupati, Azwar merasa 
belum kuat. Apalagi zaman sekarang, di 
era otonomi pergantian kepala daerah bisa 
merubah kebijakan-kebijakan kepala daerah 
sebelumnya. Sehingga untuk menghindari 
hal tersebut, payung hukum yang sekiranya 
sakti adalah dari pemerintah pusat. 

Kabupaten Bengkalis sendiri merupakan 
wilayah kepulauan. Meski menjadi bagian 
dari Provinsi Riau tetapi kabupaten ini 
berada dalam kepulauan tersendiri yaitu 
Pulau Bengkalis. Dengan kondisi kepulauan 
problem pemerataan guru juga terjadi di 
Bengkalis. Belum lagi jumlah guru honorer 
tingkat dasar yang  cukup banyak, sekitar 
6.000 guru honorer yang kata Azwar hampir 
60%-nya berada dikawasan perkotaan. 
Sedikit sekali yang bersedia mengajar di 
kawasan terpencil. Guru-guru honorer ini 

pun banyak yang hanya berijazah SMA saja, 
bahkan di beberapa kawasan terpencil ada 
saja guru-guru SD yang hanya berijasah 
SMP. 

Hal itu terjadi karena keadaan, dimana 
guru yang sarjana tidak mau mengajar di 
kawasan terpencil. Sedangkan SDM yang 
ada di daerah tersebut dan yang bersedia 
menjadi guru hanya lulusan SMP. Alhasil 
SDM yang seadanya itupun dimanfaatkan. 
”Masalah guru honorer ini juga sulit. Di satu 
sisi ada daerah yang memang membutuhkan 
guru honorer. Meskipun sudah ada larangan 
pengangkatan guru honorer baru tetapi 
karena memang dibutuhkan akhirnya 
daerah tetap saja melakukan penambahan 
guru honorer dan membayar melalui APBD. 
Tapi di sisi lain ada pengangkatan guru 
honorer yang sebenarnya kurang tepat. 
Biasanya itu terjadi imbas dari kegiatan 
politik di daerah, ada orang-orang tertentu 
yang nitip-nitip saudaranya atau siapanya 
untuk dijadikan guru honorer. Ini juga 
masalah yang sulit ditangani,” lanjut Azwar.

Sehingga, untuk menangani guru honorer 
tersebut, Azwar juga berharap ada rambu-
rambu yang jelas yang bisa diterima dengan 
baik oleh daerah. Artinya, kalau memang 
daerah sangat membutuhkan penambahan 
guru honorer, daerah membutuhkan rambu-
rambu atau kriteria seperti apa seseorang 
bisa diangkat menjadi guru honorer. ”Agar 
daerah tidak sembarangan,” tambah Azwar.

MUKTI ALI 
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Menyebut Nias rasanya tak pernah 
lepas dari peristiwa gempa 
besar pada 2004-2005 silam, 
yang meluluhlantakkan banyak 

bangunan di pulau sebelah barat Pulau 
Sumatera ini. Kabupaten Nias Barat, adalah 
salah satu daerah yang parah dihantam 
gempa. Ketika itu area yang kini menjadi 
wilayah Kabupaten Nias Barat masih 
menjadi bagian dari Kabupaten Nias. Nias 
Barat baru menjadi pemerintah kabupaten 
pada 2008 lalu. 

Pemerintah kabupaten dengan ibu 
kota di Lahomi ini hanya memiliki 11 desa 
berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa. 
Dibanding kabupaten lain yang sudah lama 
terbentuk, Nias Barat masih jauh tertinggal. 
Di bidang pendidikan, di antaranya, masih 
banyak Pekerjaan Rumah yang harus 
dibenahi Nias Barat, khususnya Dinas 
Pendidikan Nias Barat. Gedung sekolah 
masih banyak yang rusak dan jumlah guru 
yang sangat minim adalah persoalan utama 
Nias Barat. 

Soal guru, jangan dulu bicara kualifikasi 
akademik maupun kompetensi. Dari jumlah 
guru sebanyak 2.463 orang, 78,44% adalah 
guru honorer. Hal itu dibahas serius dalam 
Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah 
Kabupaten Nias Barat, di Aula SMK Negeri 
2 Mandrehe, Nias Barat, awal Mei lalu. 
Rakor dihadiri Bupati Nias Barat Adrianus 
Aroziduhu Gulö, Satuan Kerja Pegawai 
Daerah (SKPD), Kepala Cabang Pendidikan 
se-Kabupaten Nias Barat, dan semua kepala 
sekolah negeri dan swata se-Kabupaten 
Nias Barat.

Dalam rapat itu, Bupati Nias Barat 
m e n g i m b a u  k e p a d a  s e m u a  g u r u 
menjalankan tugas dengan baik dan 
mengedepankan kedisiplinan. Menurut 
Adrianus, mutu pendidikan bisa ditingkatkan 
bila kedisiplinan ditegakkan. “Apa pun 
keterbatasan yang ada, mari kita mulai 
dengan meningkatkan kedisiplinan. Bila 
ada guru yang tidak hadir selama tiga hari 
berturut-turut tanpa alasan, kepala sekolah 
harus memberikan teguran dan kepada 
yang bersangkutan diberikan sanksi serta 
laporkan kepada Dinas Pendidikan,” ujar 
Adrianus.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Nias Barat Drs. Abiyudin Waruwu, 
kondisi guru di Kabupaten Nias Barat 
memang masih belum menggembirakan. 
Jumlah guru sebanyak 2.463 orang mengajar 
di 178 sekolah. “Sebanyak 531 orang di 

Kabupaten Nias Barat

Masih
Butuh 
Banyak
Guru 
antaranya adalah berstatus pegawai negeri 
sipil dan 1.932 sisanya tenaga honorer,” kata 
Abiyudin. Rincian lengkapnya, guru TK  3 
orang PNS dan 51 honorer; guru SD 405 
orang PNS dan 1.116 orang honorer; guru 
SMP 71 orang PNS dan 410 orang honorer; 
dan guru SMA/SMK 52 orang PNS dan 355 
honorer.

Guru yang ada tersebut baru memenuhi 
separuh dari kebutuhan. Ada sekolah 
yang memiliki dua atau tiga guru sehingga 
setiap guru harus mampu mengajar semua 
mata pelajaran. Pemerintah Nias Barat 
membutuhkan guru baru yang akan 
ditempatkan di delapan kecamatan. Untuk 
mengatasi kekurangan pemerintah dalam 
waktu cepat, Nias Barat menambah guru 
dari luar Pulau Nias. 

A b i y u d i n  b e r h a r a p  P e m e r i n t a h 

K a b u p a t e n  N i a s  B a r a t  b i s a  l e b i h 
meningkatkan kesejahteraan para guru. 
Guru honorer yang berjumlah hampir 
80% dari total guru sangat memengaruhi 
mutu pendidikan di Nias Barat. Kondisi 
fisik sekolah, kata Abiyudin, juga perlu 
perhatian serius pemerintah Kabupaten 
Nias Barat. “Dari 178 gedung sekolah yang 
ada tersebut, kondisinya banyak yang masih 
memprihatinkan dan perlu pembangunan,” 
ujarnya.

Perkembangan yang menggembirakan, 
pada jalur pendidikan nonformal, telah 
berkembang jumlah penyelenggara 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 
128 kelompok dengan peserta berjumlah 
2.560 anak. Paket B (setara dengan SMP) 
baru 1 kelompok dengan jumlah siswa 35 
orang. Paket C (setara dengan SMA) juga 
baru 1 kelompok dengan jumlah murid 30 
orang. Lembaga kursus yang sudah ada 
sebanyak 20 dengan jumlah murid sebanyak 
365 orang. 

Selain kendala minimnya guru dan 
kondisi sekolah yang memprihatinkan, 
pendidikan Nias Barat juga berhadapan 
dengan sulitnya medan, khususnya bagi 
warga yang tinggal di pulau-pulau kecil, di 
antaranya Pulau Sorimbo, Hanofa, Hinako 
dan Bawa. SD belum menjangkau pulau-
pulau kecil tersebut. Anak yang tinggal 
di pulau-pulau kecil butuh waktu berjam-
jam untuk menyeberang menuju sekolah 
terdekat di Pulau Nias. 

DIPO HANDOKO

Sebagian besar guru di Nias Barat masih pendidik honorer 

Drs. Abiyudin Waruwu
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Kabupaten Gunung Mas memiliki 
luas 10.804 km dan merupakan 
kabupaten terluas yang ada di 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

Secara geografis wilayah Gunung Mas 
merupakan kawasan hutan belantara yang 
terdiri dari pemukiman, sungai, danau dan 
rawa serta daerah pertanian berupa sawah, 
ladang dan kebun. Kabupaten Gunung Mas 
terdiri dari  11 kecamatan yang berbatasan 
di  utara   dengan  Kabupaten Murung Raya 
dan Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar), 
sebelah selatan  dengan Kabupaten Pulang 
Pisau dan Kota Palangka Raya, sebelah 
barat  dengan Kabupaten Katingan dan 
Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar) 
dan sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Kapuas dan  Kabupaten Murung 
Raya. Kabupaten  Gunung Mas  dipimpin 
oleh bupati Drs.Hambit Bintih,MM dan wakil 
bupati Drs. Arton S.Dohong. 

Dari 11 kecamatan yang ada Gunung Mas, 
tingkat pendidikan di Kabupaten Gunung 
Mas secara fisik, seperti pembangunan 
sekolah dan infrastruktur sudah membaik. 
Akan tetapi, dari segi peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan harus 
terus ditingkatkan, terutama dari sisi 
kualifikasi. 

“Pendidikan di Gunung Mas dari sisi 
sarana dan prasarana mulai  Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sekolah Menengah Atas (SMA)   dan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tetapi 
yang belum terlalu baik dari sisi mutu. Dari 
2400 guru yang ada disana, masih 900 guru 
yang belum S-1. Nah ini tugas kami untuk 
meningkatkan kualifikasi mereka. Untuk 
peningkatan mutu guru SMA di bidang sains 
kita sudah bekerjasama dengan Johanes 

Kabupaten Gunung Mas 

Meningkatkan
Kualifikasi dan 
Kompetensi Guru 

Surya Institute. Ada 100 guru Sains dan 
kita akan mendiklat guru tersebut,” ujar 
Isaskar,  SH.M.Si, Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gunungmas, menjelaskan 
tentang kondisi pendidikan di daerahnya. 

M e n u r u t  l e l a k i  y a n g  h o b i  m a i n 
bulutangkis ini, dengan banyaknya guru 
yang belum S-1, hal ini tentu menghambat  
kualif ikasi  guru,  terutama program 
sertifikasi. Selain itu, kompetensi guru di 
kabupaten Gunung Mas juga masih perlu di 
tingkatkan. Untuk itu Isaskar bekerja keras 
mengantisipasi masalah tersebut dengan 
menjalin kerjasama dengan berbagai 
pihak seperti Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah. 

“Kita bekerjasama dengan LPMP 
Kalimantan Tengah mengadakan uji 
kompetensi, dan untuk uji kalayakan apakah 
guru yang ada di Gunung Mas itu layak 
mengajar atau tidak. Ada sekitar 541 guru 
yang diuji. Ternyata dari 541 guru itu yang 

dianggap layak jadi guru itu 41%, yang tidak 
layak 59%. Nah ini tantangan bagi kita untuk 
meningkatkan kompetensinya,” ujar Isaskar 
menyesalkan. Meskipun demikian, hal ini 
tidak menyurutkan tekadnya meningkatkan 
kualifikasi dan kompetensi mutu pendidik 
dan tenaga kependidikan khususnya di SMA 
dan SMK. 

Seperti halnya di daerah lain, jumlah guru 
SMA di Kabupaten Gunung Mas masih lebih 
banyak dibanding guru SMK. Sedangkan 
dari segi geografis, Gunung Mas yang masih 
memiliki banyak hutan dan lahan pertanian, 
sehinga perlu dibangun lebih banyak lagi 
SMK. 

“Kondisi di gunung mas itu berbukit-
bukit, jauh dari laut. Kebanyakan penduduk 
mendapatkan penghasilan dari karet dan 
berkebun, juga pengolahan emas. Saat ini 
baru ada  3 SMK yaitu  SMK, bidang-bidang 
yang dikembangkan antara lain  pertanian, 
peternakan,  budidaya pertanian, perikanan 
dan otomotif dan  teknik furniture. Kita 
masih perlu banyak SMK untuk menciptakan 
tenaga kerja,” ujar Isaskar tegas. 

Namun diakui Isaskar, pembangunan 
SMK tersebut masih harus lebih disiapkan 
lagi mengingat masih sulitnya mendapatkan 
guru SMK yang sesuai dengan mata 
pelajaran yang diampunya. Isaskar juga 
berharap ada perubahan sistem perekrutan 
guru di masa yang akan datang. 

Saya berharap di masa yang akan datang, 
perekrutan guru baru harus melalui psikotes. 
Jangan sampai kayak yang sudah-sudah. 
Ada yang kakinya patah, ada yang badannya 
kecil sekali. Para guru baru memang banyak 
yang cerdas, tapi kurang punya jiwa guru,” 
ujar Isaskar.  

EVA ROHILAHIsaskar, SH, M.Si

Suasana Ujian Nasional SMA di sebuah sekolah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah
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Ujian Nasional selalu menjadi berita 
menarik. Sebelum Ujian Nasional 
dilaksanakan selalu menyulut 
pendapat pro dan kontra yang 

datang dari berbagai kalangan. Dari 
siswa, guru, akademisi, hingga pemerhati 
pendidikan turut bersuara. Usai  Ujian 
Nasional digelar, pemberitaan pun masih 
panas mempersoalkan keberadaan Ujian 
Nasional. 

Ujian Nasional tahun 2011 lebih banyak 
k a b a r  m e n g g e m b i r a k a n  d i b a n d i n g 
yang menyedihkan. Kabar gembira dan 
membanggakan adalah pencapaian 10 siswa 
dan 10 sekolah dengan nilai terbaik. Nilai 
rata-rata terbaik jenjang SMA/MA dicapai 
Anak Agung Indah Suadnyani dan Ni Putu 
Maitri Nara Suari dengan rata-rata nilai 9,83, 
yang sama-sama berasal dari SMA Negeri 4 
Denpasar. Siswa SMA 4 Denpasar mengusai 
empat peringkat tertinggi. 

Peringkat berikutnya adalah Luh 

Gede Ayu Putri Vebriany (9,82), Made 
Cindy Widya Murthi (9,80), disusul empat 
siswa dari SMA 2 Tasikmalaya, yaitu Asri 
Nurul Bashiroh, Helmi Hindasah, Khairina 
Femiliani Yudiawan, dan Putri Dwi Amelia 
yang berhasil meraih nilai rata-rata 9,79. 
Hanya ada satu laki-laki di antara sepuluh 
peraih nilai ujian nasional SMA tertinggi, 
yakni Agung Waluyo Utomo, dari SMAN 2 
Lamongan, Jawa Timur. “Walau yang pinter 
perempuan semua, tapi tetap laki-laki yang 
paling pinter yang dapet perempuan ini,” 
kata Mendiknas Prof. Dr. Ir. Mohammad  
Nuh, DEA, sembari tertawa, pada acara 
jumpa pers pengumuman peringkat ujian 
nasional SMA/MA/SMK, menjelang Puncak 
Peringatan Hari Pendidikan Nasional di 
Jakarta, 20 Mei lalu.

Nilai terbaik jenjang SMK milik Atik 
Fajaryani dari SMKN 1 Bantul. Atik meraih 
nilai nyaris sempurna, 9,93. Ia meraih nilai 
sempurna pada ujian Matematika dan 

Bahasa Inggris. Peringkat berikutnya lebih 
merata sebarannya, yakni Cantika Patma 
Dewi (SMKN 8 Malang) dengan nilai 9,78), 
Taneke Tasungkari (SMKN 1 Losarang, 9,77); 
Siti Robbychasana dari SMK F. Ditkesad; 
Ari Sadewo Yogapratama (SMK Telkom)’ 
Sandhy Putra, Ruri Herdiansyah (SMKN 2 
Bandung); Aris Sofiyana (SMKN 6 Bandung); 
Mutiara Septiani Putri (SMK Kesehatan 
Bhakti Kencana Cimahi); Ria Mariana 
(SMKN 1 Sragen); dan Adi Prasetyo (SMKN 
2 Wonogiri). 

Kemdiknas juga melansir sepuluh SMA 
dan SMK dengan nilai rata-rata Ujian 
Nasional tertinggi, yang semuanya di atas 
9,2. Di jenjang SMA, peringkat satu diraih 
SMA Negeri Fajar Harapan, Banda Aceh, 
dengan rata-rata 9,53. Di bawahnya SMAN 
4 Denpasar (9,49), SMAN 1 Tasikmalaya dan 
SMAN 2  Tasikmalaya (9,4), SMA 2 Modal 
Bangsa Kuta Baro, Aceh Besar (9,37), SMAN 
1 Denpasar (9,34), SMAN 3 Denpasar (9,3), 

TINGKAT KELULUSAN DAN RATA NILAI
SEMAKIN MEMBAIK

Ujian Nasional SMA dan SMK 2011
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SMAN 1 Bekasi (9,24), SMAN 3 Lamongan 
(9,21), SMAN 1 Kudus (9,2).

Sementara di  t ingkat  SMK, t iga 
besar peringkat pertama dikuasai SMK 
di Kabupaten Serdang Bedagai, yakni 
SMKN 1 Sipispis dengan rata-rata 9,44, 
SMKN Swasta Yapim Sei Bamban (9,4) 
dan SMK Swasta Darul Amaliyah (9,39). 
Peringkat berikutnya adalah SMK Al-Madani 
Jampangkulon, Sukabumi (9,39), SMK 
Yapim Sei Gelugur 1 Deliserdang (9,35), SMK 
Swasta Yapim Tebing Syahbandar Serdang 
Bedagai (9,33), SMK NU Karangampel 
Indramayu (9,33), SMK Bina Putera Banjar 
(9,32) serta SMK Bandung Utara dan 
SMK Swasta Ti Ar Rahman Medan yang 
sama-sama meraih nilai rata-rata 9,3. Dari 
keduapuluh sekolah menengah terbaik 
itu, 19 sekolah berhasil   mengantarkan 
siswa mereka lulus ujian nasional 100 
persen. Hanya satu sekolah yakni SMK 
Bina Putera Banjar,  yang  1 siswanya gagal 
lulus. Mendiknas Mohammad Nuh akan 
memberikan penghargaan kepada 10 siswa 
dan sekolah yang mendapatkan nilai ujian 
nasional terbaik. Penghargaan khusus itu 
berupa tabungan dan beasiswa. 

KELULUSAN MENINGKAT
Tingkat kelulusan peserta Ujian Nasional 

jenjang SMA/MA dan SMK juga lebih 
baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.  
Tahun 2010 kelulusan mencapai 99,04%. 
tahun 2009, tingkat kelulusan hanya 95%. 
Tahun ini kelulusan SMA/MA mencapai 
99,22 persen dengan jumlah peserta ujian 
sekitar 1,4 juta. Provinsi Bali paling sedikit 
siswanya yang tak lulus, yakni 17 orang, 
atau 0,04% dari total 42.572 siswa yang 
mengikuti ujian. Siswa SMA/MA yang tak 

lulus paling banyak berada di Nusa Tenggara 
Timur, yakni 1.812 siswa (5,57%) dari 32.532 
peserta. Sedangkan di jenjang SMK, tingkat 
kelulusan mencapai 99,51 persen dari 
total peserta 942.698 siswa. Provinsi yang 
paling sedikit siswa tak lulusnya adalah 
Sumatera Selatan. Sedangkan persentase 
ketidaklulusan tertinggi dipegang Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

Syarat kelulusan siswa tahun ini berbeda 
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai 
akhir kelulusan siswa SMP dan SMA dan 
sekolah sederajat ditentukan berdasarkan 
gabungan nilai Ujian Nasional dan nilai 
sekolah. Pembobotannya 60 persen nilai 
ujian dan 40 persen nilai sekolah. Nilai 
sekolah merupakan gabungan nilai ujian 
sekolah dan nilai rapor sampai semester IV.

Formula baru syarat kelulusan itu juga 
menyisakan laporan tentang nilai akhir 
yang keliru. Misalnya di Aceh, ditemukan 
adanya nilai sekolah yang salah hitung. 
Sekolah mengirimkan nilai sekolah yang 
telah dibobot 40 persen. Akibatnya terjadi 
pembobotan ganda ketika dinilai di pusat. 
Alhasil, nilai sekolah menjadi lebih rendah 
lagi ketika dikalikan 40% saat penghitungan 
di pusat.

Rata-rata nilai akhir terbaik SMA 
dipegang Provinsi Bali dengan nilai 8,40. 
Siswa SMA Bali mengungguli Sumatra 
Utara (8,17), Bengkulu (8,11), Jawa Barat 
(8,08), Jawa Timur (8,05), Sumatra Selatan 
(7,96), Sulawesi Utara (7,94), Lampung 
(7,91), Riau (7,90), dan Jawa Tengah (7,89), 
yang merupakan sepuluh provinsi dengan 
rata-rata nilai akhir terbaik. Sedangkan di 
jenjang SMK, sepuluh provinsi dengan rata-
rata nilai akhir terbaik adalah Sumatra Utara 
(8,10), Bali (8,08), Jawa Timur (8,02), Jawa 

Tengah (7,95), Jawa Barat (7,91), Sumatra 
Selatan (7,89), Sulawesi Utara (7,87), Banten 
(7,86), Sulawesi Selatan (7,76), dan Daerah 
Istimewa Yogjakarta (7,75).

NILAI NOL DAN TAK LULUS 100%
Kisah sedih yang menyeruak di antara 

kegembiraan siswa yang lulus hampir 100% 
adalah peserta yang gagal bahkan dengan 
nilai nol. Jumlahnya memang tak banyak. 
Angka nol didapat karena siswa salah 
memasukkan kode soal, akibatnya lembar 
jawaban tak terpindai. 

Kabar memprihatinkan juga datang dari 
sekolah-sekolah yang siswanya 100% tak 
lulus. Dari ribuan sekolah yang mengikuti 
ujian nasional SMA, tercatat lima sekolah 
yang seluruh siswanya tak lulus.

Sekolah tersebut adalah: SMA Abadi, 
Jakarta Utara (7 siswa), SMAN 3 Simeulue 
Aceh (32 siswa),  MA Nurul Ikhlas, Jambi 
(2 siswa), SMA LKMD Kian Darat Maluku 
(51 siswa), dan SMAN Urei Pasei Papua 
(45 siswa). Yang mengagetkan adalah dua 
sekolah di antaranya, hanya memiliki siswa 
kurang dari 10 orang. 

Kemdiknas telah memetakan dan 
menemukan kesenjangan nilai di sekolah-
sekolah. Kesenjangan nilai ujian nasional dan 
nilai siswa akan menjadi bahan rekomendasi 
bagi Badan Akreditasi Nasional dalam 
menilai akreditasi sekolah. Kesenjangan 
nilai yang terlalu jauh patut dicermati, 
karena bisa jadi mengindikasikan tidak 
objektif dalam penilaian sekolah. 

Kemdiknas berencana mengucurkan 
bantuan senilai  Rp 1 mil iar  kepada 
kabupaten/kota yang rapor ujian nasionalnya 
buruk. Sokongan dana itu diberikan untuk 
meningkatkan perbaikan mutu pendidikan, 
khususnya di sekolah-sekolah penyumbang 
nilai buruk. Tahun 2010 lalu, ada 100 
kabupaten/kota yang sudah dipetakan 
nilai ujian nasionalnya. Pada ujian nasional 
tahun 2011, daerah-daerah tersebut akan 
dievaluasi. “Apakah ada perkembangan atau 
tidak,” kata Mendiknas Nuh. 

Penentuan daerah-daerah penerima 
bantuan dilakukan berdasarkan data hasil 
ujian nasional dengan tingkat kemiskinan, 
pendapatan per kapita, serta besaran 
Anggaran Pembangunan dan Belanja 
Daerah (APBD). “Yang memenuhi keempat 
syarat itu yang akan dapat bantuan,” kata 
Nuh. 
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Jumat malam, 20 Mei 2011. Hall D 
Pekan Raya Jakarta (PRJ) tampak 
gegap gempita. Lebih dari seribu 
pasang mata menjejali gedung yang 

didaulat sebagai tempat peringatan Puncak 
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 
dan Puncak Hari Kebangkitan Nasional 
(Harkitnas). Tampak pelajar, mahasiswa, 
guru, kepala sekolah, dosen, hingga pegawai 
dan pejabat teras di lingkungan Kementerian 
Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tumplek 
bleg , tak terkecuali Menteri Pendidikan 
Nasional Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, 
dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof. 
dr. Fasli Jalal, Ph.D. 

Kegiatan malam itu bertambah spesial 
karena dihadiri pucuk pimpinan negeri 
ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. 
Tak ketinggalan, Wakil Presiden Budiono 
beserta Ibu Herawati Budiono. 

Puncak Peringatan Hardiknas 2011 

Pendidikan Karakter, 
Pilar Kebangkitan Bangsa 

MEMBANGUN BUDAYA PRESTASI 
Tema peringatan Hardiknas 2011, 

adalah Pendidikan Karakter Sebagai Pilar 
Kebangkitan Bangsa, dengan subtema 
Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti.  
“Puncak Hari Pendidikan Nasional dan Hari 
Kebangkitan Nasional dilakukan bersama-
sama memiliki dua makna. Pertama, 
pendidikan nasional dan kebangkitan 
nasional merupakan dua unsur yang 
menyatu secara kimiawi dan fisikawi, yaitu 
hidrogen dan oksigen, yang merupakan 
asal segala kehidupan. Makna kedua adalah 
sebagai wujud upaya peningkatan efisiensi 
dan efektivitas,” kata Mohammad Nuh. 

Terkait dengan tema besar tentang 
p e n d i d i k a n  k a r a k t e r ,  M e n d i k n a s 
mengatakan bahwa pendidikan karakter 
tidak hanya bertujuan membangun karakter 
yang berbasis kemuliaan diri semata, 
tetapi secara bersamaan, juga bertujuan 

membangun karakter kemuliaan sebagai 
bangsa. Ada tiga landasan yang hendak 
dibangun melalui pendidikan karakter. Yaitu 
menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk 
Tuhan, membangun dan menumbuhkan 
wawasan keilmuan, serta menumbuhkan 
karakter kecintaan tanah air sepenuhnya. 

Menumbuhkan kesadaran bahwa 
semua adalah mahkluk Tuhan, bertujuan 
agar tidak ada lagi sifat sombong, karena 
semua sama-sama makhluk ciptaan 
Tuhan. Sedangkan membangun dan 
menumbuhkan keilmuan, adalah untuk 
memunculkan kreativitas dan motivasi 
sebagai mesin kesejahteraan, sekaligus 
akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 
menumbuhkan karakter kecintaan tanah air, 
dilakukan sepenuhnya dengan membangun 
kebanggaan sebagai bangsa indonesia. 
”Cara paling tepat membangun kebanggaan 
terhadap bangsa Indonesia adalah dengan 
membangun tradisi budaya berprestasi. Di 
sinilah pentingnya membangun karakter 
berprestasi. Tanpa prestasi kita bisa terjebak 
dalam kebahagiaan semu,” Mendiknas 
menandaskan.. 

GEBYAR AKSI  
Sebelum Puncak Hardiknas, Kemdiknas 

juga menggelar serangkaian kegiatan 
upacara tanggal 2 Mei dan Gebyar Apresiasi 
Karakter Siswa Indonesia atau AKSI, pada 
15-21 Mei 2011. Gebyar AKSI diikuti 363 
siswa sekolah menengah berasal dari 33 
provinsi. Tiap provinsi disertai dua guru 
pendamping. Kegiatan ini merupakan 
wadah siswa sekolah menengah untuk 
mengekspresikan dan mengaktualisasikan 
kreativitas dan karakter kebangsaan 
dalam sikap dan perbuatan, serta sarana 
pendidikan karakter, terutama wawasan 
kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika. 

Membangun bangsa, kata Mohammad 
Nuh, seperti lazimnya membangun rumah. 
Tidak mungkin sebuah rumah dibangun 
hanya dari satu jenis bahan saja, tetapi  
pasti dari beberapa jenis bahan. Semua 
bahan dirangkai menjadi satu kesatuan 
sesuai desain. Demikian halnya dengan 
membangun bangsa, tidak diperkenankan 
sekali-kali  mencoba meremehkan atau 
meniadakan salah satu unsur dari komponen 
pembentuk rumah Indonesia. 

Aktivitas siwa dalam Gebyar AKSI, 
meliputi kegiatan Aksi Kebangsaan, Aksi 
Kreatifitas, dan Aksi Kepedulian. Ada enam 
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games dalam Aksi Kebangsaan, yakni 
berkibar benderaku, flying fox, bertahan 
hidup, balok keseimbangan, satria bangsa, 
dan perang naga. Pada Aksi Kreatifitas 
terbagi dalam dua sesi, yakni presentasi 
dan hasta karya. Pada sesi presentasi, 
peserta harus menunjukkan bakat, minat 
dan kreativitas dalam memahami isu-isu 
yang berkembang di daerahnya. Pada sesi 
hasta karya, peserta diuji kreatifitasnya 
dalam mendaur ulang barang-barang bekas. 
Sedangkan dalam Aksi Kepedulian peserta 
melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan 
Ponpes Ulul Ilmi, Pondok Rangon, Jakarta 
Timur dan Panti Asuhan Yatim Piatu SOS 
Desa Taruna, Cibubur.  

TIGA KELOMPOK PENDIDIKAN KARAKTER 
Pada upacara Hardiknas tanggal 

2 Mei di halaman Kantor Kemdiknas, 
Mohammad Nuh mengatakan, bahwa 
dalam dunia pendidikan, manusia adalah 
pemeran utamanya. Bertindak sebagai 
subyek sekaligus obyek. Keilmuan sebagai 
medianya. Memanusiakan manusia menjadi 
salah satu tujuannya, dan kemampuan 
menjawab berbagai persoalan kekinian 
maupun antisipasi masa depan sebagai 
keniscayaannya. ”Itulah sebabnya mengapa 
dunia pendidikan itu kompleks, menantang 
namun sangat mulia. Kompleksitas dan 
tantangan terus berkembang, seiring 
dengan perjalanan zaman,” katanya. 

Di  s is i  la in,  harus dipahami dan 
disadari tantangan global dan internal 
yang sedang dihadapi. Tantangan itu 
mengharuskan masyarakat Indonesia lebih 
memperkuat jati diri, identitas dan karakter 
sebagai bangsa Indonesia. Menyikapi 
perkembangan aktual terhadap munculnya 
perilaku destruktif, anarkis dan radikalis, 
pendidikan memiliki peran dan tanggung 
jawab yang besar. Pemangku kepentingan 
pendidikan, terutama kepala sekolah, guru, 
pimpinan perguruan tinggi dan dosen, harus 
memberikan perhatian dan pendampingan 
lebih besar kepada peserta didik dalam 
membentuk dan menumbuhkan pola pikir 
dan perilaku yang berbasis kasih sayang, 
toleran terhadap realitas keanekaragaman 
yang dibenarkan oleh peraturan dan 
perundangan.  

Pendidikan karakter memiliki tiga 
kelompok, yaitu pendidikan karakter 
yang menumbuhkan kesadaran sebagai 
makhluk dan hamba Tuhan Yang Maha 
Esa;  pendidikan karakter yang terkait 

dengan keilmuan; dan pendidikan karakter 
yang menumbuhkan rasa cinta dan bangga 
menjadi orang Indonesia. 

Pendidikan karakter akan kesadaran 
sebagai makhluk dan hamba Tuhan 
Yang Maha Esa akan menumbuhkan nilai 
transendensi dan nilai keagamaan yang 
kuat, yang pada gilirannya tumbuh sifat 
kasih sayang dan toleran saling menghargai 
dan menghormati dan menjauhkan diri 
dari perilaku destruktif dan anarkistis. 
Kesadaran sebagai makhluk-hamba juga 
menumbuhkan sifat jujur. 

Pendidikan karakter terkait dengan 
keilmuan menuntut metodologi dan materi 
pembelajaran yang merangsang tumbuhnya 
kepenasaranan intelektual harus lebih 
ditonjolkan untuk membangun pola pikir, 
tradisi dan budaya keilmuan, menumbuhkan 
kreativitas dan sekaligus daya inovasi. Peran 
guru lebih dominan dibanding kecukupan 
sarana dan prasarana. Budaya keilmuan 
merupakan modal penting dan menjadi 
semakin rasional dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan dan tantangan. 
Dengan kreativitas dan daya inovasi, cerdas 
mengelola sumber daya, akan makin tinggi 
nilai tambah diberikan. Pada akhirnya 
kesejahteraan akan naik lebih signifikan. 

Kelompok karakter cinta dan bangga 
sebagai bangsa Indonesia ditopang empat 
pilarnya yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka 
Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Penumbuhan kebanggaan 
tersebut dilakukan melalui kegemaran  
berprestasi. ”Prestasi positif dikontribusikan 
dan dedikasikan demi kemajuan bangsa 

dan negara. Inilah yang bisa menumbuhkan 
kebanggaan sejati,” kata Mendiknas. 

GERAKAN NASIONAL PAUD 
Melalui pendidikan karakter, Mohammad 

Nuh juga mengajak seluruh lapisan 
masyarakat bersama-sama menyiapkan 
generasi Indonesia tahun 2045, tepat 
saat 100 tahun Indonesia merdeka. Hal 
itu, harus dimulai dengan memberikan 
perhatian khusus pada Pendidikan Anak 
Usia Dini. Anak-anak usia dini berada di 
masa keemasan. Dalam 30-an tahun ke 
depan merekalah yang menjadi pemegang 
kunci kemajuan bangsa. ”Tidak ada pilihan 
lain kalau ingin menyiapkan generasi 
2045, harus dimulai dari sekarang, yaitu 
dengan memberikan perhatian khusus 
pada PAUD, dengan tetap memberikan 
perhatian pada jenjang yang lain. Mulai 
tahun 2011, Kementerian Pendidikan 
Nasional  menjadikan PAUD sebagai 
gerakan nasional,” tegasnya. 

”Pada PAUD paling tidak kita mulai 
tanamkan tiga kelompok pendidikan 
karakter, yaitu karakter sebagai hamba 
Tuhan, karakter keilmuan, dan karakter cinta 
terhadap bangsa dan negara. Pendidikan 
merupakan proses panjang, berkelanjutan, 
dan memerlukan keterlibatan seluruh 
pemangku kepentingan. Karena itu, 
konsistensi kebijakan dan kebersamaan 
diperlukan. Inilah hadiah yang kita siapkan 
dan persembahkan menyambut 100 tahun 
Indonesia merdeka. Insya Allah,” kata 
Mendiknas.  
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MENDONGKRAK KARIER
PENGAWAS SEKOLAH
P eningkatan mutu sekolah tak 

hanya bergantung dari siswa dan 
guru. Peran pengawas sekolah 
dituntut mampu mendorong 

s e l u r u h  p r o s e s  p e n i n g k a t a n  m u t u 
sekolah, khususnya dalam hal supervisi 
manajerial sekolah dan akademik. Satu 
di antara perangsang bagi pengawas 
sekolah agar bekerja dengan ekstra keras 
adalah adanya kepastian pengembangan 
karier. Pengembangan karier pengawas 
sekolah menjadi salah satu kegiatan yang 
diselenggarakan Direktorat Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Menengah (Dit. P2TK Dikmen)  
dalam kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis 
(Bimtek) Pengembangan Karier  Pengawas 
Sekolah melalui Pembinaan Pengembangan 
Kepengawasan di Sekolah Binaan..

Acara yang diselenggarakan di Bandung, 
20-23 Juni 2011 itu diikuti 160 pengawas 
sekolah yang berasal dari 25 provinsi, 72 
kabupaten. Peserta adalah pengawas 
sekolah dengan golongan IVa ke bawah dan 
berusia tak labih dari 55 tahun. Harapannya 
bimtek mampu mendorong para pengawas 
sekolah meningkatkan  kariernya, di 

antaranya ditunjang dengan kemampuan 
menulis karya ilmiah yang merupakan  salah 
satu syarat kenaikan golongan IVa ke IVb. 

"Sebenarnya kita berusaha menyebar 
asal peserta dari kabupaten secara merata.  
Tapi ada kabupaten yang dipilih tapi sudah 
tidak memiliki pengawas dengan golongan 
IVa ke bawah, atau ada juga yang masih 
memiliki golongan IVa namun usianya 
sudah lebih dari 55 tahun, sehingga harus 
dipindahkan ke kabupaten lain," kata Zainun 
Misbah, M.Sc, panitia bimtek dari, yang juga 
staf Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat 
P2TK Dikmen. 

Materi yang ditekankan dalam bimtek 
adalah supervisi akademik, evaluasi, 
serta penelitian dan pengembangan. 
Selain itu ada materi tambahan yakni 
pendidikan karakter dan sosialisasi aturan 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Permeneng PAN dan RB) Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Skeolah dan Angka Kreditnya. Materi 
pendidikan karakter merupakan program 
prioritas Kementerian Pendidikan Nasional 
(Kemdiknas) yang wajib dimasukkan dalam 

semua bimtek dan diklat bagi seluruh 
pendidik dan tenaga kependidikan. 

"Bimtek ini sifatnya semacam in-on-in  
service learning. Setelah mengikuti acara ini 
mereka mendapat tugas menyusun gagasan 
penelitian tindakan selama tiga bulan di 
sekolah binaan masing-masing. Laporan 
gagasan penelitian tindakan yang terpilih 
akan dipanggil dan memaparkannya pada 
acara best practices penelitian tindakan  
pada Oktober mendatang," kata Sri Roswati, 
S.Si, staf Subdit Program dan Evaluasi 
Direktorat P2TK Dikmen, menambahkan. 

Acara dibuka oleh Surya Dharma, 
MPA, Ph.D, Direktur P2TK Dikmen, 
yang menyampaikan paparan kebijakan 
Direktorat P2TK Dikmen dalam membina 
kar ier  pengawas sekolah.  Menurut 
data Direktorat P2TK Dikmen, saat ini 
setidaknya ada 4.442 pengawas sekolah 
yang mentok golongannya di IVa. Hanya 
885 pengawas sekolah.yang sudah memiliki 
golongan IVb. "Bimtek ini diharapkan 
mampu meningkatkan kemampuan bapak 
ibu dalam menyusun gagasan penelitian 
tindakan ini penting, agar kelak bisa dipakai 
untuk menyusun karya ilmiah," kata Surya 
Dharma. 

  Setelah paparan Direktur P2TK Dikmen, 
peserta mendapat penyegaran wawasan 
dari sejumlah narasumber. Materi yang 
disampaikan adalah: 1) pelaksanaan 
supervisi akademik sesuai Permenneg PAN 
dan RB Nomor 21 Tahun 2010 disampaikan 
Dr. Tita Lestari, M.Pd, M.Si, dari Dinas 
Pendidikan Bandung; 2) karakter bangsa 
disampaikan Dr  Hermana (Pusat Kurikulum 
Kemdiknas); 3) Sosialisasi Permenneg PAN 
dan RB Nomor 21 Tahun 2010 oleh Drs. 
Akhmad Nirwan, M.Pd (subdit Program 
dan Evaluasi Dit. P2TK Dikmen); 4) analisis 
butir soal dan analisis data hasil penilaian 
oleh Dr. Akhmad Ridwan, M.Si (Universitas 
Negeri Jakarta); 5) pelaksanaan KTSP oleh 
Prof. Wina Sanjaya (Universitas Pendidikan 
Indonesia, Bandung); 6) konsep penilaian 
hasil belajar di sekolah oleh Prof. Dr. 
Madyo Eko Susilo, M.Pd (guru besar 
ilmu manajemen pendidikan Universitas 
Negeri Semarang); 7) penelitian tindakan 
sekolah  dan karya tulis sebagai kegiatan 
pengembangan profesi pengawas sekolah 
disampaikan Prof. Dr. Suhardjono, M.Pd 
(Universitas Brawijaya Malang). 

DIPO HANDOKO. . 

Direktur P2TK Dikmen Surya Dharma, MPA, Ph.D, didampingi Drs. Yukon Putra, MSi (kiri) dan 
Wastandar, MA, PhD, (kanan) saat membuka bimbingan teknis pengawas sekolah
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Rambu-rambu Baru 
Pengembangan PTK 

Ssalah satu kebijakan penting 
yang gencar disosialisasikan 
adalah aturan mengenai jabatan 
fungsional dan angka kreditnya, 

baik menyangkut guru maupun tenaga 
kependidikan seperti kepala sekolah dan 
pengawas sekolah. Sejumlah kebijakan 
baru yang berkaitan dengan hal itu adalah 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 
Permenneg PAN dan RB Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, 
Peraturan Mendiknas Nomor 27 Tahun 
2010 tentang Program Induksi bagi Guru, 
serta Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Penugasan Guru sebagai kepala 
Sekolah/Madrasah.

D i r e k t o r a t  P e m b i n a a n  P e n d i d i k 
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Menengah (Dit.  P2TK Dikmen) pun 
telah menyelenggarakan sosialisasi dan 
simulasi sejumlah kebijakan mengenai 
pengembangan profesi Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PTK) tersebut. 
Permenneg PAD dan RB Nomor 21 Tahun 
2010 yang disahkan pada 30 Desember 
2010, pada intinya merupakan upaya 
pemerintah dalam melakukan pembinaan 
pengawas sekolah mencakup pembinaan 
profesi dan pembinaan karier. Pembinaan 
profesi diarahkan untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan profesional 
pengawas sekolah agar dapat melaksanakan 
fungsi kepengawasan baik pengawasan 
akademik maupun pengawasan manajerial. 
Sedangkan pembinaan karier pengawas 
diarahkan untuk meningkatkan pangkat 
dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Kewajiban pengawas sekolah menurut 
Permenneg PAN dan RB yang baru itu 
adalah melaksanakan tugas: a)  menyusun  
program pengawasan, melaksanakan 
program pengawasan,  melaksakan 
evaluasi hasil  pelaksanaan program 
pengawasan dan membimbing dan melatih 
profesional Guru;  b)  meningkatkan dan  
mengembangkan kualifikasi akademik dan 
kompetensi  secara berkelanjutan sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni; c)  menjunjung  tinggi 
peraturan perundang-undangan, hukum,  
nilai agama dan etika; dan d)  memelihara 
dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa.
Kemdiknas merupakan instansi pembina   

pengawas sekolah. Kewajiban pembinaan 
yang diemban Kemdiknas meliputi: a)  
penyusunan  petunjuk teknis  pelaksanaan  
jabatan  fungsional Pengawas Sekolah; b)  
penyusunan  pedoman formasi  jabatan  
fungsional Pengawas Sekolah; c.) penetapan  
standar kompetensi  jabatan  fungsional 
Pengawas Sekolah; d)  pengusulan tunjangan 
jabatan fungsional Pengawas Sekolah; e)  
sosialisasi jabatan  fungsional Pengawas  
Sekolah serta  petunjuk pelaksanaannya; 
f)  penyusunan kurikulum pendidikan dan 
pelatihan fungsionallteknis fungsional 
Pengawas Sekolah; g)  penyelenggaraan  
pendidikan  dan pelatihan  fungsional 
teknis fungsional Pengawas Sekolah; h) 
pengembangan sistem informasi  jabatan  
fungsional Pengawas Sekolah; i)  fasilitasi  
pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah; j) fasilitasi  pembentukan organisasi  
profesi dan  penyusunan kode etik jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah; k)  melakukan  
koordinasi  antara  instansi  pembina dengan  
instansi pengguna dalam pelaksanaan  
berbagai pedoman dan  petunjuk teknis; 
dan  I)  melakukan pemantauan  dan evaluasi  
jabatan  fungsional Pengawas Sekolah.

Jabatan fungsional pengawas sekolah 
kini terbagi dalam tingkatan Pengawas 

Sekolah Muda, Pengawas Sekolah Madya; 
dan  Pengawas Sekolah Utama. Aturan 
baru merinci kegiatan pengawas sekolah 
sesuai jenjang jabatan yang harus dilakukan 
pengawas yang menjadi dasar penilaian 
kinerja pengawas sekolah. "Kalau pada guru 
ada Penilaian Kinerja Guru atau PKG maka 
pengawas sekolah juga harus memenui 
kriteria Penilaian Kinerja Pengawas 
Sekolah," kata Drs. Akhmad Nirwan, M.Pd, 
staf Subdit Program dan Evaluasi, Dit. P2TK 
Dikmen. 

Penilaian kinerja menurut Permenneg 
PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010, di 
antaranya, untuk pangkat Pengawas Sekolah 
Muda, meliputi: 1)  menyusun program 
pengawasan; 2)  melaksanakan pembinaan 
Guru; 3)  memantau  pelaksanaan standar isi, 
standar proses, standar kompetensi lulusan, 
standar penilaian; 4)  melaksanakan penilaian 
kinerja Guru; 5)  melaksanakan evaluasi  hasil  
pelaksanaan program pengawasan pada 
sekolah binaan; 6) menyusun  program  
pembimbingan  dan  pelatihan  profesional 
Guru di KKGIMGMPIMGP dan sejenisnya; 7)  
melaksanakan pembimbingan dan  pelatihan 
profesional guru; dan 8)  mengevaluasi hasil 
pembimbingan  dan  pelatihan profesional 
guru.  

DIPO HANDOKO
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Membantu siswa mempelajari 
kebajikan atau mengembangkan 
karakternya, berbeda dengan 
m e m b a n t u  d i a  b e l a j a r 

Matematika atau Fisika. Menurut pakar 
pendidikan karakter, belajar nilai-nilai 
kebajikan itu harus melibatkan kesadaran, 
keyakinan, dan perasaan, di samping 
logika. Karena itu proses pembelajaran 
dalam rangka pendidikan karakter harus 
dikembangkan secara kreatif sehingga 
seorang siswa bisa belajar melalui berbagai 
dimensi batin yang dimilikinya. 

 Dalam rangka mengembangkan 
pendidikan karakter itulah pada Mei 
lalu, Kementerian Pendidikan Nasional 
menggelar  Bimbingan Teknis (bimtek) 
Pendidikan Karakter untuk para kepala 
sekolah. Kegiatan yang  dihelat Direktorat 
P e m b i n a a n  P e n d i d i k  d a n  T e n a g a 
Kependidikan Pendidikan Menengah, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, 
untuk para kepala Sekolah Menengah Atas 
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), itu serempak digelar di tiga regional 
yaitu Denpasar, Makassar dan Jakarta. 

Kepala Subdirektorat  (Kasubdit) 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 
SMK, Drs. Prasetyo Tri  Atmojo, MM, 
menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti 
oleh 320 kepala SMA dan SMK dari  seluruh 
Indonesia. “Belum semua Kepala SMA dan 
SMK di Indonesia bisa mengikuti Bimtek 
Teknis, namun semuanya diharapkan akan 
mendapatkan bimbingan teknis secara 
bertahap,” kata  Prasetyo. 

P e m b e r i  m a t e r i  d a l a m  B i m t e k 
Pendidikan Karakter itu adalah Dr. Hermana 
Soemantri, Peneliti Kebijakan Pendidikan 
pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
Badan Penelitian dan Pengembangan, 
Kementrian Pendidikan Nasional.  Menurut 
Hermana Soemantri,  dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
diperlukan kebijakan nasional untuk 
merevitalisasi karakter bangsa agar menjadi 
bangsa yang mandiri,  berdaya saing dan 
berperadaban unggul dalam percaturan 
global. 

NILAI PEMBENTUK KARAKTER
Hermana menyinggung keterkaitan 

Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan 
karakter.  “Bila pendidikan kita kembali 
ke jalan pikiran Ki Hajar Dewantara, 
sebenarnya pendidikan karakter mestinya 
tidak lagi menjadi persoalan mendasar 

Membumikan 18 Nilai 
Pembentuk Karakter

dalam pendidikan kita. Sebab pendidikan 
karakter sama dengan pendidikan budi 
pekerti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara,” 
Hermana memaparkan. 

Hermana Soemantri menjelaskan bahwa  
Pusat Kurikulum telah mengidentifikasi 
sebanyak 18 nilai pembentuk karakter 
bangsa yang bersumber dari agama, budaya 
dan Pancasila, yang juga tercantum dalam 
tujuan pendidikan nasional. “Nilai-nilai itu 
adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, 
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat, komunikatif, cinta damai, 
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial dan tanggung jawab,” papar Hermana.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan 
karakter  identik dengan budaya sekolah, 
yaitu nilai-nilai luhur yang melandasi 
perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, 
dan simbol-simbol yang dipraktekkan 
oleh semua warga sekolah. Budaya 
sekolah merupakan ciri khas masyarakat 
berpendidikan yang mempengaruhi 
karakter atau watak manusia terpelajar. 

Menurut Hermana Soemantri, ada empat 
grand design pendidikan karakter yaitu olah 
hati (spiritual and emotional development), 
olah pikir (intellectual development), olah 
raga dan kinestetik (physical and kinestetic 
development), olah rasa dan karsa (affective 
and creativity development). 

Prasetyo Tri  Atmojo mengatakan bahwa 
pelaksanaan pendidikan karakter tidak 
hanya sebatas Bimtek saja. Sebab, setelah  
Bimtek peserta diminta untuk membuat 
action plan atau rencana aksi. “Action 
plan itu berbentuk semacam proposal 
untuk kita lombakan,” ujarnya. Jadi, kata 
Prasetyo, setelah Bimtek usai, dilanjutkan 
dengan  lomba inovasi dan kreativitas dalam 
pembangunan karakter bangsa di sekolah. 
Dari 320 peserta, katanya, sekitar 150 
orang telah  mengirim proposal, dan akan 
diseleksi menjadi 46 yang lolos. Selanjutnya 
mereka akan dinilai lebih lanjut. Siapa yang 
membuat action plan pendidikan karakter 
paling bagus dan benar-benar dipraktekkan 
di sekolahnya, maka dialah juaranya. 

 
EVA ROHILAH
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Pe n c a p a i a n  s u a t u  t u j u a n 
p e m b e l a j a r a n  d i  s e k o l a h 
membutuhkan  strategi yang tepat. 
Selama ini ada empat komponen 

strategi pembelajaran di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), yaitu penahapan atau 
urutan kegiatan, metode, media, dan waktu. 
Dari keempat komponen itu, komponen 
media merupakan bagian yang berhubungan 
dengan alat dan perlengkapan pendukung 
pembelajaran, khususnya pembelajaran 
praktikum di laboratorium/bengkel. 

Keberhasilan  proses pembelajaran di 
laboratorium/bengkel sangat tergantung 
pada tenaga laboratorium/bengkel yang 
disebut dengan istilah laboran atau 
teknisi.  Karena pentingnya peranan 
laboran  dalam  manajemen laboratorium/
bengkel, Direktorat Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah (PTK 
Dikmen), Ditjen Pendidikan Menengah, 
Kementer ian Pendidikan Nasional , 
menggelar Bimbingan Teknis Manajemen 
Laboratorium/Bengkel SMK. Bimbingan 
itu dilaksanakan di  Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) pada  tanggal 23 Mei  
2011 hingga  12 Juni 2011, yang dibagi dalam 
tiga angkatan.

 Menurut Kepala Subdirektorat Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan  (PTK) SMK, 
Direktorat PTK Dikmen, Drs. Prasetyo 
Tri Atmojo MM, kegiatan ini merupakan 
yang  pertama  diadakan.  Selama ini, 
katanya,  tenaga laboran luput dari 
perhatian pemerintah.  “Sebagian besar 
para laboran ini bukan guru, dan  mereka 
kurang disentuh,” katanya. Karena itu, 
kata Prasetyo, tak heran jika para laboran 
sangat antusias mengikuti bimbingan 
teknis ini. Ia berharap kegiatan ini membuat 
mereka mendapat pengetahuan baru  untuk  
menambah keahlian dan wawasannya.  

 Pemberian materi pelatihan yang 
bersifat teori dilaksanakan di ruang kelas 
Fakultas Teknik UNY, sedangkan materi 
pelatihan yang bersifat praktik dilaksanakan 
di laboratorium/bengkel Fakultas Teknik 
UNY. Materi bimbingan yang diberikan 
adalah manajemen laboratorium/bengkel, 
pengenalan dan pengoperasian alat, 
perawatan dan perbaikan laboratorium/
bengkel, bahan praktikum --penyimpanan 
dan  pengamanannya, serta keselamatan 
kerja. 

P a r a  p e s e r t a  b i m b i n g a n  t e k n i s 
manajemen laboratorium/bengkel SMK 

ini merupakan perwakilan dari beberapa 
provinsi di Indonesia. Dari tiga angkatan 
itu, masing-masing angkatan terdiri dari 
66 orang.  Jadi, total peserta seluruhnya 
berjumlah 198 orang. Memang masih 
terbilang sedikit jika melihat jumlah para 
laboran yang mestinya menerima bimbingan 
teknis ini. Namun Prestyo berharap, para 
laboran ini bisa menularkan pengalamannya 
kepada para laboran lain. 

“ S e t e l a h  m e n g i k u t i  b i m b i n g a n , 
saya harap kompetensi  para laboran 
itu meningkat,” ujar Prasetyo. Ia juga 
berharap supaya sekembalinya dari tempat 
bimbingan, para laboran bisa membagi ilmu 
dan pengalaman  yang didapatnya di tempat 
bimbingan  kepada kawan-kawannya di 
lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

EVA ROHILAH

Manajemen
 Laboratorium dan Bengkel

MENGASAH KEMAMPUAN MENGELOLA LAB

Bimbingan Teknis  Manajemen 
Laboratorium/Bengkel SMK bertujuan 
untuk membantu para teknisi (laboran) 
meningkatkan kemampuannya dalam  
pengelolaan laboratorium/bengkel. 
Setelah mengikuti bimbingan ini, mereka 
diharapkan:  

M a m p u  m e m b a n t u  K e p a l a 
Laboratorium/bengkel dalam mengelola 
l a b o r a t o r i u m / b e n g k e l  d e n g a n 
m e n g o r g a n i s a s i k a n  s u m b e r d a y a 
dalam mengefektifkan pekerjaan di 
laboratorium/bengkel. 
1. Mengenal dan mengoperasikan alat 

laboratorium/bengkel sesuai dengan 
prosedur operasi standar.

2. Terampil melaksanakan perawatan 
d a n  p e n y i m p a n a n  p e r a l a t a n 
laboratorium/bengkel. 

3. M e n g e n a l  b a h a n - b a h a n 
praktikum, cara pengamanan dan 
penyimpanannya. 

4. Memahami prosedur keselamatan 
kerja  dan prosedur pengamanan 
laboratorium/bengkel. 

5. Mampu melayani guru dan siswa 
dalam kegiatan di laboratorium/
bengkel.

6. Mampu membantu pemeliharaan 
peralatan dan bahan di laboratorium/
bengkel. 
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Bimbingan Teknis Tunjangan Profesi, 
Tunjangan Khusus dan Subsidi 

Tunjangan Fungsional Guru Pendidikan 
Menengah  Tahap I digelar Direktorat 
Pembinaan Pendidik  dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah (Dit. 
P2TK Dikmen) di Jakarta, pada 9-12 Mei 
2011 lalu. Bimtek menjadi penting sebagai 
bekal bagi para penanggung jawab satuan 
kerja peningkatan profesionalisme guru 
seluruh Indonesia tentang tunjangan 
profesi, tunjangan khusus, dan subsidi 
tunjangan fungsional  guru pendidikan 

menengah. Kegiatan bimtek serupa juga 
dilaksanakan di Surabaya dan Makassar.

Melalui bimtek ini setidaknya peserta 
dapat memahami kebijakan direktorat 
tentang pengembangan profesi guru melalui 
pemberian tunjangan profesi, tunjangan 
khusus dan tunjungan fungsional. Selain itu 
peserta juga diharapkan mampu melakukan 
konsol idasi  dengan para penerima 
tunjangan, memahami mekanisme dan 
prosedur pemberian tunjangan, serta 
bersepakat dalam penetapan kuota 
kabupaten/kota terkait tunjangan khusus 
dan subsidi tunjangan fungsional.  

Materi yang disampaikan pada bimtek 
adalah: 1) kebijakan Direktorat P2TK Dikmen 
dan Direktorat P2TK Dikdas mengenai 

pelaksanaan pemberian tunjangan 
bagi guru; 2)  kebijakan Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan terkait 
tunjangan guru; 3) program dan kegiatan 
Subdit di lingkungan Dit P2TK Dikmen; 
3) perkembangan dan permasalahan 
pelaksanaan dan penyaluran subsidi 
tunjangan fungsional,  tunjangan 
profesi, dan tunjangan fungsional;4) 
pembahasan permasalahan penuntasan 
guru yang belum S-1/D-IV; 5) penetapan 
kuota tunjangan khusus, dan subsidi 
tunjangan fungsional; 6) verifikasi data 
tunjangan profesi, tunjangan khusus, 
dan subsidi tunjangan fungsional serta 
data guru yang belum S1/D-IV.

Direktorat Pembinaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Pendidikan 

M e n e n g a h  ( D i t .  P 2 T K  D i k m e n ) 
menyelenggarakan Bimbingan Teknis 
Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Jakarta, 
pada 18-23 Mei 2011 lalu. Bimtek PKG 
juga diselenggarakan di Bandung. Bimtek 
di antaranya untuk menyebarluaskan 
kebijakan PKG. Pelaksanaan PKG bukan 
untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya 
PKG untuk mewujudkan guru yang 
profesional. 

Bimtek PKG di Jakarta diikuti 100 
orang calon penilai kinerja guru di sekolah 
yang terdiri dari unsur dinas pendidikan 
kabupaten/kota, pengawas sekolah, 

kepala sekolah, dan guru senior. Peserta di 
antaranya berasal dari Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Selatan, NAD, Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 
Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, 
Lampung, dan Banten. 

Peserta mendapat bekal wawasan 
bahwa Bimtek PKG merupakan wahana 
tepat untuk menemukan secara tepat 
kegiatan guru di  dalam kelas,  dan 
membantu mereka untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilannya, akan 
memberikan kontribusi secara langsung 
pada peningkatan kualitas pembelajaran 
yang dilakukan, sekaligus membantu 
pengembangan karier guru sebagai tenaga 
profesional. 

PKG adalah suatu proses sistematis 
dalam menganalis is  dan menilai 
pelaksanaan dan hasil kerja guru dalam 
menjalankan    peran dan fungsinya 
secara  profesional. Hasil PKG dapat 
dimanfaatkan untuk menyusun profil 
k inerja guru sebagai input untuk 
menyusun program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

Hasil PKG juga merupakan dasar 
untuk menetapkan angka kredit guru 
dalam rangka pengembangan karier 
guru sebagaimana diamanatk an 
dalam Peraturan Menteri  Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru 
dan Angka Kreditnya. 

Ma r a t o n  k e g i a t a n  D i r e k t o r a t 
Pembinaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Menengah (Dit. 
P2TK Dikmen) yang dilakukan pada Mei 
ini adalah Bimbingan Teknis (Bimtek). 
Bimtek yang digelar pada penghujung 
Mei, tepatnya pada tanggal 21-25 Mei 
adalah bagi penilik pendidikan kesetaraan 
pendidikan menengah. Peserta adalah 
100 orang penilik pendidikan kesetaraan 
dari 33 provisi.  

Penilik pendidikan kesetaraan adalah 
tenaga kependidikan di jalur pendidikan 
menengah yang merupakan jabatan 
fungsional. Mereka memiliki peran 

sebagai pengendali mutu dan evaluasi 
sehingga harus mampu merencanakan, 
melaksanakan, menilai, membimbing dan 
melaporkan penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan kesetaraan di wilayah kerjanya. 
Penilik pendidikan kesetaraan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya perlu 
mendapatkan apresiasi semua pihak, 
sehingga diharapkan mereka akan memiliki 
kinerja yang tinggi.  

Bimtek penilik pendidikan kesetaraan 
diharapkan mampu menambah wawasan 
para penilik dalam kemampuan dan 
profesionalisme penilik menjalankan tugas 
dan fungsinya dalam pengendalian mutu 
dan evaluasi. Materi bimtek diberikan 
oleh sejumlah narasumber dari Dit. P2TK 

Dikmen;  Dit. P2TK PAUDNI; Pusat 
Kurikulum,.BSNP; Universitas Negeri 
Jakarta; Ikatan Penilik Indonesia; dan 
penilik Kesetaraan. 

Materi bimtek di antaranya adalah: 1) 
kebijakan Ditjen Pendidikan Menengah; 
2) jabatan fungsional penilik dan angka 
kreditnya; 3) Prosedur Operasional 
Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan 
Kesetaraan; 4) metode pembelajaran dan 
penilaian kinerja tutor; 5) teknik supervisi, 
pelaporan, evaluasi dan monitoring; 
6) penyusunan standar kompetensi 
dan penyusunan kode etik penilik; 7) 
permasalahan pendidikan kesetaraan 
paket C; 8) kiat-kiat memotivasi siswa 
dalam pembelajaran.  

BIMTEK TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN 
KHUSUS DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU

BIMTEK PENILAIAN KINERJA GURU

BIMTEK PENILIK PENDIDIKAN KESETARAAN
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Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita sering 
mendengar atau melihat cukup banyak anak-anak SMA/
SMK maupun SMP yang terkena kesurupan massal. 
Peristiwa ini bukan hanya dapat mengganggu proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah, tetapi juga 
cukup merepotkan kepala sekolah dan para guru, terutama guru BK 
(Bimbingan dan Konseling). Oleh karena itu, sekolah perlu berbenah 
diri agar tidak direpotkan oleh dampak negatif dari peristiwa 
kesurupan masal.

Banyak ahli psikologi dan kedokteran yang membahas tentang 
kesurupan, salah satunya dikemukakan oleh Prof. Dr. dr. Soewadi, 
MPH, Guru Besar Ilmu Kedokteran Jiwa,  Universitas Gajah Mada. 
Menurut dia,  kesurupan adalah gejala gangguan jiwa pada seseorang 
yang diikuti orang lain dan mengakibatkan hilangnya kepribadian 
yang asli. Soewadi meyakini bahwa kesurupan bukan disebabkan 
oleh masuknya makhluk halus, seperti jin, kuntilanak, atau lainnya, 
melainkan lebih bersumber pada tekanan psikologis yang dialami 
anak. 

Dalam sejumlah literatur psikologi juga dikemukakan, kesurupan 
merupakan  fenomena serangan terhadap sistem limbic yang 
sebagian besar mengatur emosi, tindakan dan perilaku. Sistem 
limbic sangat luas dan mencakup berbagai bagian di dalam otak. 
Dengan terganggunya emosi dan beratnya tekanan psikologis yang 
dialami anak, maka timbul rangsangan yang akan memengaruhi 
sistem limbic. Akhirnya, terjadilah kekacauan dari zat pengantar 
rangsang saraf atau neurotransmitter. Zat penghantar rangsang 
saraf yang keluar mungkin norepinephrin atau juga serotonin yang 
menyebabkan perubahan perilaku.

Bila seorang siswa sedang mengalami kesurupan, maka ia akan 
bertindak atau berperilaku bukan seperti dirinya yang biasa. Seakan-
akan ada pribadi atau makhluk lain yang sedang menguasai anak 
tersebut. Biasanya akan terjadi perubahan yang jelas pada aspek 
fisik. Misalnya cara bicara, suara, dan bahasa tubuhnya berbeda dari 
biasanya. Sering terjadi, saat kesurupan anak tersebut bisa berbicara 
dengan bahasa yang biasanya tidak pernah ia gunakan sebelumnya.

Dalam berbagai kajian psikologi juga dipaparkan, secara lebih rinci 
anak yang sedang mengalami kesurupan akan menampakkan ciri-
ciri sebagai berikut. Pertama, tatapan matanya tajam, menakutkan, 
kosong dan lurus ke depan. Suaranya berubah, yang tadinya halus 
menjadi besar dan berat seperti suara laki-laki, padahal yang 

Fenomena Kesurupan 
Massal di Sekolah 
Oleh: Drs. Imam Satori, M.Pd, Kepala SMA Negeri 5 Kediri

kesurupan adalah perempuan. Suhu badannya agak turun dan 
terasa dingin.

Kedua, kekuatan fisiknya tiba-tiba melebihi kekuatan yang biasa 
dimilikinya  sehari-hari. Kadang-kadang dia bertindak kasar dengan 
berlari-lari dan melempar orang di sekitarnya, berteriak dan bicara 
tidak karuan atau ngelantur. Untuk mengetahui apakah seseorang 
kesurupan atau mengalami reaksi histeris, periksa saja dan coba 
buka kelopak matanya yang selalu ditutup itu. Siswa yang sedang 
kesurupan  biasanya akan berusaha menutup kelopak matanya 
dengan kuat. 

Ketiga, anak yang sedang mengalami kesurupan tubuhnya akan 
kejang atau kaku. Anak-anak lain yang melihatnya dan ketakutan, 
tiba-tiba juga ikut terkena gejala ini. Oleh karena itu, kesurupan 
biasanya diawali oleh satu anak, kemudian merembet ke beberapa 
anak yang lain.

Pandangan para ahli psikologi dan kedokteran memang berbeda 
dengan pandangan masyarakat awam selama ini. Pada umumnya 
masyarakat awam mempercayai bahwa kesurupan massal 
disebabkan oleh masuknya roh halus. Kadang dikaitkan dengan 
cerita-cerita berbau misteri di lingkungan sekolah tersebut. 

Gejala kesurupan atau reaksi histeria massal gampang terjadi 
pada siswi-siswi terutama yang bermasalah. Pada awalnya, 
kesurupan  hanya terjadi pada satu atau dua orang, kemudian 
menjalar kepada siswi-siswi yang lain. Menurut Sartono Mukadis, 
psikolog dari Universitas Indonesia, gejala kesurupan yang hampir 
selalu terjadi pada remaja putri itu disebabkan oleh masalah labilitas 
emosi anak. Anak-anak yang memiliki kestabilan emosi tinggi, tidak 
akan mudah terkena kesurupan. 

Biasanya, anak-anak yang berpotensi mengalami kesurupan 
adalah mereka yang merasa terlalu tertekan jiwanya, kurang kreatif 
dalam menghadapi kenyataan hidup, semangat hidupnya lemah, 
mudah cemas, pesimistis, dan merasa tidak berdaya. Jika pikirannya 
terus terfokus pada hal-hal seperti itu, maka dengan mudah anak 
akan terkena gejala tersebut.

Bagi kepala sekolah atau para guru yang sebelumnya tidak 
pernah menghadapi anak-anak yang mengalami kesurupan, tentu 
akan kebingungan. Bahkan kepala sekolah dan guru juga ikut panik. 
Oleh karena itu, kiranya kepala sekolah dan para guru hendaknya 
menyiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan anak-anak 
mengalami kesurupan massal.  .
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Pemerintah tak kurang upaya untuk 
meningkatkan kualitas guru. Dari 
pelatihan, seminar, lokakarya, 
hingga sertifikasi guru. Program 

peningkatan kualifikasi akademik pun 
dilakukan pemerintah yang ditujukan 
bagi guru-guru dengan ijazah dibawah 
S1/D-IV. Upaya tersebut belum sepenuhnya 
menggembirakan. Namun setidaknya 
kondisi guru saat ini lebih baik dibanding 
tahun-tahun sebelumnya. 

Penulis menilai guru menjadi profesi 
penting --tidak saja dalam pembelajaran di 
kelas tapi dalam kehidupan bermasyarakat, 
setidaknya terwakili tiga kata: kreatif, 
profesional, dan menyenangkan. Guru 
harus kreatif dalam memilah dan memilih, 
serta mengembangkan materi standar 
untuk membentuk k o m p e t e n s i 
p e s e r t a  d i d i k . 
Guru juga harus 

menyenangkan 
tidak saja bagi peserta didik, 

tetapi bagi dirinya. Artinya, belajar dan 
pembelajaran harus menjadi makanan 
pokok guru sehari-hari, harus dicintai agar 
dapat membentuk dan mengembangkan 
rasa cinta dan nafsu belajar peserta didik. 
Sifat kreatif, profesional dan menyenangkan 
sangat dituntut dan diperlukan bagi seorang 
guru sejalan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 
kebutuhan masyarakat serta perkembangan 
pandangan dunia terhadap pendidikan. 

Buku yang terdiri dari sebelas bab ini 
mengajak Anda mengarungi samudera 
pendidikan  dan dunia guru yang sangat 
luas, yang tidak hanya berbicara pada 
masalah  pencerdasan intelektual, tetapi 
mencakup bidang kecerdasan emosional 

Mendamba
Guru Kreatif, Profesional 
dan Menyenangkan

(EQ), kreativitas (creativity 
q u o t i e n t / C Q )  d a n 

kecerdasan (Spiritual / 
spir itual  quotient  ) . 

Meskipun demikian 
b u k u  i n i  t i d a k 

ditujukan untuk 
berdikusi yang 

t e r l a m p a u 
ilmiah dan 

rumit, tapi 

menyajikan 
d a n  m e n a w a r k a n 

cara-cara praktis untuk menjadi 
guru professional serta menciptakan 
pembelajaran yang menyenangkan. 

Setelah dibuka dengan bab pertama 
p e n d a h u l u a n ,  b a b  k e d u a  b u k u  i n i 
menjelaskan tentang tujuh kesalahan yang 
sering dilakukan guru, yaitu: mengambil 
j a l a n  p i n t a s  d a l a m  p e m b e l a j a r a n , 
menunggu peserta didik berperilaku 
negatif, menggunakan destructive discipline, 
mengabaikan perbedaan peserta didik, 
merasa paling pandai, tidak adil, dan 
memaksa hak peserta didik. 

Sedangkan pada bab ketiga buku yang 
bersampul putih ini menjelaskan tentang 
peran guru dalam pembelajaran.Dilanjutkan 
bab keempat yang menjabarkan tentang 
menciptakan pembelajaran kreatif dan 
menyenangkan, disusul oleh bab lima 
yang berisi pendekatan dan metode 
pembelajaran. 

Membimbing keberhasilan peserta didik 
yang dibahas pada bab enam, menjelaskan 
bahwa ada tiga cara yang harus dilakukan 
dalam membimbing, yaitu bagaimana 
cara membimbing peserta didik yang 
lamban, membimbing peserta didik yang 
cerdas diatas normal serta membimbing  
individualisasi pembelajaran. Selanjutnya 
pada bab 7, buku yang ditulis oleh Enco 
Mulyasa ini membahas tentang penelitian 
tindakan kelas (PTK). 

Y a n g  t i d a k  k a l a h  m e n a r i k n y a 
dari buku ini adalah bab delapan yang 
menjelaskan tentang bagaimana cara 
y a n g  p a l i n g  e f e k t i f  m e n d o n g k r a k 
kualitas pembelajaran. Menurut penulis 
yang merupakan dosen di Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini 
ada lima cara yang harus dilakukan yaitu 
dengan cara mengembangkan kecerdasan 
emosi, mengembangkan kreativitas dalam 
pembelajaran, mendisiplinkan peserta didik 
dengan kasih sayang, membangkitkan nafsu 
belajar, dan pelaksanaan uji kompetensi 
guru. 

Dengan pemaparan, dan ilustrasi 
yang mudah dicerna buku ini tidak saja 
bermanfaat bagi guru, tetapi juga bagi 
tenaga kependidikan lain dan masyarakat 
umum, demi terciptanya pendidikan yang 
berkualitas dalam mewujudkan masyarakat 
madani dengan sumber  daya manusia yang 
bermutu. .
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