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TEACHING

REVOLUTION

1433 H
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Keluarga Besar
LPPKS Indonesia

Pada masa ini tuntutan peningkatan kualitas 
bukan lagi merupakan hal baru, namun sudah merupakan keharusan 
bagi setiap lembaga yang ingin tetap bertahan pada era persaingan kualitas. 
Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah 
yang diupayakan melalui berbagai perbaikan input, 
proses dan output sebagaimana yang ditargetkan 
oleh setiap sekolah merupakan agenda 
yang seharusnya direncanakan secara terpadu 
dengan tetap mempertimbangkan berbagai keterbatasan sumber daya 
yang tersedia.
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A new way of making principals and supervisorsmerdeka adalah

ketika tidak ada satupun

yang berani mengusik
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salam redaksidaftar isi

Mengapa Indonesia kian menjadi terpuruk seperti ini? 
Inikah hasil dari sebuah reformasi? Ataukah buruknya 
kepemimpinan di negeri ini? Mungkin saatnya kita melihat 
ke belakang, bagaimana tokoh-tokoh pendiri bangsa ini 
berjuang mati-matian,mengantarkan Indonesia ke gerbang 
kemerdekaan. Melupakan para pahlawan yang telah 
mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawanya 
adalah sebuah pengingkaran dan pengkhianatan. 

Ari Sihasale, identik dengan tanah Papua. Hampir setiap 
film yang digarapnya berlatar belakang wilayah Indonesia 
yang kaya raya itu.Bukannya ia mau menonjolkan tanah 
kelahirannya, namun lebih dari itu, ia ingin mengatakan 
kepada dunia, bahwa inilah tanah bagian wilayah RI yang 
harus diperhatikan dan  dibangun. Bukan untuk 
dieksploitasi yang justru menguntungkan pihak asing, 
seperti yang masih terjadi hingga saat ini.

resensi film 32

biografi 26

MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Model Banda Aceh 
merupakan salah satu sekolah unggulan di propinsi 
ujung Sumatera. Selama ini keberadaannya sangat 
mempengaruhi kualitas pendidikan di kota Banda 
Aceh. Selain favorit, letaknya sangat strategis di 
pusat kota, jalan Syiah Kuala. MAN ini berdiri sejak 
tahun 1957.
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Peningkatan kualitas proses 

pembelajaran sebagai ruh pendidikan 

dari setiap penyelenggaraan pendidikan 

pada level manapun sudah seharusnya 

mendapatkan prioritas, disamping 

peningkatan bidang lain yang relevan 

sebagai  konsekuensi  logis dar i  

k e p e m i m p i n a n  p e m b e l a j a r a n  

( Ins t ruct ional  Leadersh ip )  ya i tu  

pengembangan kualitas SDM dan 

pengembangan kurikulum yang inovatif. 
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Redaksi Principals menerima kiriman tulisan 
dari semua pembaca sesuai dengan rubrik 
yang ada. Panjang tulisan minimal 13.000 
karakter (2 halaman). Tulisan asli, belum 
pernah dimuat di media lain. Sebutkan sumber 
jika sumber tulisan berasal dari orang lain. 
Kirim melalui email ke redaksi, cantumkan 
nama dan alamat lengkap.
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Pembaca budiman,

Rupanya, puasa dan lebaran tak menjadi alasan bagi Kabupaten Sumedang dan 

Kotamadya Magelang untuk tetap melaksanakan kegiatan diklat calon kepala sekolah, dan 

diklat calon pengawas sekolah. Kegiatan diklat calon kepala sekolah Kabupaten Sumedang 

dilaksanakan pada awal bulan puasa di Local Education Center (LEC) kota Garut. Sedangkan 

di Kota Magelang, diklat calon kepala dan pengawas sekolah dilaksanakan seminggu 

setelah lebaran, masih dalam suasana lebaran.

Itulah yang menjadi komitmen kami, bahwa pelaksanaan diklat tidak mengenal 

waktu-waktu istimewa. Dan nyatanya, kegiatan diklat terlaksana dengan baik dan lancar, 

tanpa kendala apa pun.

Seperti halnya tahun lalu, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini 

bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1433 H. Keduanya merupakan saat-saat istimewa, 

bagi rakyat Indonesia umumnya, dan khusunya bagi umat muslim di penjuru tanah air.

 Tujuh belas Agustus merupakan tonggak sejarah bangsa yang semestinya dijadikan 

spirit untuk membenahi bangsa ini dengan berkaca pada semangat perjuangan para 

pahlawan untuk melepaskan diri dari lilitan penjajah. Bukan sebaliknya, mengkhianati 

bangsa ini dengan mengambil yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau 

kelompok.

Sementara itu, ibadah puasa dapat dijadikan modal utama untuk membentengi 

setiap langkah kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kian membaik. 

Kesejahteraan dan kemakmuran yang merata, dengan tetap mengedepankan sisi 

kemanusiaan agar menjadi insan  yang bermartabat.

Seiring terbitnya sang fajar di bulan kemenangan dan gempita perayaan 

kemerdekaan Indonesia, ijinkan segenap redaksi Principals mengucapkan Selamat Idul Fitri 

1433 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari-hari mendatang kita mampu menapaki 

kehidupan yang sarat dengan tugas-tugas mulia demi jayanya Indonesia. Terutama peran 

kepala sekolah untuk mencapai cita-cita luhur tersebut. Selamat membaca!



Mengutip sebuah media, beberapa waktu lalu 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad 
Nuh mengatakan hasil nilai Uji Kompetensi Guru 
(UKG) jauh dari standar. Dari penilaian pada tiga 
hari pelaksaan UKG, nilai rata-rata adalah  44,5. 
Nilai itu masih di bawah standar yang ditentukan 
sebesar 70. Namun demikian menurutnya guru tak 
perlu merasa terhinakan. Hasil UKG harus dilihat 
secara fair. Tak hanya untuk memetakan kompetensi 
guru, melainkan juga akan digunakan untuk 
memetakan kualitas Lembaga Pendidik Tenaga 
Kependidikan, baik untuk sekolah negeri atau 
swasta. Sehingga bisa menjadi dasar koreksi bagi 
lulusan yang dihasilkan. Setelah dipetakan 
kompetensinya, mereka akan kembali menjalani 
proses pelatihan hingga pengukuran kinerja. 
Kompetensinya diukur, jadi kinerjanya pun juga 
harus diukur. Pengukuran kedua hal itu setidaknya 
akan menjawab pertanyaan, apakah dengan 
meningkatnya kesejahteraan guru bersertifikat  
kinerjanya juga meningkat?

Untuk itu uji kompetensi guru itu tetap dan 
harus selalu dikritisi.  Meskipun program uji 
kompetensi guru dinilai baik, ketergesa-gesaan dan 
ketidakkonsistenan pemerintah juga disorot. Niat 
pemerintah untuk memperbaiki kondisi dan kinerja 
guru memang baik dan harus didukung. Namun 
pemerintah sering kali tergesa-gesa, tidak 
menyediakan waktu yang cukup untuk sosialisasi 
kepada guru dan organisasi guru. Seorang pemerhati 
pendidikan mengingatkan pemerintah agar 
penyelenggaraan uji kompetensi guru jangan dengan 
maksud untuk menyiksa, menghukum, atau 
membuat guru stres. Sebab, ini adalah pertama 
kalinya dilakukan  uji kompetensi guru sejak 
Indonesia merdeka, sehingga kita belum mempunyai 
peta kompetensi guru serta tidak menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan bagi semua guru secara 
adil dan berkesinambungan.

Hasil uji kompetensi bukan segala-galanya 
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja guru, 
melainkan sebagai informasi awal saja untuk 
membenahi perbaikan guru secara tepat. Yang 
penting, bagaimana pemerintah dapat 
mengembangkan penilaian kinerja guru yang lebih 
tepat dan menyeluruh. Sebuah PR buat pemerintah 
untuk melibatkan semua pihak dalam bertindak.
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Uji Kompetensi Guru
Masih Jauh dari Standar

Belum optimalnya penyaluran anggaran 
pendapatan dan belanja negara untuk bidang 
pendidikan menyebabkan biaya sekolah di Indonesia 
menjadi mahal, sehingga memberatkan orang tua 
murid. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 
disebutkan negara memprioritaskan 20 persen dana 
APBN dan APBD untuk pendidikan. Akan tetapi 
kenyataannya dari total anggaran pendidikan 2012 
sebesar Rp 340 triliun, baru Rp 85 triliun yang 
masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Akibatnya biaya pendidikan menjadi mahal. Hal itu 
dinyatakan oleh seorang pengamat pendidikan dari 
Universitas Paramadina Utomo Dananjaya.Selain 
itu, menurutnya mahalnya biaya sekolah juga 
disebabkan adanya oknum-oknum komite sekolah 
dan kepala sekolah yang masih meminta pungutan 
penerimaan siswa baru di sekolahnya. Biasanya 
kepala sekolah mengutus komite sekolah untuk 
mengumpulkan para orang tua calon murid dan 
meminta pungutan biaya melalui anggaran tertulis 
dengan dalih untuk memajukan sekolah.Ia 
mengatakan orang tua biasanya tidak bisa mengelak 
untuk tidak membayar pungutan tersebut karena 
demi kelancaran sekolah anak-anaknya. Hal ini 
sudah biasa terjadi dan sangat memberatkan para 
orang tua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
selalu mengatakan tidak menyetujui adanya 
pungutan penerimaan siswa baru yang memberatkan 
orang tua, namun kementerian tidak dapat 
melakukan apa-apa, atau seolah-olah masih 
melegalkan praktik pungutan sekolah dengan alasan 
para orang tua telah setuju membayar pungutan 
tersebut. Ia mengusulkan kepada pemerintah untuk 
serius mengawasi oknum kepala sekolah yang selalu 
meminta pungutan kepada orang tua siswa. Jangan 
sampai kementerian mengetahui praktik pungutan 
ini tapi malah membiarkan. Di sisi lain, langkah 
Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini 
dengan membuka pos pengaduan untuk memberi 
kesempatan masyarakat agar mau melaporkan 
apabila terjadi kegiatan pungutan penerimaan siswa 
baru bisa menjadi solusi dalam menangani masalah 
tersebut. Sedangkan khusus untuk pemerintah 
daerah, terutama para calon gubernur yang berjanji 
akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD 
hingga SMA, agar tidak sekadar mengumbar janji 
untuk mendongkrak perolehan suaranya.

Sukirman
Erowati IV Semarang, Jateng

Dadan Suhendra
Sukabumi, Jabar

The aim of education should be to teach us rather 
how to think, than what to think - rather to improve 
our minds, so as to enable us to think for ourselves, 
than to load the memory with thoughts of other men.  
~Bill Beattie

Nations have recently been led to borrow billions for 
war; no nation has ever borrowed largely for 
education.  Probably, no nation is rich enough to pay 
for both war and civilization.  We must make our 
choice; we cannot have both.  ~Abraham Flexner

Wise Word
Penyaluran Anggaran Pendidikan 
Belum Optimal

kata bijak surat pembaca

tahun lalu,
tahun ini,
ataupun tahun2 mendatang
pemandangan seperti ini
akan selalu ada
ribuan mobil dan motor
dari arah jakarta
menuju ke arah timur
jawa tengah dan jawa timur
inikah esensi dari sebuah kemenangan?
mestinya bukan....bukan itu.
sejatinya mereka ingin menemukan kembali
jati diri mereka
namun sayang,
semua sudah berbalut materi
dan hasilnya,
bukan jati diri yang dahulu santun
akan tetapi sebuah arogansi
unjuk keberhasilan
yang segalanya diukur
dengan kilau materi
yang berjudul ‘entah’
entah dari mana...
entah bagaimana...
entah milik siapa...
entah untuk apa...
lalu sia-sialah
puasa yang sebulan itu...
[nurhidayat/foto:bisnis-jabar.com]

If you want to know your past, look into your present 
condition  if you want to know your future, look into 
your present action~Padmisambha

ilustrasi:antareja/students.netindonesia.net

bisni- jabar.com
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Ketika memberi pengantar 
pada saat rapat kelulusan peserta 
seleksi akademik calon kepala 
sekolah di Puncak beberapa waktu 
lalu, Kepala LPPKS Indonesia, Prof. 
DR. Siswandari, M.Stats menyatakan, 
bahwa, tidak akan ada bupati ataupun 
walikota yang akan dipenjara jikalau 
mengangkat kepala sekolah tidak berdasarkan 
Permendiknas 28 tahun 2010. Pernyataan ini keluar 
tatkala menanggapi permintaan beberapa perwakilan 
dinas pendidikan kabupaten/kota daerah piloting, 
yang meminta kepada LPPKS Indonesia untuk dapat 
meluluskan calon yang sudah dipesan oleh kepala 
daerahnya. 

Yah… walaupun pada saat awal permohonan 
untuk menjadi daerah piloting, para kepala daerah 
tersebut sudah menyetujui dan menandatangani 
kesepakatan untuk mentaati hasil seleksi, 
kenyataannya tetap saja terjadi upaya-upaya untuk 
sedikit memaksakan kehendak. Memang, hal ini 
menjadi wajar terjadi. Bupati dan walikota yang 
merupakan kepala daerah dan dipilih langsung oleh 
rakyat, tentunya mereka, para bupati dan walikota,  
mempunyai kewajiban untuk memenuhi harapan dan 
terkadang harus membalas budi baik para 
pendukungnya. Salah satunya dengan mengangkat 
mereka menjadi kepala sekolah. 

Saya jadi ingat di daerah dimana saya pernah 
bertugas. Betapa kuasa dan digjayanya bupati dalam 
menentukan kebijakan dalam pendidikan. Mulai dari 
pengangkatan guru hingga pengangkatan kepala 
sekolah. Walaupun ini tidak sepenuhnya kekeliruan 
mereka tatkala ada beberapa rekan guru yang ikut 
berpolitik praktis dan menjadi partisan dan 
pendukung calon bupati atau walikota. Selanjutnya, 
setelah memenangkan pemilukada, mereka menuntut 
untuk mutasi ke kota ataupun dipromosikan menjadi 

Taatkah 
Kepala Daerah

Terhadap Permendiknas 28?

kepala sekolah ataupun pejabat dinas 
pendidikan. 

Anyway, salahkah bupati atau pun 
walikota mengangkat kepala sekolah 
tidak sesuai dengan ketentuan yang 
tertuang dalam Permendiknas nomor 28 

tahun 2010? Maybe yes or no! Mengapa bisa 
begitu? Bisa saja. Permendiknas nomor 28 

tahun 2010 tidak memberikan sanksi apapun 
terkait pelanggaran yang kemungkinan akan 
dilakukan oleh para kepala daerah dalam 
pengangkatan kepala sekolah. 

Disamping itu, kita tidak dapat menafikan 
kondisi riil pendidik, tenaga pendidik dan unsur-
unsur lain dalam pendidikan di Negara kita. Masih 
banyak pendidik yang belum berkualifikasi S-1 atau 
D-IV. Kalau dalam sebuah pulau terpencil, yang 
tidak terdapat guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV, 
sementara pihak dinas pendidikan menemui 
kesulitan untuk mencari sosok yang memenuhi 
kualifikasi untuk ditugaskan di pulau tersebut, 
tentunya tidak salah bila yang diangkat yang belum 
memenuhi persyaratan walaupun itu bertentangan. 
Sementara, akan terasa salah jika, bupati atau 
walikota yang mengangkat kepala sekolah yang 
belum memenuhi persyaratan di tengah banyaknya 
pilihan yang telah memenuhi persyaratan. 

Pelaksanaan Permendiknas nomor 28 tahun 
2010 sudah semakin dekat. Per 1 Januari 2013, 
seluruh daerah diwajibkan untuk mengangkat kepala 
sekolah sesuai dengan permendiknas tersebut. 
Akankah  para kepala daerah mentaati Permendiknas 
tersebut? Semoga.

Oleh: I Nyoman Rudi*
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Sebanyak 269 calon kepala sekolah se 
Kabupaten Sumedang mengikuti diklat In Service 
Learning -1 yang diselenggarakan di Komplek 
Wisma LEC Garut. Tim LPPKS yang berjumlah 
sekitar 20 orang pun masih harus bekerja keras 
untuk melayani para calon kepala sekolah tersebut. 
Selain tempat penyelenggaraannya sendiri kurang 
memadai untuk peserta sebanyak itu, suasana puasa 
sedikit banyak juga cukup mempengaruhi aktivitas 
diklat tersebut. Pandai-pandainya tim-lah sehingga 
kegiatan diklat berjalan tetap penuh dengan 
semangat dan suka cita.

Udara dingin kota garut cukup membuat 
kami, peserta dan tim LPPKS tidak merasa berat, 
meskipun dinamika kegiatannya sangat padat.
Untuk kegiatan di dalam kelas mungkin tak begitu 
masalah bagi semua. Namun ketika kami harus 
melakukan kegiatan outdoor (di luar kelas), semula 
kami pesimistis. Ternyata ketika materi dinamika 
kelompok harus dilakukan di tengah panas terik 
matahari kota Garut, semua menikmati saja.

Kegiatan kelas kami bagi menjadi enam 

Diklat In Servis Learning Calon Kepala Sekolah Kab. Sumedang

TETAP MERIAH DAN SEMANGAT, 
MESKI PUASA

kelas. Sedangkan untuk latihan kepemimpinan 
peserta kami pecah ke dalam 27 suku (kelompok) 
dengan anggota antara 16 atau 16 orang per 
kelompok. Sengaja, latihan kepemimpinan kami 
berikan di awal kegiatan diklat. Pengalaman 
menunjukkan, bahwa dengan diberikan latihan 
kepemimpinan di awal kegiatan, peserta sudah 
dibentuk terlebih dahulu karakter dan personalitinya, 
sehinga ketika mereka harus berbaur satu sama lain, 
rasa ego sudah ditekan semaksimal mungkin.

Kegiatan dimulai pada pukul 06.30 dan 
berhenti pada pukul 17.00 setiap harinya, karena 
magrib di kota Garut saat itu jatuh pada sekitar 
pukul 17.37 dan kami semua harus bersiap-siap 
untuk berbuka. Pada hari-hari biasa, kegiatan 
dimulai pukul 05.30 namun berhubung puasa, 
diundur sedikit. Kami sedikit lega karena diluar 
dugaan kami, kegiatan berjalan tanpa ada kendala 
sedikitpun.

Tak ada yang merasa terbebani kala itu. 
Peserta merasa enjoy dan puas selama mengikuti 
kegiatan itu.(nh/principals). 

Ka.Si Program dan Informasi 
LPPKS - Indonesia

catatan penting kilasan info
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TEACHING

REVOLUTION

Dalam rangka syiar  kepada 
warga di lingkungan kantor LPPKS, dan dalam 
rangka menyambut Idul Fitri 1433 H, pengelola 
masjid Mubarok (masjid yang belum lama ini 
diresmikan sebagai masjid yang diperuntukkan bagi 
karyawan LPPKS), mengadakan kegiatan sosial 
denga nama SEDAN. Nama ini tentunya tidak ada 
hubungannya dengan industri otomotif, namun 
SEDAN adalah kependekan dari ‘sedekah 
ramadhan’, yakni sedekah yang dihimpun dari 
jemaah masjid yang notabene adalah karyawan 
LPPKS. Sedekah diujudkan dalam bentuk paket 
sembako dengan nilai Rp 25.000,- per paketnya. 
Hingga menjelang akhir bulan puasa telah terkumpul 
sebanyak 250 paket, dan telah dibagikan secara 
simbolik oleh Kepala LPPKS yang diwakili oleh Dr. 
Abdul Kamil Marisi kepada para Kepala RT untuk 
selanjutnya akan disalurkan kepada warga melalui 
masjid-masjid yang ada di sekitar kantor LPPKS.

Teknis pengumpulan data penerima sedekah 
adalah dengan cara mendata terlebih dahulu warga 
yang dinilai membutuhkan melalui para RT, 

sikap peduli dan kemudian setelah data terkumpul, panitia 
membagikannya kepada setiap RT untuk dilanjutkan 
kepada warga yang berhak menerima. 

“Selain sedekah ramadhan, pengurus Masjid 
Mubarok tahun ini juga  menyalurkan zakat fitrah 
bagi jamaahnya, baik dari karyawan LPPKS yang 
berjumlah kurang lebih seratus orang maupun warga 
sekitar yang ingin memberikan zakatnya melalui 
panitia zakat masjid Mubarok.” Sebagaimana 
disampaikan oleh Lendra Fauzy, staf kepegawaian 
LPPKS yang juga panitia kegiatan ramadhan. 

Dengan program tersebut, insyaAllah LPPKS 
tidak saja memiliki gedung yang megah, namun juga 
memiliki kepedulian tinggi kepada lingkungan di 
sekitarnya, dan supaya mendapatkan barokah.

Kegiatan ini diharapkan akan semakin 
meningkat dari tahun ke tahun, tidak saja berupa 
pembagian sedekah. Akan tetapi bagaimana 
memberdayakan lingkungan sekitar agar tumbuh 
menjadi lingkungan yang agamis, sehat jasmani dan 
ruhaninya, serta sejahtera lahir dan 
batin.(enha/principals)

Peduli
LPPKS

tulisan utama

“Pada masa sekarang tuntutan peningkatan kualitas bukan lagi merupakan hal 
baru, namun sudah merupakan keharusan bagi setiap lembaga yang ingin tetap bertahan 
pada era persaingan kualitas ini. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan 
menengah yang diupayakan melalui berbagai perbaikan input, proses dan output 
sebagaimana yang ditargetkan oleh setiap sekolah merupakan agenda yang seharusnya 
direncanakan secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan berbagai keterbatasan 
sumber daya yang tersedia.” (Prof. Dr. Siswandari, M. Stats – Kepala LPPKS  Indonesia)
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Peningkatan kualitas proses pembelajaran 
sebagai ruh pendidikan dari setiap penyelenggaraan 
pendidikan pada level manapun sudah seharusnya 
mendapatkan prioritas, disamping peningkatan 
bidang lain yang relevan sebagai konsekuensi logis 
dari kepemimpinan pembelajaran (Instructional 
Leadership) yaitu pengembangan kualitas SDM dan 
pengembangan kurikulum yang inovatif. 

Peningkatan berbagai kualitas 
penyelenggaraan pendidikan tersebut kesemuanya 
akan bermuara pada kualitas produk yang 
dihasilkan, yaitu lulusan yang akan melanjutkan 
studi pada jenjang yang lebih tinggi atau yang 
segera memasuki dunia kerja. Pada era globalisasi 
sekarang ini, tanpa persiapan yang memadai, lulusan 
pendidikan dasar dan menengah tidak akan memiliki 
competitive advantage dan nilai pasar yang tinggi 
sebagaimana yang diharapkan, baik bagi mereka 
yang akan melanjutkan studi maupun yang akan 
memasuki dunia kerja. Jika lulusan tidak memiliki 
kedua hal tersebut maka target “insan Indonesia 
yang cerdas komprehensif dan berdaya saing” tentu 
hanya akan menjadi angan-angan, yang pada 
gilirannya akan menjadi beban yang semakin berat 
bagi pemerintah dan masyarakat luas.  Untuk 
mempersiapkan lulusan dengan atribut sebagaimana 

yang disebutkan di atas bukanlah hal yang mudah. 
Semua pihak yang terlibat terutama guru dan kepala 
sekolah harus melakukan berbagai upaya logis dan 
strategis serta selalu mempertimbangkan berbagai 
inovasi yang dilakukan oleh Negara maju

Tulisan berikut ini mencoba memberikan 
inspirasi kepada guru dan kepala sekolah untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan 
sehingga siswa memperoleh pengalaman yang luar 
biasa selama mereka studi dan terus merasakan 
manfaat dari apa yang mereka telah dapatkan itu 
setelah mereka lulus.

Intisari Dari Teaching Revolution
Revolusi dari praktik pembelajaran yang 

dilakukan oleh setiap guru yang dibina oleh kepala 
sekolah pada dasarnya adalah dilakukannya berbagai 
perubahan mulai dari teaching blue-print sampai 
tindakan atau action.  Perubahan tersebut lebih 
menyangkut pada aspek ruhani guru yang 
diharapkan dapat mengarahkan action yang 
dilakukan di kelas. Aspek ini sangat penting 
dibenahi karena pada dasarnya “keberadaan ruh 
guru” pada setiap jiwa seorang guru akan menjadi 
pendorong bagi guru untuk memberikan layanan 
prima kepada setiap siswa dan menjadi pemicu 
kinerja yang unggul, dibayar atau tidak!

Seorang guru (atau dosen) akan terus 
berkinerja istimewa ketika mereka selalu sadar 
bahwa mereka pasti mati dan selanjutnya ‘harus’ 
mempertanggungjawabkan apa saja yang 
dilakukannya di dunia ini, termasuk pekerjaan 
keguruannya,  kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Bukankah point ini saja sudah cukup?
Ada empat perubahan yang saling berhubungan, dan 
yang harus dilakukan oleh setiap guru (termasuk 
kepala sekolah karena kepala sekolah adalah guru) 
adalah mengubah teaching blue-print. Perubahan 
teaching blue-print akan mengakibatkan perubahan 
pada pemikiran atau emosi seseorang, perubahan 
pemikiran ini akan memicu perubahan terhadap 
keputusan yang diambil, perubahan keputusan ini 
akan berdampak pada perubahan tindakan atau 
action yang diambil. Perubahan tindakan inilah yang 
akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada 
hasil.
Berikut ini adalah pointers yang dilingkupi oleh 
masing-masing aspek perubahan sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas. Melalui butir-butir berikut 
ini diharapkan setiap guru akan menemukan kembali 
ruh guru yang seharusnya menempel pada diri 

pribadinya, yang selanjutnya menginspirasi semua 
siswa yang belajar bersamanya.

Mengubah Teaching Blue Print
Ÿ Mengajar adalah jalan pengabdian saya kepada 

Allah, Tuhan yang Maha Pandai, Maha Guru, 
Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu 
sebagai perubahan dari ‘mengajar adalah 
kegiatan yang terpaksa saya lakukan karena 
tidak ada pilihan lain’.

Ÿ Guru/pendidik adalah kunci utama untuk 
membentuk insan Indonesia yang cerdas 
komprehensif dan berdaya saing sebagai 
perubahan dari ‘guru adalah profesi rutin yang 
harus saya lakukan’.

Ÿ Guru/pendidik adalah kunci utama untuk meraih 
keunggulan bersaing (competitive advantage) 
bagi  institusi pendidikan pada level manapun 
sebagai perubahan dari ‘guru adalah makhluk 
yang kurang berdaya’.

Ÿ Kepala sekolah adalah teladan bagi guru, yang 
wajib memberi contoh terbaik dalam 
melaksanakan kegiatan belajar-mengajar sebagai 
perubahan dari ‘kepala sekolah adalah tugas 
tambahan dan karenanya saya tidak perlu 
memberikan contoh yang baik’.

Ÿ Pembelajaran  harus selalu berorientasi pada 
keberhasilan siswa yang sedang belajar sebagai 
perubahan dari ‘yang penting proses 
pembelajaran sudah berlangsung’

Ÿ Proses  pembelajaran  harus menyenangkan 
sebagai perubahan dari ‘kondisi proses 
pembelajaran tergantung fasilitas yang tersedia’.

Ÿ Pembelajaran mengarah pada kompetensi yang 
ingin dicapai sebagai perubahan dari 
‘pembelajaran yang tidak mengarah pada standar 
kompetensi lulusan’.

Ÿ Mengajar adalah menghadirkan diri dan segenap 
kemampuan untuk memberikan pelayanan 
terbaik kepada siswa sebagai perubahan dari 

Guru/pendidik adalah pendamping siswa 
yang setia sebagai perubahan dari “guru tidak perlu mendampingi siswa terus menerus, 
siswa boleh ditinggal sebentar”

tulisan utama
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Realitas pendidikan agama di Provinsi Aceh 
memang memerlukan kehadiran lembaga 
independen ini. Jumlah madrasah di Provinsi Aceh 
yang cukup banyak dan tersebar di setiap daerah 
memerlukan perhatian yang serius dalam 
pengelolaannya. 

Populasi madrasah dan pondok pesantren 
(pontren) yang banyak disamping menjadi potensi 
yang berdampak positif bagi pendidikan juga 
menjadi tantangan berat bagi pengembangan 
pendidikan Islam di Provinsi Aceh. Madrasah dan 
pondok pesantren dapat menjadi kekuatan potensial 
jika dilihat dari sisi pemerataan kesempatan 
pendidikan bagi anak usia sekolah. Kehadirannya 
secara pasti telah membantu pembukaan lahan 
kesempatan belajar bagi anak usia sekolah di 
Provinsi Aceh dan telah membekali mereka jiwa 
ketaatan beragama. Peran serta madrasah dan 
pondok pesantren juga telah membantu program 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 
menjadi prioritas Pemeritahan Propinsi Aceh.  

Sementara itu, kehadiran madrasah dan 
pondok pesantren dalam jumlah yang cukup banyak 
akan menjadi tantangan berat bagi pemberdayaan 
pendidikan. Kemunculan madrasah dan pondok 
pesantren secara sporadis dari tahun ke tahun tidak 
saja dapat dilihat sebagai partisipasi masyarakat 
yang demikian tinggi terhadap pendidikan, tetapi 
juga mengisyaratkan adanya kemungkinan 
kekurangan terjaminannya mutu penyelenggaraan 
pendidikan. Hal inilah yang kemudian menjadi 
tanggung jawab berat Kanwil Kementerian  Agama 
Propinsi Aceh beserta kantor-kantor Kemenag di 
kabupaten/kota. Upaya peningkatan mutu sering kali 
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Madrasah Development Center (MDC) Provinsi Aceh 
merupakan lembaga independen yang berdiri di lingkungan 
Kanwil Kementerian Agama Propinsi Aceh. Kehadiran MDC 
diharapkan dapat membantu penyelengaraan program 
peningkatan mutu  layanan pendidikan bagi madrasah dan 
pondok pesantren di Provinsi Aceh. MDC Provinsi Aceh 
telah berkembang menjadi sebuah lembaga yang tidak 
hanya memberikan perhatian kepada Madrasah Aliyah 
Negeri, tetapi juga pada madrasah swasta dan pondok 
pesantren. Lembaga ini sudah berperan sebagai badan 
pemikir dan pemasok gagasan untuk pengembangan 
pendidikan islam dan  madrasah pada  khususnya.

MADRASAH 
DEVELOPMENT 

CENTER 
(MDC) 

Provinsi Aceh 

‘mengajar hanya sekadar menggugurkan 
kewajiban’.

Ÿ Misi utama mengajar adalah memberikan 
kesejahteraan kepada siswa selama mereka 
belajar dan setelah mereka lulus sebagai 
perubahan dari ‘mengajar hanya sekadar 
menggugurkan kewajiban’.

Ÿ Mengajar itu bukan kegiatan ritual namun 
aktivitas yang selalu membutuhkan kreativitas 
dan inovasi 

Ÿ Mengajar itu merupakan salah satu bentuk 
partisipasi aktif kepada negara dalam 
mewujudkan misi ‘mencerdaskan kehidupan 
bangsa’ sebagai perubahan dari ‘mengajar hanya 
sekadar menggugurkan kewajiban’.

Ÿ Guru/pendidik adalah pekerjaan yang paling 
mulia sebagai perubahan dari ‘guru adalah 
pekerjaan nomor dua’.

Ÿ Guru/pendidik adalah tempat bagi siswa untuk 
menggantungkan harapan terhadap masa depan 
sebagai perubahan dari ‘masa depan siswa 
tergantung pemerintah’.

Ÿ Guru/pendidik adalah pelita hati bagi semua 
siswa sebagai perubahan dari ‘guru adalah sosok 
yang wajib ditakuti siswa’.

Ÿ Guru/pendidik adalah penerang jiwa bagi siswa 
yang sedang mencari ilmu sebagai perubahan 
dari ‘guru cukup hadir di kelas dan 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar rutin’.

Ÿ Guru/pendidik adalah penuntun logika yang 
paling baik sebagai perubahan dari ‘guru cukup 
hadir di kelas dan melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar rutin’.

Ÿ Guru/pendidik adalah fasilitator yang pandai dan 
sabar sebagai perubahan dari ‘guru tidak perlu 
pandai yang penting sabar’.

Ÿ Guru/pendidik adalah pendamping siswa yang 
setia sebagai perubahan dari ‘guru tidak perlu 
mendampingi siswa terus menerus, siswa boleh 
ditinggal sebentar’.

Ÿ Guru/pendidik adalah pembimbing yang penuh 
cinta kepada siswanya sebagai perubahan dari 
‘guru tidak perlu mencintai anak orang lain’.

Ÿ Guru/pendidik adalah mereka yang selalu 
menghargai hasil usaha belajar siswa sebagai 
perubahan dari ‘penghargaan kepada siswa 
hanya diberikan kepada mereka yang juara’.

Ÿ Guru/pendidik adalah teman siswa untuk 
memecahkan kesulitan belajar sebagai 
perubahan dari  ‘guru cukup mengajar secara 

profil

klasikal.
Ÿ Tugas dan fungsi guru/pendidik tidak pernah 

tergantikan oleh siapapun selain guru/pendidik 
sebagai perubahan dari  ‘guru bisa digantikan 
oleh tutor sebaya’.

Ÿ Tugas dan fungsi guru/pendidik tidak pernah 
tergantikan oleh teknologi secanggih apapun 
sebagai perubahan dari  ‘guru bisa digantikan 
oleh video pembelajaran’.

Ÿ Teknologi harus berfungsi sebagai alat atau 
media yang membantu tugas dan fungsi 
guru/pendidik sebagai perubahan dari  
‘teknologi adalah fasilitas utama yang harus 
ada’.

Ÿ Guru/pendidik yang setia kepada siswa akan 
selalu sehat sebagai perubahan dari ‘guru yang 
rajin dan sangat peduli pada proses dan hasil 
belajar siswa akan sakit-sakitan’.

Ÿ Guru yang proses pembelajarannya bermanfaat 
akan panjang umur dan sejahtera dunia akhirat 
sebagai perubahan dari ‘guru yang rajin dan 
sangat peduli pada proses dan hasil belajar siswa 
akan sering sakit dan menjadi melarat’.

Ÿ Guru/pendidik yang bersedia berbagi  ilmu, 
keterampilan dan nilai-nilai baik serta menjadi 
teman belajar siswa akan menjadi lebih kaya 
setiap harinya sebagai perubahan dari ‘guru yang 
rajin dan sangat peduli pada proses dan hasil 
belajar siswa akan semakin melarat’.

Ÿ Guru/pendidik yang mengajar dengan penuh 
cinta akan mendapatkan cinta dari siapapun 
selama hidupnya sebagai perubahan dari ‘guru 
yang penuh cinta kepada siswa akan menderita’.

Ÿ Seandainya proses pembelajaran tidak 
menghasilkan apa-apa selain rasa lelah dan 
bosan maka guru/pendidik adalah pihak pertama 
yang harus bertanggungjawab sebagai perubahan 
dari ‘guru hanya wajib hadir dan mengajar’.

Ÿ Seandainya lulusan tidak mampu bersaing  (baik 
pada saat memasuki jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi maupun pada saat  memasuki dunia 
kerja) maka 50% adalah dosa yang harus 
ditanggung oleh guru/pendidik sebagai 
perubahan dari ‘guru hanya bertanggung jawab 
selama mengajar di kelas’.

tulisan utama

Tulisan di atas hanya sebagian bab yang ditulis oleh Prof Dr. 
Siswandari M. Stats. Poin-poin lainnya mengenai Teaching 
Revolution akan dimuat pada kesempata lain.



Visi dan Misi MDC Provinsi Aceh

Menjadi lembaga mitra Kanwil Kemenag 
Aceh yang profesional, independen, 
berkualitas, terpercaya, dan islami.
MISI
1. Mendampingi madrasah dalam
    membangun kapasitasnya untuk
    meningkatkan mutu pendidikan secara
    sistemik menuju madrasah berstandar
    nasional.
2. Mendampingi madrasah dalam
    meningkatkan profesionalisme guru dan
    kinerja madrasah yang inovatif dan
    partisipatif dalam mewujudkan sinergisitas
    madrasah dan stakeholder madrasah.
3. Membantu madrasah dalam melakukan
    akuntabilitas publik yang berbasis
    perencanaan dan hasil.
4. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak
    terkait dalam mengembangkan
    profesionalisme guru agama pada sekolah
    umum.
5. Mendampingi dan memfasilitasi pondok
    pesantren dalam mengembangkan sistem
    pendidikan yang relevan dengan
    perkembangan ilmu dan teknologi
    berdasarkan iman dan taqwa.
6. Menetapkan cluster sekolah berdasarkan
    peta mutu untuk pembinaan guru, kepala
    sekolah, pengawas, dan komite sekolah
    berdasarkan zona pembinaan.

Tugas MDC
1. Menyusun visi dan misi serta program kerja
    Madrasash Development Centre (MDC)
    Provinsi Aceh sesuai peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan penelitian, dan analisis data
    dan informasi tentang kompetensi guru,
    kepala madrasah, pengawas dan komite
    madrasah, dan pondok pesantren sebagai
    landasan untuk penyusunan program
    pemberdayaan madrasah dan pondok
    pesantren.
3. Melaksanakan penelitian, dan analisis data
    dan informasi tentang distribusi guru
    madrsah dan pondok pesantren sebagai
    landasan untuk penyusunan program
    pemerataan guru madrasah dan pondok
    pesantren.
4. Mengembangkan Pusat Pendidikan dan
    Pelatihan (Diklat) untuk guru, kepala
    madrasah, pengawas dan komite madrasah,
    dan  guru pondok pesantren untuk
    meningkatkan mutu madrasah.
5. Membuat peta mutu sekolah berdasarkan
    hasil ujian sekolah dan ujian madrasah
    dengan kriteria sangat baik, baik, dan
    kurang baik, sebagai pedoman dasar dalam
    mengadakan pembinaan kompetensi dan
    profesionalisme guru.
6. Memfasilitasi pelaksanaan seleksi dan
    pembekalan kepala madrasah, pengawas,
    dan komite madrasah untuk mendapatkan
    NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) dari
    pihak LPPKS Solo.
7. Memfasilitasi madrasah dalam upaya
    mendapatkan status terakreditasi.
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Pengurus
Madrasah Development Center 

(MDC) Provinsi Aceh

bertarik-ulur dengan tuntutan pemerataan 
pendidikan. Padahal biaya yang tersedia tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan semua lembaga 
pendidikan Islam di Provinsi Aceh. Namun, sekali 
lagi, di sinilah letak tantangan sesungguhnya yang 
menarik sekaligus pelik dalam memecahkan 
berbagai isu tentang peningkatan mutu madrasah 
dan pondok pesantren di Provinsi Aceh. Kehadiran 
MDC Provinsi Aceh diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah tersebut. Pemikiran-
pemikiran cemerlang diharapkan lahir dan mengalir 
dari personal MDC Provinsi Aceh dalam kerangka 
peningkatan mutu madrasah dan pondok pesantren. 
Itulah sebabnya lembaga independen ini sengaja 
dibentuk di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi 
Aceh untuk membantu layanan pendidikan agar 

lebih meningkat atas peranannya yang cukup 
strategis,.

MDC Provinsi Aceh memiliki semangat 
untuk melakukan perubahan-perubahan yang 
signifikan kearah kemajuan pelayanan pendidikan. 
Kunci kemajuan ini tiada lain adalah pelayanan 
pendidikan yang profesional, kompetitif, dan relevan 
dengan kebijakan yang berlaku. Gagasan untuk 
pengembangan ke arah itu dapat dimulai dari MDC 
Provinsi Aceh sebagai lembaga pemikir, peneliti, 
dan pengembang lembaga pendidikan ke arah yang 
lebih maju. Dengan demikian, mutu pendidikan 
madrasah yang dikelola Kanwil Kementerian Agama 
Propinsi Aceh secara berangsur dapat ditingkatkan.

Berkenaan dengan tanggung jawab MDC, 
setidaknya ada dua wilayah garapan MDC di masa 

mendatang yang perlu direalisasikan. Pertama, MDC 
memiliki tanggung jawab untuk ikut menjabarkan 
kebijakan makro pendidikan di lingkungan Kanwil 
Kemenag Propinsi Aceh. Tanggung jawab ini 
bersifat rutin karena penjabaran dan pelaksanaan 
kegiatan dapat berlangsung setiap tahun. Namun 
demikian, tantangan yang dihadapi saat ini terkait 
dengan cara mengembangkan program pendidikan 
yang lebih realistik dan populis, namun tetap 
akuntabel dan berdampak jangka panjang bagi 
komunitas madrasah dan pondok pesantren. Pada 
posisi tanggung jawab seperti ini, MDC Provinsi 
Aceh perlu melakukan peningkatan secara terus-
menerus (continous improvement) agar mutu yang 
diharapkan dapat tercapai. Kedua, tanggung jawab 
MDC berada pada posisi akar rumput (grass root). 

Tanggung jawab ini sebenarnya sama 
pentingnya dengan tanggung jawab pertama. Adalah 
tidak mungkin membuat program dan memberikan 
pelayanan mutu pendidikan jika tidak memahami 
dinamika perkembangan madrasah dan pondok 
pesantren yang sebenarnya. Ini artinya, MDC perlu 
memiliki sumber data dan informasi yang lengkap 
dan akurat tentang lembaga pendidikan yang 
dikelola oleh Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. Dua 
tanggung jawab yang strategis ini tentunya perlu 
ditopang oleh kemampuan, kemauan, dan kerja 
keras semua personil MDC.
 Komunitas MDC Provinsi Aceh perlu 
bekerja sama secara sinergis agar mampu 
menyumbangkan pemikiran bagi pembangunan 
kualitas madrasah dan pondok pesantren.
Pada masa mendatang MDC Provinsi Aceh 
diharapkan mampu memberikan peran aktif yang 
lebih intensif bagi pengembangan pendidikan Islam 
di Provinsi Aceh. Sebagai lembaga pemikir (think-
tank) yang bersifat independen, MDC Provinsi Aceh 
memiliki kesempatan dan ruang gerak 
pengembangan gagasan inovatif ke arah yang lebih 
luas. Kesempatan ini tentunya dapat memperluas 
akses bantuan, konsultasi, dan relasi dengan pihak-
pihak terkait, yang pada gilirannya akan membantu 
bagi penyelesaian tugas-tugas Kanwil Kemenag 
Provinsi Aceh, khususnya untuk bidang pendidikan. 
Meski demikian, secara administratif MDC Provinsi 
Aceh senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kanwil  
Provinsi Aceh, khususnya Bidang Mapenda 
Kemenag Provinsi  Aceh sebagai lembaga yang 
memayunginya. Koordinasi ini tentu tidak 
dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak 
pengembangan intelektual, melainkan didasarkan 
kebijakan yang berlaku saat ini.(irk/principals)

profil

dok. m
dc propinsi aceh



MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Model Banda Aceh 
merupakan salah satu sekolah unggulan di propinsi 
ujung Sumatera. Selama ini keberadaannya sangat 
mempengaruhi kualitas pendidikan di kota Banda 
Aceh. Selain favorit, letaknya sangat strategis di 
pusat kota, jalan Syiah Kuala. 

Berdiri sejak tahun 1957, madrasah ini 
bermula dari sekolah swasta SMIA (Sekolah 
Menengah Islam Atas)  yang didirikan oleh Yayasan 
SMI & SMIA. Saat itu hanya membuka satu 
program (program agama) dan langsung dipimpin 
oleh Ustad H. Ahmad Nurdin Hanafi. Beliau 
memimpin SMIA hingga tahun 1960 dan dilanjutkan 
oleh Ustad Tgk. Sulaiman Jalil sampai tahun 1963. 
Selanjutnya kepemimpinan Beliau digantikan oleh 

Bapak Ibrahim Amin sampai dengan tahun 1968. 
Pada masa tersebut Yayasan SMI/SMIA meminta 
kepada Departemen Agama RI agar SMIA dapat 
segera dijadikan sekolah negeri.

Alhamdulillah berkat usaha dan doa, 
permohonan tersebut diterima. Berdasarkan SK 
Menteri Agama (K.H.A Dahlan) No. 172 tahun 1968 
Tanggal 7 Agustus 1968 SMIA resmi menjadi 
MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri) 
Banda Aceh TMT 1 Januari 1968. Saat itu, MAAIN 
memiliki dua program yaitu Paspal dan Sassosbud. 
Jumlah ruang kelas ada tiga (kelas 1, 2 dan 3) 
dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak kurang 
lebih  25 orang. 

Selanjutnya, MAAIN dipimpin oleh Ustad 
Drs. Abdul Djalil Hasyim, BA.  hingga bulan 

September 1974. Pada masa kepemimpinan beliau 
dibangun gedung baru sebanyak enam kelas 
(sekarang telah dirubuhkan) dengan jumlah siswa 
lebih dari 54 orang. Kemudian, kepemimpinan 
MAAIN dilanjutkan oleh Bapak Drs. Razali Umar, 
BA. hingga tahun 1979. Masa ini mulai dibangun 
gedung baru (ruang kepala Madrasah dan TU 
sekarang) dan aula untuk kegiatan pendukung 
kemajuan madrasah.

Berdasarkan Surat Keputusan bersama antara 
Menteri Agama No. 6/1975, Mendikbud No. 
037/U/1975, dan Menteri Agama Negeri No. 
36/1975 tentang ”Peningkatan mutu pendidikan di 
Madrasah”, maka lulusan Madrasah Aliyah 
Negeri/swasta dapat melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi Umum Negeri disamping ke Institut Agama 
Islam Negeri. Juga dapat diterima di semua sektor 
dunia kerja, baik pemerintah maupun swasta karena 
ijazah dari Madrasah Aliyah memiliki nilai sama 
dengan Ijazah sekolah umum yang setingkat.

Pada tahun 1978 MAAIN berubah namanya 
menjadi MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Banda 
Aceh I berdasarkan SK Mengeri Agama No. 17 
dijabat oleh Bapak Drs. M. Jamil Rawa. Madrasah 
ini terus berkembang dengan penambahan jumlah 
siswa dari tahun ke tahun seiring dengan pergantian 
kepala Sekolah 

Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1990, 
Kepala Sekolah MAN Banda Aceh di jabat oleh 
Bapak Drs. Djakfar Ali. Pada masa kepemimpinan 
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beliau, MAN ini dikembangkan lagi dengan bagunan 
bertingkat dua (ruang guru dan perpustakaan) dan 
laboratorium IPA serta perubahan dan penambahan 
program. Hal ini akibat adanya pembaharuan 
pendidikan di lingkungan Depdikbud dan 
berdasarkan Surat Keputusan bersama antara 
Mendikbud No. 0299/1984 dan Menag No. 45/1984 
tentang ”Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah 
Umum dan Madrasah”. Maka terbit surat Keputusan 
Menteri Agama No. 101 Tahun 1984 tentang 
”Kurikulum Madrasah Aliyah 1984”.

Berdasarkan SK Menag No. 101 tersebut di 
atas, maka MAN Banda Aceh I membuka empat 
program pilihan yaitu : a) Program A-1 yaitu Ilmu-
ilmu Agama, b) program A-2 yaitu Ilmu-ilmu Fisika, 
c) Program A-3 yaitu Ilmu-ilmu Biologi dan 
program A-4 yaitu Ilmu-ilmu Sosial. Disamping 
keempat program tersebut, MAN Banda Aceh juga 
membuka Madrasah Aliyah Program Khusus 
(MAPK) berdasarkan SK Menag No. 73 Tahun 
1987. Jumlah siswa MAPK/MAN Banda Aceh I 
seluruhnya sekitar 1.000 orang. Sejak saat itu, MAN 
Banda Aceh I mulai dikenal oleh masyarakat secara 
luas.

Dari tahun 1990 hingga 1993, MAN Banda 
Aceh I dipimpin oleh Bapak Drs. A. Rahman T.B. 
Pada masa kepemimpinan beliau, MAN ini 
berkembang lagi dengan pembangunan laboratorium 
bahasa dan ruang komputer. Pada waktu itu, jumlah 
kelas sebanyak 26 lokal dengan jumlah siswa 
seluruhnya 1.125 siswa.

Tuntutan perkembangan jaman yang diikuti 

oleh perkembangan kurikulum pendidikan juga, 
dibutuhkan suatu perubahan.  Mulai tahun 1994, 
MAN  I menerapkan kurikulum baru berdasarkan 
Surat Keputusan Menag No. 373 Tahun 1993 
tentang ” Kurikulum Madrasah Aliyah 1994 ” dan 
membuka tiga program pilihan, yaitu : a) Program 
Bahasa ( tahun ajaran 1996/1997), b) Program IPA / 
Ilmu Pengetahuan Alam, dan c) Program IPS /  Ilmu 
Pengetahuan Sosial.

Pendidikan MAN I bergulir kembali. 
Terhitung  31 Agustus 1993-30 Desember 1998 
kepemimpinan dijabat oleh Bapak Drs. A. Majid 
Yahya. Pada masa kepemimpinan Beliau, madrasah 
ini terus dibangun dan dikembangkan.

Saat itu MAPK berubah menjadi MAK 
(Madrasah Aliyah Keagamaan) berdasarkan SK 
Menag yang dijabarkan dalam edaran Dirjen 
Bimbaga Islam No. E/W/PP.00/A2/445/94 dan 
dilaksanakan pada tahun ajaran 1994/1995. Di akhir 
kepemimpinan beliau, MAN I Banda Aceh berada 
dalam persiapan status menjadi MAN Model Banda 
Aceh.

Sejak tanggal 30 Desember 1998, MAN-I 
Banda Aceh dipimpin oleh Bapak Drs. Zulhelmi A. 
Rahman. Di bawah kepemimpinannya, MAN-I 
Banda Aceh berubah statusnya menjadi MAN Model 
Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan SK Dirjen 
Bimbaga Islam Depag No. 
E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98 tanggal 20 Februari 1998 
dan memperoleh Piala Juara I Lomba Prestasi 
Madrasah Tingkat Nasional (Tahun 1999-2000).

Estafet kepemimpinan mengantikan bapak 

Drs. H. Zulhelmi A. Rahman di pegang oleh Drs. H. 
Amiruddin Husein, sejak 2003 s/d 5 November 
2006. Kemudian tanggal 6 Nopember 2006 s/d 27 
Desember 2010 kepemimpinan MAN Model 
dipegang oleh Drs. M. Rizal Mohin M. Pd. 
Diharapkan MAN Model Banda Aceh dapat menjadi 
pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) 
bagi seluruh guru Madrasah yang ada di Provinsi  
Aceh. Oleh karena itu, pendukung berdirinya 
Puslitbang tersebut, beberapa orang guru dari 
Madrasah ini telah diantar menjadi guru inti dan 
sebahagian lagi disekolahkan ke jenjang program 
pasca sarjana baik dengan dana pemerintah maupun 
dengan dana pribadi. 

Selanjutnya Kepemimpinan MAN Model 
dari tanggal 27 Desember 2010 sampai sekarang 
dilanjutkan oleh Drs. Ridwan Ali, M.Pd melalui 
proses seleksi fit and profer tes  oleh tim 
indenpenden yang dilaksanakan oleh kantor wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dibawah 
Kepemimpinan Drs. Ridwan Ali, M.Pd menjadikan 
sistem pembelajaran, administrasi perkantoran, 
perpustakaan dan lain-lain di MAN Model berbasis  
IT dan pengunaan internet secara maksimal. 

Untuk menghasilkan lulusan yang terbaik 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa 
Esa, MAN Model Banda Aceh memiliki segudang 
cita-cita luhur. Akhlak mulia dan berbudaya harus 
dimiliki semua komponen.  Para guru tetap 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan 
demokratis, menguasai dasar-dasar ilmu 
pengetahuan teknologi serta mengikuti pendidikan 
lebih lanjut. Kesadaran itu terus dipupuk dengan 

mendekati pembelajaran intrakurikuler dan 
ekstrakurikuler.

Program peningkatan mutu dan kreativitas 
siswa adalah belajar tambahan sore bagi semua kelas 
dilaksanakan untuk 6 mata pelajaran UN (ujian 
nasional). Agenda ini dilaksanakan pada hari senin, 
selasa dan rabu. Sedangkan program pengembangan 
diri mengambil hari kamis, jum'at atau sabtu. 
Contohnya  OSIM, PMR, Kelompok Ilmiah Remaja, 
Paskibraka, Reda (Remaja dakwah),  Majalah  
GMM,  Mading,  Rapai,  Pidato, Puisi, drama,  
Olimpiade sains,  Hafalan Vocab, Hafalan Al-Qur'an, 
Kajian Islam,  MTQ,  Porseni,   pembinaan olahraga, 
dan lain sebagainya.

Program pengembangan MAN Model 
meliputi program kelas regular,program pembinaan 
kelas unggul /Olimpiade, Program PSBB (Pusat 
Sumber Belajar Bersama), Program Boarding school 
(berasrama) khusus  siswa laki-laki. Juga program 
Kerjasama  beasiswa luar negeri untuk negara  
Mesir,  Turki,  Malaysia,  Singapura, dan Jepang. 

Dengan mengambil motto : Peduli, berbagi, 
dipercaya dan unggul, MAN Model mengacu pada 
tujuan pendidikan tingkat menengah dan tuntutan 
era globalisasi sekarang ini. Berupaya meningkatkan 
kualitas pendidikan secara menyeluruh. 
Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan 
akademik sebagai kecakapan prasyarat untuk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi 
dan kecakapan khusus untuk diterapkan dan 
dikembangkan dalam kehidupan di masyarakat. 
Harapannya lulusan mampu bersaing dan berkiprah 
bukan saja pada tingkat provinsi tetapi juga ditingkat 
Nasional dan Internasional. (irk/princpals)
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 Apakah madrasah itu menjadi efektif, menjadi 
madrasah yang sukses atau sebaliknya, semua 
tergantung dengan peran seorang kepala madrasah.
Ini berarti, profesionalisme kepala madrasah menjadi 
sebuah keharusan. Keller (1979) memperjelas 
pernyataan ini dengan ungkapan sebagai berikut : 
“The key to the educational cookie is the principal. 
The principal is the motivational yeast : how high the 
students and the teachers rise to their challenge is 
the principal's responsibility”, (Sudarwan Danim, 
2006 : 97). Bahkan De Roche (1987) 
mengungkapkan bahwa tidak ada sekolah yang baik 
tanpa kepala sekolah yang baik. Tegasnya, pemeran 
utama dan penanggung jawab utama adalah kepala 
sekolah. Karena itu, Sergiovanni (1987) membuat 
kesimpulan bahwa  tidak ada siswa yang tidak dapat 
dididik. Yang ada adalah guru yang tidak berhasil 
mendidik. Selanjutnya, tidak ada guru yang tidak 
berhasil mendidik, yang ada adalah kepala sekolah 
yang tidak mampu membuat guru berhasil menjadi 
pendidik. 
Secara operasional kepala madrasah adalah orang 
yang paling bertanggung jawab mengkoordinasikan, 
menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber 
daya (resources) madrasah. Kepemimpinan kepala 
madrasah merupakan faktor pendorong untuk 
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah 
yang dipimpinnya menuju madrasah yang bermutu. 
Bermutu di bidang pelayanan, di bidang 
pembelajaran, di bidang sarana prasarana, 
pengembangan SDM, di bidang prestasi akademik 
dan non akademik. Itulah tugas suci seorang kepala 
madrasah: menciptakan madrasah yang bermutu. 
Karena tugas keseharian kepala madrasah bergelut 
dengan mutu, sudah seharusnya pengangkatan kepala 
madrasah diprioritaskan untuk guru-guru senior yang 
paling bermutu, yang memiliki kualifikasi untuk 
menduduki jabatan itu. Di Jepang, calon kepala 
sekolah yang direkrut, selalu berasal dari kalangan 
guru yang dipandang terbaik untuk menduduki 
jabatan itu. 
Sedikit berbeda dengan kalangan madrasah di 
Indonesia. Walaupun sebagian provinsi sudah 
memberlakukan rekrutmen calon kepala madrasah 
lewat tes lisan dan tertulis, tetapi praktik finalnya 

masih banyak didominasi oleh aspek loyalitas dan 
kedekatan dengan pejabat struktural, masih ada 
aroma kolusi dan nepotisme dengan birokrat-
birokrat pendidikan, sehingga mengabaikan aspek 
kompetensi dan profesionalitas. 
Ketika birokrasi pendidikan di Kementerian Agama 
ingin menunjuk seorang kepala madrasah, 
sebelumnya akan lebih bagus jika merujuk lebih 
dahulu kepada hasil studi yang dilakukan oleh 
Gilberg Austin terhadap semua kepala sekolah di 
Amerika Serikat. Hasil studi itu menunjukkan 
perbedaan yang tajam antara sekolah yang 
berprestasi  tinggi dengan yang berprestasi rendah, 
disebabkan oleh pengaruh yang besar dari kepala 
sekolahnya. Sehingga Ruth Love dalam Edward 
Deroche (1996) menyatakan : “I never seen a good 
school without a good principals”. Atau   seperti 
yang dinyatakan oleh James B. Conant (1996), “the 
difference between a good and a poor school is often 
the difference between a good and a poor 
principals” (Sudarwan Danim, 2006 : 97). 
Dewasa ini, salah satu aspek yang paling lemah 
dalam dunia madrasah adalah aspek manajemen. 
Banyak guru senior yang trampil dan berpengalaman 
dalam mengajar, tetapi miskin dengan management 
ability. Padahal pemberdayaan  madrasah hanya 
dapat dilakukan apabila kepala madrasah memiliki 
kemampuan manajerial yang lebih dari pada 
kemampuan yang dimiliki sekarang, untuk 
membawa madrasah menjadi madrasah yang 
berkualitas.
 
Kepala Madrasah Sebagai Manajer
Dalam teori manajemen pendidikan, kepala 
madrasah sebenarnya menyandang dua jabatan 
penting untuk menjamin kelangsungan 
penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Pertama, 
sebagai manager pendidikan dan kedua sebagai 
leader pendidikan di madrasahnya
Sebagai manager pendidikan, kepala madrasah 
bertanggung jawab penuh memanage madrasah. Me-
manage berarti mengatur seluruh potensi madrasah 
agar berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan 
madrasah. Kepala madrasah bertanggung
jawab melaksanakan administrasi madrasah dengan 

 

Kepala  Madrasah
As 

Competitif 
Advantage 

In Madrasah

seluruh substansinya, memobilisasikan sumber daya 
madrasah, merencanakan dan mengevaluasi 
program, melaksanakan kurikulum dan 
pembelajaran, mengelola personalia, 
memberdayakan sarana dan sumber belajar, 
mengadministrasikan keuangan, melakukan 
pelayanan siswa, mengelola hubungan dengan 
masyarakat, dan menciptakan iklim madrasah yang 
kondusif. Disamping itu, kepala madrasah 
bertanggung jawab terhadap kualitas pengembangan 
dan pemberdayaan sumberdaya manusia di 
madrasah agar mereka mampu melaksanakan tugas-
tugas kependidikan secara efektif. Dengan kata lain, 
kepala madrasah sebagai pengelola pendidikan 
memiliki tugas mengembangkan kinerja para guru 
dan pegawai, menjadi guru dan pegawai yang 
profesional.
Dilain pihak, Fred Luthans (1995) mengemukakan 
lima jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh 
seorang manajer pendidikan, yang mencakup: 
cultural flexibility; communication skills;  human 
resources development skills; creativity ; dan self 
management of learning.
Pertama, cultural flexibility adalah keterampilan 
yang merujuk kepada kesadaran dan kepekaan 
budaya, di mana seorang manajer dituntut untuk 
dapat menghargai nilai keberagaman kultur yang ada 
di dalam madrasahnya. Sebagai manajer, seorang 
kepala madrasah diharuskan untuk menghargai 
keberagaman kultur yang tumbuh dari seluruh 
civitas madrasah, baik guru, tenaga administrasi, 
para siswa dan masyarakat lainnya.
Kedua, communication skill adalah kemampuan dan 
keterampilan manajer untuk berkomunikasi dalam 
bentuk lisan, tulisan maupun non verbal. 
Keterampilan berkomunikasi penting dimiliki oleh 
seorang kepala madrasah, karena hampir sebagian 
besar tugas dan pekerjaan kepala madrasah 
senantiasa melibatkan dan berhubungan dengan 
orang lain. Komunikasi yang dilakukan bukanlah 
komunikasi biasa, tetapi dalam bentuk komunikasi 
efektif untuk mempengaruhi para guru, pegawai, 

Oleh 
Abdul Hamid, S,Ag M.M.Pd.*
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Kepala sekolah merupakan tokoh kunci 
keberhasilan suatu sekolah. Kepala sekolah 
sama dengan kepala madrasah. Dengan kata lain, 
kepala madrasah adalah kunci keberhasilan 
pendidikan di madrasah. Karena itu, Sudarwan 
Danim (2004 : 96) menyebut kepala sekolah 
(madrasah) sebagai the key person — 
penanggung jawab utama atau faktor kunci – 
untuk membawa madrasah menjadi center of 
excellence, pusat keunggulan dalam mencetak 
dan mengembangkan sumberdaya manusia 
madrasah.

kolom
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Efektivitas 
Pelaksanaan 

Supervisi  Akademik

Peraturan
standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) 
standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) 
standar sarana dan prasarana; (6) standar 
pengelolaan; (7) standar pembiayaan dan (8) standar 
penilaian.

Pengawas, kepala sekolah dan guru 
merupakan tenaga pendidik dan kependidikan yang 
mutlak terstandarisasi kompetensinya secara 
nasional menurut PP No 19 tahun 2005 di atas. 
Karena pengawas, kepala sekolah dan guru adalah 
tiga unsur yang berperan aktif dalam persekolahan. 
Guru sebagai pelaku pembelajaran yang secara 
langsung berhadapan dengan para siswa di ruang 
kelas, dan pengawas bersama kepala sekolah adalah 
pelaku pendidikan dalam pelaksanaan tugas 
kepengawasan dan menejerial pendidikan yang 
meliputi tiga aspek yaitu supervisi, pengendalian dan 
inspeksi kependidikan. 
Dalam pelaksanaan proses pendidikan, guru banyak 
menemukan serta menghadapi kendala maupun 
permasalahan-permasalahan selama melaksanakan 
pembelajaran di kelasnya, bahkan hampir semua 
guru sangat membutuhkan bantuan agar proses 
pembelajaran di kelasnya sangat kondusif dan 
lancar, dalam upaya membantu guru-guru di kelas 
tersebut serta lebih meningkatkan profesionalisme 
guru  maka perlu diselesaikan dengan pelaksanaan 
supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 
sekolah  bersama pengawas sekolah. 

Guna meningkatkan mutu pendidikan, guru, 
pengawas maupun kepala sekolah, dituntut 
profesional dalam melaksanakaan tugas pokok dan 
fungsinya sesuai tuntutan kompetensi guru, 
pengawas maupun kepala sekolah yang tertuang 
dalam standar nasional pendidikan dan 
Permendiknas nomor 12 dan 13 tahun 2007 tentang 
standar pengawas sekolah/madrasah dan tentang 
standar kepala sekolah. Guru sebagai penjamin mutu 
pendidikan di ruang kelas, sementara pengawas dan 
kepala sekolah adalah penjamin mutu pendidikan 
dalam wilayah yang lebih luas. 
 Diharapkan dengan bantuan supervisi 
akademik oleh pengawas maupun kepala sekolah, 

 tersebut meliputi : (1) standar isi; (2) hasil dari pelaksanaan proses pembelajaran akan 
lebih baik dan bermutu. Adapun hubungan antara 
supervisi pengawas dengan guru seperti tersebut 
dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
Nomor 20 tahun 2003 pasal 30, mengatakan 
"Hubungan antara peran supervisi pengawas adalah 
dalam upaya mencetak kualitas output yang lebih 
baik”. Sedangkan dalam Buku Kerja Kepala 
Sekolah, terbitan Pusat Pengembangan Tenaga 
Kependidikan,  Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan 
Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tahun 2011 menjelaskan bahwa 
“Pelaksanakan program pengawasan sekolah untuk 
kegiatan supervisi pengelolaan akademik di 
sekolah/madrasah dilakukan secara teratur dan 
berkelanjutan oleh Kepala Sekolah  dan Pengawas 
Sekolah/Madrasah”. 

Kenyataan di lapangan yang sering kita 
jumpai permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
guru di dalam kelas masih banyak ditemukan, 
terbukti masih adanya hasil mutu lulusan sekolah 
kita baik nilai ujian nasional maupun ujian bidang 
studi non-nasional masih belum memberikan 
kepuasan pihak orang tua murid maupun masyarakat 
luas. Bahkan masih ada Kepala Sekolah yang 
membiarkan warga sekolahnya melakukan tindakan-
tindakan yang tidak terpuji melalui kecurangan-
kecurangan yang sangat menyesatkan dan 
menjerumuskan peserta didiknya dalam Ujian 
Nasional. 

Oleh karena itu perlu renungan bagi kita 
bersama tentang pelaksanaan supervisi akademik 
oleh pengawas sekolah maupun kepala sekolah. 
Apakah benar-benar sudah menyentuh setiap 
permasalahan guru di kelasnya. Sedangkan 
pemerintah sejak dulu sudah banyak berbuat dan 
berupaya melalui kebijakan-kebijakan sampai pada 
peraturan-peraturan, berbagai reformasi birokrasi 
yang berujung dengan telah  dikeluarkannya 
Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional sejak tahun 2003, dan 
lain-lain, yang semuanya bermuara pada pemberian 
bantuan terhadap guru mengajar di kelas.

Kebijakan dan peraturan-peraturan serta 

Oleh:
Setyo Hartanto, S. Pd., M. Kom.*

undang-undang tentang pendidikan telah banyak 
macam dan tujuannya. Kesemuanya itu telah 
berjalan sangat jauh sejauh harapan setiap orang tua 
menyekolahkan anaknya. Sampai kapankah kita bisa 
mendapatkan komentar-komentar orang tua yang 
mayoritas merasa puas pada hasil belajar anaknya, 
baik di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota 
maupun sampai di daerah terpencil?

Dari uraian di atas, kita bersama bisa 
membuat renungan yang dapat lebih difokuskan 
pada teknis pendidikan dengan cara  mengarahkan 
pengawasan pembelajaran (supervisi akademik) 
terhadap guru di kelas. Renungan tentang 
pengawasan pembelajaran (supervisi akademik) 
terhadap guru di kelas ini dapat dikategorikan dalam 
3 macam, yaitu:
1. Sejauh mana efektifitas pelaksanaan 

supervisi akademik oleh pengawas rumpun mata 
pelajaran yang telah dilaksanakan selama ini 
terhadap guru-guru binaannya? Apakah efek 
yang terjadi jika pelaksanaan supervisi akademik 
secara maksimal atau sebaliknya belum 
dilaksanakan secara optimal terhadap guru-guru 
maupun lulusan?

2. Sejauh mana efektifitas pelaksanaan 
supervisi akademik oleh kepala sekolah yang 
termasuk bagian dari tupoksinya benar-benar 
telah dilaksanakan terhadap guru-guru di 
sekolahnya?  Apakah sudah optimal atau belum?

3. Adakah perbedaan efektifitas antara 
pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas 
rumpun mata pelajaran dengan pelaksanaan 
supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala 
sekolah terhadap guru-guru binaannya, 
mengingat tanggung jawab supervisi akademik 
guru-guru berada di tangan kedua pejabat 
sekolah tersebut? 

Demikian bahan renungan yang bisa menjadi 
pemikiran bersama untuk segera dicarikan alternatif 
pemecahan masalah yang tepat, sehingga setiap 
permasalahan dalam tugas pokok guru mengajar di 
kelas akan segera  dapat diselesaikan, serta 
terwujudnya visi pendidikan nasional kita.
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Pendidikan merupakan salah satu aspek yang 
sangat urgen untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan 
tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan 
berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 
secara operasional dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan.  Pemerintah ini memberi 
arahan tentang perlunya dipenuhi dan 
dilaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional 
Pendidikan.

Pembantu Pimpinan
LPPKS - Indonesia
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Sudah bisa kita tebak. Hanya sebagian kata yang mampu 
diingat oleh masing-masing anggota kelompok. Hal itu 
terjadi karena waktu yang dibatasi, dan gangguan atau 
distorsi dari luar. Pesan yang sampai kepada anggota 
kelompok paling belakang pun menjadi berantakan, dan 
sudah berubah jauh dari pesan awal. Betapa pentingnya 
sebuah pesan. Oleh karena itu pesan harus disampaikan 
dengan cara yang jelas, singkat, dan benar sehingga 
pesan  tersebut  akan sampai kepada penerima dengan 
benar. Dengan kata lain, komunikasi harus berjalan 
dengan meminimalisir segala bentuk gangguan. Tak 
dapat kita bayangkan, apa yang terjadi dan betapa 
bahayanya apabila seorang kepala sekolah tidak mampu 
menyampaikan informasi atau pun pesan kepada 
lingkungan sekolah, dalam hal ini guru, murid, atau pun 
orangtua murid. 

Penugasan di atas tadi adalah sebuah bentuk 
latihan kemampuan berkomunikasi. Menurut hasil survei 
yang diterbitkan oleh National Association of Colleges 
and Employers (NACE) pada tahun 2002 di Amerika 
Serikat, kemampuan berkomunikasi menempati urutan 
tertinggi (4,69%) dari 20 kualitas yang dianggap penting 
dari seorang lulusan universitas. Kualitas-kualitas di 
peringkat atas lainnya setelah kemampuan 
berkomunikasi adalah hal-hal yang kadang dianggap 
sepele, seperti kejujuran, kemampuan bekerja sama, etos 
kerja, kemampuan beradaptasi dan lain-lain. Itulah yang 
dinamakan soft skill. 

Seorang kepala sekolah dituntut untuk pandai 
berkomunikasi, karena ia harus berinteraksi dengan 
lingkungan dan personal yang memiliki beraneka ragam 
karakter dan dalam kondisi yang  tertentu. Keunggulan 
akademis saja ternyata tidak menjamin seorang kepala 
sekolah mampu menjalankan tugasnya  dengan baik dan 
diterima oleh lingkungannya. Berdasarkan penelitian 
ternyata Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-
mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard 
skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri 
dan orang lain (soft skill). Penelitian yang dilakukan di 
Harvard University Amerika Serikat dihasilkan suatu 
kesimpulan bahwa kesuksesan ditentukan 20% hard -
skill dan 80% soft skill yang dapat kita definisikan 
saebagai kemampuan-kemampuan yang tak terlihat yang 
diperlukan untuk sukses. 

Namun sayang sekali kenyataaan yang terjadi di 
dunia pendidikan kita, hard skill mempunyai porsi yang 
lebih besar. Bahkan tragisnya lagi dan tanpa disadari, 
orientasinya justru pada muatan hard skill. Seberapa 

besar muatan soft skill yang seharusnya ada dalam 
kurikulum pendidikan jika sebenarnya penentu 
kesuksesan seseorang itu lebih disebabkan oleh unsur 
soft skill? 

Bagaimana dengan para calon kepala sekolah 
sebagai pemimpin di lingkungan sekolah dan sebagai 
seorang yang harus memiliki kemampuan manajerial 
yang bagus? Dalam memimpin, tentu banyak sekali 
permasalahan yang akan dihadapi. Apalagi berhadapan 
dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda-
beda. Oleh karena itu ia dituntut untuk mampu 
berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama, 
memiliki motivasi, mudah beradaptasi dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu seorang kepala sekolah 
harus berusaha dan mau menambahkan ke dalam 
kurikulum yang sudah berjalan dengan pendidikan soft 
skill. Hal itu menjadi hal yang sangat penting dalam 
dunia pendidikan. Dan untuk melakukan itu tidaklah 
mudah. Kepala sekolah harus menyiasati agar muatan-
muatan soft skill bisa disertakan pada proses kegiatan 
pembelajaran, termasuk juga kepada para gurunya. 

Konsep soft skill sendiri sebenarnya merupakan 
pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal 
dengan istilah kecerdasan emosional (emotional 
intelligence). Soft skill bisa diartikan sebagai 
kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis, 
yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan 
interpersonal. Untuk itu secara garis besar soft skill bisa 
digolongkan menjadi dua, yakni  intrapersonal dan 
interpersonal skill. Intrapersonal skill mencakup : self 
awareness dan self skill. Sedangkan interpersonal skill 
mencakup social awareness dan social skill.

LPPKS (Lembaga Pengembangan dan 
Pemberdayaan Kepala Sekolah-Indonesia) yang 
memiliki tugas melakukan program penyiapan dan 
pemberdayaan kepala sekolah sudah mengaplikasikan 
muatan-muatan soft skill  dalam setiap  diklat yang 
diselenggarakannya, tentu saja setelah para calon kepala 
sekolah dinyatakan lolos dalam seleksi, baik 
administratif maupun akademis. Kita bisa melihat, 
sebelum calon kepala sekolah mengikuti diklat, calon 
kepala sekolah belum memiliki kemampuan soft skill 
yang baik. Ketika mereka melakukan registrasi untuk 
mengikuti diklat, tampak sekali rasa ego-nya yang 
masih sangat tinggi, tidak memiliki kesabaran yang 
seharusnya dimiliki oleh setiap pendidik (dalam hal ini 
adalah calon kepala sekolah).  Tidak sabar ketika harus 
mengantri, entah itu urusan check-in kamar hotel , atau 

ketika mereka merasa tidak dilayani panitia dengan baik.
Perubahan akan sangat tampak ketika mereka 

telah mengikuti diklat, bahkan setelah pada hari pertama 
berlangsungnya diklat. Pada hari pertama diklat, 
mengacu pada pengalaman diklat-diklat yang terdahulu, 
sebelum  calon kepala sekolah mengikuti diklat secara 
keseluruhan, muatan soft skill sudah diberikan. Seperti  
contoh di atas, yakni dengan melakukan penugasan 
dinamika kelompok. Dalam dinanika kelompok tersebut 
sarat dengan latihan meningkatkan kemampuan soft 
skill.

Penugasan yang diberi nama 'pesan berantai' di 
atas hanya sebagian kecil dari upaya meningkatkan soft 
skill para calon kepala sekolah. Ada banyak lagi 
penugasan yang sifatnya menumbuhkan sikap 
koordinatif, toleransi, sabar, motivasi, menghargai orang 
lain. Semua itu akan muncul dengan sendirinya ketika 
mereka berbaur dengan banyak orang, yang masing-
masing memiliki kelebihan. Dengan bekerja sama 
dengan orang lain, seorang calon kepala sekolah akan 
mengamati kelebihan yang dimiliki calon kepala 
sekolah yang lain untuk kemudian diserapnya sebagai 
tambahan kelebihan dalam hal soft skill-nya. Tak heran, 
setelah calon kepala sekolah mengikuti kegiatan 
diamika kelompok, sikap dan perilakunya sudah 
menunjukkan perubahan yang signifikan. Mereka 
menjadi 'care' dengan lingkungan di sekitarnya. Suasana 
berubah sangat kekeluargaan dan dinamis.  Peserta calon 
kepala sekolah yang semula tak acuh, menjadi ramah 
dan koordinatif. 

Betapa pentingnya seorang kepala sekolah harus 
memiliki kemampuan soft skill yang baik. Sebab 
kecerdasan intelektual (akademik) jika tidak diimbangi 
dengan kecerdasan non-akademik (soft skill), seseorang 
akan menjadi tidak sempurna. Seorang kepala sekolah 
yang cerdas saja, jika perilakunya tidak bijaksana, tdak 
toleran, tidak memotivasi, tetap saja ia akan ditolak oleh 
lingkungannya. Dan jangan heran, jika 
kepemimpinannya di lingkungan sekolah akan cepat 
berakhir lebih cepat dengan sendirinya.  Kiranya tepat 
sekali, jika dalam pelaksanaan seleksi calon kepala 
sekolah, kemampuan soft skill ini dijadikan sebagai 
indikator terhadap kelulusan seleksi. Jadi, kepala 
sekolah tidak hanya cerdas secara akademis, akan tetapi 
juga cerdas non-akademiknya.

S o f t S k i l l
S e b e r a p a P e n t i n g k a h 

Bagi Kepala Sekolah?

Dalam setiap diklat calon kepala sekolah 
yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala 
Sekolah (LPPKS) - Indonesia, ada sebuah 
penugasan yang terkesan remeh, namun di 
balik itu ada makna dan dampak yang luar 
biasa bagi peserta diklat. Nama penugasan 
itu adalah 'pesan berantai'. Pelaksanaannya 
adalah penyelesaian tugas secara kelompok, 
atau kalu di LPPKS menggunakan istilah 
suku. Kepala suku akan diberi sebuah pesan 
pendek, kira-kira terdiri dari 20 kata. Pesan 
tersebut harus disampaikan kepada suku 
mulai dari anggota urutan pertama, untuk 
diteruskan ke urutan berikutnya hingga urutan 
paling terakhir, yang sebelumnya sudah 
diatur sedemikian rupa dan dengan jarak 
tertentu, agar dalam menyampaikan pesan 
tadi anggota suku lain tidak mendengarnya. 
Anggota terakhir ini yang bertugas mencatat 
pesan yang telah disampaikan mulai anggota 
urutan pertama hingga dirinya. Apa pesan 
yang sampai kepada anggota kelompok 
paling belakang? Pesan yang utuh atau 
pesan yang tidak lengkap? 

Oleh:
Nurhidayat*

Redaktur Pelaksana
Majalah Principals

kolom

do
k.

 p
rib

ad
i



26 | Principals No. 5 Tahun ke-2 / Agustus 2012 

Ia adalah Presiden RI pertama,  pejuang 
kemerdekaan, dan juga seorang proklamator.Bersama 
Bung Hatta ia memproklamirkan kemerdekaan 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan 
menyatakan Indonesia bebas dari segala macam 
penjajahan dan penindasan. Lahir tanggal 6 Juni 
1901 di Blitar Jawa Timur dengan nama kecil 
Koesno Sosrodihardjo, putra pasangan Raden 
Soekemi Sosrodihardjo (Jawa) dan ibunya Ida Ayu 
Nyoman Rai (Bali).

Mengenai silsilah keturunan Soekarno 
terutama dari pihak Ayah ada beberapa informasi 
yang berkembang ada yang menyebut bahwa ia 
keturunan asli Jawa dan Bali (Ibu), ada juga yang 
menyebut keturunan asli kesultanan Button Sulewesi 
dan Bali (Ibu). Dari dua versi berbeda itu tentu anda 
ingin mengetahui secara lengkap mana yang benar, 
walaupun hal ini juga tidak akan akan berpengaruh 
pada ketokohan Soekarno sebagai salah satu tokoh 
dunia yang disegani.

Soekarno lahir di Surabaya dan merupakan 
putra pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo 
seorang guru sekolah Dasar yang ditempatkan di 
Bali dengan Ida Ayu Nyoman Rai seorang wanita 
bangsawan asli bali beragama Hindu sedangkan 
Raden Sukeme sendiri asal jawa beragama Islam. 
Pasangan ini memiliki anak perempuan bernama 
Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Sejak kecil 
Soekarno tinggal bersama kakeknya Raden 

Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur 
termasuk sekolah disana. Tapi akhirnya soekarno 
ikut Ayahnya pindah ke Mojekerto karena bertugas 
disana.

Di Mojo kerto Soekarno disekolahkan di 
tempat kerja Ayahnya di Eerste Inlandse School, 
namun pada Juni 1911 ia dipindahkan ke 
Europeesche Lagere School (ELS) dengan tujuan 
nantinya agar mudah diterima di Hoogere Burger 
School (HBS). Pada tahun 1915 soekarno berhasil 
tamat dari Europeesche Lagere School (ELS) 
kemudian melanjutkan HBS dengan bantuan teman 
Ayahnya H.O.S. (Haji Omar Said) Tjokroaminoto 
disurabaya bahkan soekarno tinggal bersamanya 
sejak itu.

Disurabaya itulah Soekarno mulai banyak 
berinteraksi dengan orang-orang penting atau para 
tokoh Islam khususnya para pemimpin sarekat Islam, 
sebuah organisasi yang dipimpin CokroAminoto 
sendiri. Kemudian soekarno aktif dalam organisai 
tersebut termasuk dalam organisasi Tri Koro Darmo 
yang dibentuk Budi Utomo yang kemudian berubah 
nama menjadi Jong Java (Pemuda Jawa) pada 1918, 
selain di organisasi Soekarno juga aktig menulis di 
harian "Oetoesan Hindia" yang dipimpin oleh 
Tjokroaminoto

Setelah menamatkan pendidikannya di HBS 
pada tahun 1920 kemudian ia melanjutkan ke 
Technische Hoge School yang sekarang dikenal 
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CIUMAN MESRA. Soekarno selalu memberikan ciuman mesra kepada putri-putrinya setiap kali hendak bertugas. Tampak ia sedang mencium Sukmawati

Ir. Soekarno
Terlepas dari pro dan kontra tentangnya, sejarah sisi-
sisi kebaikannya tidak boleh lenyap ditelan badai 
pergolakan politik yang mengombang-ambingkan 
kehidupan di negeri ini.
Tak ada salahnya kita mencermati kembali sepak 
terjangnya bersama pejuang-pejuang lainnya dalam 
menghantar bangsa ini menuju kemerdekaan.
Masih dalam suasana peringatan hari ulang tahun 
kemerdekaan Republik Indonesia, bila mengingat 
perjuangannya seolah semangat ini akan kembali 
membara di setiap dada pemuda Indonesia, 
sebagaimana ia telah mampu menymangati rakyat 
Indonesia agar terlepas dari segala macam bentuk 

SANG PROKLAMATOR

penjajahan dan penindasan semena-mena terhadap 
bangsa Indonesia.
Menginjak tahun ke 76 Indonesia bukannya semakin 
membaik, namun justru porak poranda karena 
kepentingan orang-orang dan golongan tertentu yang 
tanpa sedikit pun rasa iba terhadap kehidupan di 
negeri yang sebenarnya kaya raya ini.
Semestinya, pemikiran dan kegigihannya melawan 
penjajahan patut ditiru dan dipertahankan. Sebab 
saat ini, Indonesia belum terbebas dari penjajahan. 
Tangan-tangan asing masih saja terus menggapai-
gapai untuk menguasai bumi gemah ripah ini, 
disadari atau pun tidak. 

MENGENANG
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sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB) tamat 
pada tahun 1925 dengan jurusan Teknik Sipil. Pada 
saat Kuliah di bandung ia tingal bersama salah 
saeorang anggota Sarikat Islam Haji Sanusi yang 
juga masih merupakan sahabat Cokroaminoto tempat 
soekarno tinggal saat di surabaya. Pada saat di 
Bandung itulah, soekarno juga mengenal banyak 
tokoh seperti Hajar Dewantara, Tjipto 
Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker dll

Waktu lahir soekarno diberi nama Koesno 
Sosrodihardjo karena sering sakit-sakitan kira-kira 
pada usia 5 tahun Ayahnya merubahnya menjadi 
Soekarno, terinspirasi pada sebuah cerita barata Yuda 
'Karna' atau dalam ejaan jawa di baca 'Karno'

Mengenai adanya dua versi cerita tentang 
asal usul soekarno memang tidak bagitu dikenal 
banyak orang karena memang kenyataan nya 
Soekarno besar di Jawa. Tapi jika dilihat perubahan 
nama Soekarno yang terjadi sekita usia 5 tahunan 
ada semacam keterkaitan dengan pertemuan Ida Ayu 
dan Raden Sukeme saat itu, tapi saya tidak mau 
berandai tentang hal ini silahkan anda baca sendiri 
tentang hal ini, yang jelas soekarno milik semua 
bangsa mau asal sumatra, sulewesi, jawa, kalimantan 
dan dari manapun ia lahir saya rasa tidak ada yang 
salah

Soekarno menjadi presiden pertama 
Indonesia sejak tahun 1945-1966 dan wafat pada 21 
Juni 1970 (usia 69 tahun) karena sakit ginjal. 
Dasamping sebagai presiden Indonesia yang dicintai 
rakyatnya soekarno juga termasuk salah satu jajaran 
tokoh dunia yang disegani dalam pergaulan, 
kemampuannya berorasi ditambah karismatiknya 
yang tinggi membuat banyak orang kagum setiap 
kali ia berbicara.

Dalam perjalanan hidupnya, sebagai tokoh 
pejuang soekarno memiliki peranan penting dalam 
usaha memerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda, 
termasuk andilnya mencetuskan konsep Dasar 
Negara pancasila sebagai Dasar Negara Indonsia 
yang berlaku hingga saat ini, bahkan nama Pancasila 

Pulau Tidore
Oleh-Oleh Dari Pendampingan Seleksi Akademik   

PPCKS 2012 Di Maluku Utara

Tepat pukul 00.30 WIB, pesawat yang kami tumpangi lepas landas. 
Dengan tujuan Makasar, kemudian ke Ternate. Bersama salah seorang Asesor Nasional, Drs. Sri 

Mulyono, M.Pd., kami mendapat tugas melakukan pendampingan seleksi akademik pada pelaksanaan 
piloting calon kepala sekolah tahun 2012 di LPMP Maluku Utara yang diikuti peserta dari Kabupaten 

Kepulauan Sula. Nama yang sangat dan masih asing di telinga kami. 

Akhirnya kami pun mendarat dengan selamat 
di Bandara Sultan Baabulah  Ternate pada pukul 
07.30 WIT. Hujan menyambut kedatangan kami, dan 
semoga membawa berkah.  Pak Sahjuan , seorang 
dari LPMP Maluku Utara, menjemput kami. Setelah 
diajak menikmati sarapan khas Ternate nasi kuning, 
kami langsung menuju ke pelabuhan laut Ternate 
untuk menyeberang ke Pulau Tidore,  dimana LPMP 
Maluku Utara berada. Sebuah pemandangan alam 
yang sangat indah terhampar di hadapan kami, laut 
nan biru, dan alam yang tampak subur. Ah, alangkah 
indahnya tanah persada ini. Penyeberangan 
menggunakan speedboat, dan memerlukan waktu 15 
menit untuk sampai di pelabuhan Pulau Tidore. Dua 
buah pulau, Tidore dan Maitara yang selama ini 
hanya dapat saya lihat pada lembaran uang seribuan 
sudah di depan mata. Tak lama, kami sudah bersama 
Kepala LPMP dan Kasi Program Maluku Utara. 
Dengan mobil dinas, kami  menuju kantor LPMP 
Maluku Utara, yang jaraknya cukup dekat.

Beberapa menit kemudian kami sudah 
sampai di kator LPMP Maluku Utara, kami pun  
segera bergegas ganti baju untuk segera memberikan 
coaching kepada para widyaiswara di sana mengenai 

seleksi akademik. Kami tidak akan memulai 
kegiatan seleksi akademik ini, jika para widyaiswara 
tersebut belum memahami apa yang harus dilakukan. 
Hal ini harus kami lakukan, karena hanya LPMP 
Maluku Utara yang belum mempunyai calon asesor 
dan asesor untuk melakukan penilaian pada  seleksi 
akademik tersebut. Coaching berjalan lancar. 
Dihadiri delapan dari sembilan widyaiswara yang 
ada di sana. 

Tepat pukul 14.00 WIT, kegiatan seleksi 
akademik dimulai. Sambil bertanya-tanya dalam 
hati, saya mencari informasi tentang daerah piloting 
ini. Kabupaten Kepulauan Sula. Dan akhirnya saya 
menemukan sebuah peta Indonesia. Dari peta itu, 
saya baru dapat melihat posisi daerah ini. Berada 
diatas provinsi Maluku. Dengan ibukotanya Sanana. 
Diperlukan waktu lebih dari 14 jam menggunakan 
kapal laut untuk mencapai Ternate. Sebuah 
perjalanan yang cukup melelahkan bagi mereka yang 
akan mengikuti seleksi. Penuh perjuangan memang. 
dan doa untuk mengikuti seleksi calon kepala 
sekolah. Luar biasa. Adapun peserta yang terdaftar 
untuk mengikuti seleksi ini adalah 25 orang. Mereka 
telah tiba sehari sebelumnya di LPMP Maluku Utara. 

yang kita kenal saat ini juga pemberian nama dari 
Soekarno yang berarti 'lima sila'. Pada tahun 1945 
Soekarno dengan Mohammad Hatta 
memproklamirkan Indonesia Merdeka

Sebagai pejuang kemerdekaan RI sepak 
terjang soekarno sudah mulai ditampakkan pada saat 
ia mendirikan (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 
1927 yang tujuannya tak lain untuk idonesia 
merdeka dengan mengusung ajaran Marhaenisme. 
Akibat dari pendirian poartai itu kemudian Soekarno 
di ganjar hukuman penjara di Sukamiskin Bandung 
pada 29 Desember 1929 dan Partai PNI pun 
dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1930 saat 
beliau mengungkapkan pembelaannya yang berjudul 
' Indonesia Menggugat' yang berisi tentang 
kemurtadan Belanda yang selama ini mengaku 
sebagai Bangsa Maju.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran 
Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional 
lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan 
Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, 
memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung 
pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian 
baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul 
Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan 
kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih 
maju itu.

Bebas dari Sukamiskin pada tahun 1931 
Soekarno kemudian bergabung dengan Partindo 
sekaligus menjadi pemimpin dalam partai tersebut, 
lagi-lagi berbuah penderitaan dan harus rela dibuang 
ke Ende Flores 1933 dan empat tahun kemudian di 
pindah ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan panjang itu 
akhirnya Soekarno - Hatta memproklamirkan 
Indonesia merdeka 1945 dan menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden Indonesia pertama sampai pada 
tahun 1966, sampai pada akhirnya ia diberhentikan 
melalui sidang istimewa MPRS, setelah laporan 
pertanggungjawabannya dalam sidang umum ke-4 
tahun 1967 ditolak .

Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang 
mau menghormati pahlawannya. Dari sisi mana kita 
melihat, sehingga segala sesuatu yang baik dan 
bermanfaatlah yang harus kita warisi, agar cita-cita 
luhur para pendiri negeri ini dapat terwujud. Bukan 
kemerdekaan merupakan akhir dari perjuangan dan 
pengorbanan mereka. Kemerdekaan hanya 
merupakan pintu gerbang untuk memasuki dunia 
baru, yaitu Indonesia yang adil dan makmur, 
berwibawa dan disegani oleh dunia. Bisakah?  
(nh/principals/dari berbagai sumber)
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Acara seleksipun dimulai. Satu persatu 
instrumen mereka beri respon. Seiring dengan 
mengawangnya pikiran saya tentang keberadaan 
mereka di daerahnya.  Sungguh sangat diperlukan 
sebuah kebijakan dan kearifan yang luar biasa dari 
asesor, yang akan menilai mereka. Di sinilah makna 
sesungguhnya hasil penilaian yang harus dilakukan 
oleh para asesor.  Lalu muncul pertanyaan dalam diri 
saya, “Bersediakah saya jika ditugaskan di sana?”  
Jawabannya, hanya nyanyian sunyi dalam hati ini, 
yang tak mampu terungkap lewat kata. 
Mulialah wahai para kepala sekolah. Maju terus 
pendidikan Indonesia. Terima kasihku untuk bapak 
ibu guru,  terkhusus yang berada di daerah 
terdepan, terluar, dan tertinggal).

Sekilas Sejarah Kabupaten Kepulauan Sula
Daerah otonom Kabupaten Kepulauan Sula 

terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003.
Terbentuknya daerah otonom Kabupaten Kepulauan 
Sula melalui proses perjuangan panjang yang cukup 
melelahkan yang dilakukan oleh para putra daerah 
Kepulauan Sula. Diteliti secara historis, proses 
perjuangan Kabupaten ini dimulai pada tahun 1954 
yaitu saat Presiden Sukarno berkunjung ke 
Kabupaten Maluku Utara dan beberapa wilayah KPS 
di Maluku Utara, kecuali wilayah KPS Sanana. Hal 
ini menyebabkan masyarakat Kepulauan Sula 
merasa tidak diperhatikan oleh Pemerintah Maluku 
Utara pada waktu itu, maka melalui mufakat, rakyat 
Kepulauan Sula mengutus dua orang putra Sula 
yaitu: H. Adam Yoisangadji (Almarhum) dan Yusuf 
Mayau (Almarhum) untuk menghadap Presiden 
Sukarno sekaligus meminta kesediaan beliau untuk 
berkunjung ke Kepulauan Sula. Ini sekaligus 
merupakan cikal awal perjuangan masyarakat 
Kepulauan Sula yang ingin memekarkan wilayahnya 
menjadi suatu Kabupaten. Namun Presiden Sukarno 
berhalangan, maka beliau mengutus Wakil Presiden 
Drs. Muhammad Hatta ke Kepulauan Sula.

Pada tahun 1957 rakyat Maluku Utara 
menuntut pembentukan Daerah Swatantra Tk. I atau 
Propinsi Maluku Utara bersama-sama pembentukan 
daerah- daerah Tk. II, termasuk Tk. II Kabupaten 
Kepulauan Sula tetapi secara khusus rakyat 
Kepulauan Sula belum menuntut secara resmi 
pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula.
Pada saat itu, beberapa peristiwa besar terjadi dalam 
Negara Republik Indonesia diantaranya pada tanggal 
17 Desember 1957 Presiden Republik Indonesia 
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menyatakan Negara Republik Indonesia dalam 
keadaan perang dan
operasi militer. Walaupun pada saat itu kondisi 
negara berada dalam keadaan bahaya tetapi beberapa 
tokoh politik dan aktifis Maluku Utara di Ternate 
tetap menuntut agar Maluku Utara dijadikan Daerah 
Tk.I. Tokoh–tokoh politik dan aktifis yang berjuang 
agar Maluku Utara dijadikan Tk.I, kemudian 
ditangkap dan diasingkan ke Pulau Nusakambangan. 
Peristiwa besar yang terjadi saat itu telah 
menyebabkan putusnya hubungan antara Sanana dan 
Makasar.

Di tengah sulitnya kondisi pada saat itu, pada 
tanggal 15 September 1959 diadakan pertemuan 
antara Ikatan Keluarga Sula dan beberapa pelajar 
dan mahasiswa Sula, yang pada intinya 
membicarakan kesulitan-kesulitan yang ada di 
Kepulauan Sula. Setelah pertemuan tersebut maka 
pada tanggal 29 September 1959 di kota Makasar, 
para tokoh masyarakat dan para pelajar serta 
mahasiswa Sula menyepakati untuk didirikannya 
Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula 
(HPMS) sekaligus pendeklarasian secara resmi 
tuntutan untuk membentuk Daerah Tingkat II 
Kabupaten Kepulauan Sula. Deklarasi ini sengaja 
dilakukan di kota makasar karena selain sebagai 
pusat pergerakan juga mempertimbangkan faktor 
psikologis, politik dan keamanan yang pada saat itu 
cukup genting karena negara Indonesia berada 
dalam keadaan perang dan operasi militer.

Pergerakan ini lebih banyak dimotori oleh 
para pelajar dan mahasiswa. Hal ini untuk menjaga 
kemurnian pergerakan dalam menyampaikan 
aspirasi masyarakat Sula sekaligus mencerminkan 
cukup besarnya andil HPMS sebagai pendobrak dan 
penggerak tuntutan rakyat Kepulauan Sula dalam 
membentuk Daerah Tingkat II kabupaten Kepulauan 
Sula.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan 
Sula juga berpedoman pada pola-pola pemekaran daerah 
Maluku, antara lain seperti:
Hasil Karya Badan Perancang Pemekaran Daerah Tingkat 
Dua Maluku Utara (BAPERAN) yang dibentuk 
berdasarkan SK Gubernur Maluku tanggal 6 Desember 
1966 Nomor: Des. 15/3/66, Tentang Pembagian Maluku 
Utara dan telah mencantumkan “Kepulauan Sula sebagai 
Daerah Tingkat Dua”.
Secara politis di Sanana telah dibentuk Panitia 
Pemekaran Daerah Tingkat II Kepulauan Sula dan 
salah satu bukti peninggalan hasil karya Panitia 
Pemekaran tersebut adalah pembebasan tanah di 
Desa Fagudu dan sempat membangun 15 buah 
rumah. (irk/principals/dari berbagai sumber)

selayang pandang

Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
tetap dipuja-puja bangsa
(Indonesia Pusaka karangan Ismail Marzuki)

pulau tidore/diantrihapsari
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Karya terbarunya adalah film berkualitas yang hadir 
untuk menghibur seluruh keluarga Indonesia, akan 
tetapi juga ada unsur edukasi dan promosi kekayaan 
alam dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia  yang 
diproduksi Alenia Pictures bisa menjadi pilihan tepat 
untuk untuk ditonton, di tengah-tengah gencarnya 
produksi film murahan yang sarat dengan mistis dan 
sensualitas. Tepatnya, film ini digarap  di daerah 
Tiom, Papua. Dan kita semua tahu, setiap film yang 
dipersembahkan oleh Ari Sihasale dan Nia 
Zulkarnaen ini selalu ada misi di balik itu semua. 

Mereka berdua ingin mengajak kita semua, generasi 
penerus bangsa agar dapat dan mampu lebih 
memperkenalkan Indonesia kepada dunia bahwa 
Indonesia  itu indah, kaya, dan amat sangat luar 
biasa. Untuk itu, harus disyukuri dan selalu 
menjaganya. Tidak sebaliknya, merusaknya.”Kita 
pengen tanamkan itu sedini mungkin, dari anak-anak 
sampe orang dewasa." ujar Nia seperti dikutip oleh 
sebuah media online ibukota. 
Film ini bisa menjadi hiburan yang bermanfaat dan 
tentunya mendidik. Salah seorang pemeran dalam 

film ini, Laura Basuki yang memerankan istri orang 
Papua yang tinggal di Jakarta, namun ia harus ikut 
sang suami pindah ke Papua. Karena ia orang yang 
terbiasa hidup di kota besar Jakarta, tidak pernah 
mengalami hidup susah. Pada awal-awal tinggal di 
Papua, dia cukup kaget, bingung, dan stres. Namun 
karena anak-anak Papua ini telah memberi inspirasi, 
ia akhirnya belajar menerima keadaan. Dalam 
sebuah wawancara dengan wartawan, ia mengaku  
mau terlibat dalam film ini karena ia percaya bahwa 
film-film produksi Alenea pasti film-film terbaik. 
Banyak hal yang bisa ditampilkan di film ini. Film 
ini ingin memperlihatkan kondisi Papua yang tak 
terjangkau oleh pemerintah, di mana pendidikan 
juga masih sangat kurang. Dan supaya memberikan 
inspirasi dan motivasi kepada generasi muda, bahwa 
di sana ada bagian Indonesia yang sebenarnya kaya, 
dan perlu mendapat perhatian. Khususnya 
pendidikan. Masyarakat Papua, mungkin saja 
merupakan masyarakat yang paling terakhir 
tersentuh oleh modernisasi. Wajar kalau konflik 
terus terjadi karena ada kesenjangan yang sangat 
dalam. Pertikaian warga dengan pihak Freeport 
misalnya, perusahaan asing yang telah merampas 
habis kekayaan di tanah Papua, tidak mau 
memperkerjakan warga sekitar atau pun kalau 
memepekerjakan mereka, tentunya dengan upah 
kerja yang sangat rendah. Ini salah satu bukti, buruh 
lokal berharga sangat rendah karena rendahnya 
tingkat pendidikan di sana. Selain Laura, aktor 
Ringgo berperan sebagai Ucok, seorang pendatang 
yang menjadi kepala proyek aspal di Papua. Karena 
buatnya Papua merupakan daerah baru, maka ia juga 

baru dlam 
mengenal 
budaya 
masyarakat 
di sana. 
Sehingga 
demgan 
sekuat tenaga 
ia mencoba 
mempelajari 
logat dan 
bahasa, 
untuk 
mendalami 
karakter 
dalam 

perannya. “Saya sangat terbantu oleh teman-teman 
yang asli Papua," ujar Ringgo seperti dikutip oleh 
salah satu media nasional. Pada intinya, bagaimana 

Pesineas muda dan produktif ini layak mendapat acungan jempol. Luar biasa. Berpacu dengan para pengkhianat 
negeri ini, Ale, panggilan putra Papua ini bersama Nia Zulkaraen, sang istri yang merupakan anak dari pasangan 

bintang film senior Dicky Zulkarnaen dan Mieke Wijaya ini terus memproduksi film yang mengambil latar belakang 
kehidupan di wilayah timur tanah air. tentunya dengan tekad yang ikhlas, agar wilayah timur Indonesia yang kaya 

raya sumber daya alamnya itu, mendapat perhatian khusus, dikelola dengan benar, tidak sebaliknya, dijual ke 
negara asing dengan harga yang sangat-sangat murah.Pemerintah harus membuka lebar-lebar, bahwa inilah 

warisan leluhur yang harus dijaga, untuk kemakmuran anak negeri. 

MENCINTAI INDONESIA 

LEWAT FILM pesan dalam film itu sampai atau tidak, sepenuhnya 
masyarakatlah yang akan menilai, serta peran 
sutradara dalam memilih para pemeran dalam film 
itu. Mengingat banyaknya film produksi Alenia 
Pictures yang masuk dalam beberapa festival film 
internasional, Nia pun sudah mempersiapkan film 
'Di Timur Matahari' untuk ikut ke ajang yang sama. 
"Kita usaha bikin sebagus mungkin, penilaian 
terserah penonton, dan kalau di festival terserah juri. 
Kalau dapat penghargaan, ya itu bonus atas kerja 
keras semua crew dan artis," jelas Nia.
"Semoga setiap tahun bisa lebih, Insya Allah tahun 
depan bisa mengisi di dua liburan, Juni dan akhir 
tahun. Setiap film harus lebih baik dan 
menampilkan yang berbeda,” ucap Nia dengan 
penuh optimistis.

Sudah barang tentu, hanya orang-orang yang masih 
berpikiran jernih dan masyarakat terdidik yang mau 
dan mendukung film ini. Generasi muda harus 
dipaksa untuk menonton film-film yang memiliki 
unsur pendidikan dan motivasi yang tinggi serta 
memupuk rasa cinta tanah air dan bangsanya. Bukan 
menciptakan generasi yang penakut dan gamang 
dengan tontonan yang jauh dari unsur mendidik. 
Peran orang tua dan guru untuk mengarahkan anak-
anak dan anak didiknya menjadi manusia yang 
beriman, cerdas, dan cinta tanah air. 
Amin.(nh/principals) 

resensi film

ce
rit

am
u.

co
m

ce
rit

am
u.

co
m

Ari Sihasale



Judul 
Ali Sadikin, Membenahi Jakarta 
Menjadi Kota yang Manusiawi

Penulis 
Ramadhan KH

Penerbit 
Ufuk

Cet. I, Juni 2012
Halaman

xviii + 612 halaman
Harga

Rp. 74.000
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Juli 2012, Jakarta menjadi pusat perhatian 
masyarakat Indonesia di berbagai belahan tanah air. 
Dan dari segala lapisan masyarakat. Mahasiswa, 
guru, pedagang, karyawan, bahkan orang-orang 
jalanan. Betapa tidak? Jakarta tengah dimarakkan 
oleh pemilukada untuk memilih gubernur DKI 
Jakarta Meski baru putaran pertama, tapi siapa calon 
yang bakal menduduki DKI-1 itu sudah mengerucut. 
Tinggal dua pasangan, yakni Foke-Nara dan Jokowi-
Ahong. Dari hasil putaran pertama ini, Jokowi-
Ahong berada di atas angin, karena suara yang 
dperolehnya jauh melebihi Foke.

Siapa pun orangnya, gubernur DKI Jakarta 
baru masih akan dihadapkan pada tumpukan masalah 
berat yang selalu menjadi batu kendala bagi 
gubernur. Dengan kompleksitas yang tinggi, siapa 
pun gubernurnya, tidak akan mampu membenahinya, 
tanpam melakukan pendekatan-pendekatan strategis 
dan berpikir keras siang dan malam untuk mengurai 
benang kusut Jakarta. Bukan perkara gampang 
memang. Teori planologi maupun teori 
kemsyarakatan tidak dapat menuntaskan aneka 
ragam persoalan yang telah lama ada. Hanya dengan 
idealisme, keinginan yang kuat, serta kerja keras 
merupakan modal utama untuk melakukan 
perubahan. Dan satu hal lagi, perhatian terhadap 
aspirasi rakyat harus benar-benar diperhatikan 
dengan seksama.

Pengalaman adalah guru yang paling berharga. 
Mungkin para calon gubernur perlu menengok 
kembali sosok Ali Sadikin, gubernur DKI yang 
seringkali membuat gebrakan dan kebijakan yang 
luar biasa. Berbagai pembenahan di Jakarta pada 
awal masa kepemimpinannya, dengan setumpuk 
masalah yang dihadapinya.

Jalanan yang tidak memadai, kurangnya jumlah 
sekolah, angka pengangguran yang tinggi, minimnya 
fasilitas kesehatan, adalah sebagian kecil persoalan 
yang dihadapi Jakarta ketika Ali Sadikin mulai 
menjabat gubernur Jakarta. Belum lagi permasalahan 
penyakit masyarakat (prostitusi dan gelandangan),   
dengan kondisi keuangan pemerintah kota yang 
sangat saat tidak mendukung untuk dilakukannya 
perubahan dengan segera.

Segudang permasalah yang begitu kompleks itu 
telah membuat Ali Sadikin berpikir dan berpikir 
keras bagaimana mengubah dan mengembalikan 

keadaan menjadi lebih baik. Pertama, yang harus 
dilakukan adalah bagaimana mendapatkan sumber 
pendapatan untuk memperoleh dana pembangunan. 
Yang ada di benaknya kala itu adalah sektor 
pajakharus digenjot dengan kata lain ia 
merevitalisasi sektor pajak agar kebocoran dikurangi 
sambil mencari sumber pajak lain yang dapat 
dimaksimalisasi. Pajak judi adalah salah satunyanya, 
karena judi saat itu hanya biasa dilakukan oleh 
komunitas etnis tertentu. Namun ide ini kemudian 
mengundang kontroversi.

Meski mengundang kontroversi, terutama dari 
golongan agamis, Ali Sadikin tidak urung 
melaksanakan niatnya. Pasalnya ia tahu bahwa 
kebijakan ini memiliki landasan yuridis. Dengan 
kata lain, pungutan pajak ini pada dasarnya legal.

Selain itu, bagi Ali Sadikin persoalan 
masyarakat tidak dapat dilihat hanya dari balik meja. 
Ia harus turun langsung ke lapangan, berinteraksi 
dengan warga, dan mengalami langsung kesulitan 
yang dihadapi oleh warganya.

Itu sebabnya ia tidak segan untuk berdesak-
desakan di dalam bis kota untuk merasakan betapa 
tidak nyamannya sarana transportasi yang ada kala 
itu  (Hal. 129).  Karenanya juga ia menjadi tahu 
bagaimana harus melakukan pembenahan moda 
transportasi, mulai dari perlunya pemberhentian bis 
agar moda ini lebih tertib, hingga perlunya 
penambahan dan pembenahan terminal. Bahkan ia 
juga mengambil langkah berani meminjam dana dari 
Amerika untuk menambah armada bis.

Menariknya, Ali Sadikin seakan ingin 
memangkas birokrasi. Ia enggan kebijakannya 
direalisasikan dalam waktu yang lama. Itu sebabnya 
ia kerap melakukan instruksi langsung  di tempat 
secara spontan. Bahkan hal itu sering bernada 
perintah yang harus dilakukan segera. Ini dilakukan 
semata-mata agar warga tidak lebih lama menderita.

Berbagai aspek kehidupan warga kota begitu 
diperhatikan oleh Ali sadikin. Ia ingin warga merasa 
lebih diperhatikan dan dimanusiakan. Ini berarti ia 
ingin warga Jakarta lebih beradab. Kekerasan 
hatinya sajalah yang dapat mencapai itu semua. 
Bukan untuk kepentingan sekelompok orang apalagi 
dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan warga.

Kalau kita melihat dua pasangan calon gubernur 
DKI saat ini, sudah kelihatan sekali beda karakter 
dari kedua calon gubernur tersebut. Jokowi yang 
sudah sukses membenahi kota Solo dengan gaya 
yang pernah dilakukan oleh Bang Ali. Persoalan 
masyarakat tidak dapat dilihat hanya dari balik meja 
dan memerintahkan para pembantu-pembantunya 

yang kadang malah menciptakan masalah baru. 
Seorang gubernur harus mau turun langsung ke 
lapangan, berinteraksi dengan warga, dan mengalami 
langsung kesulitan yang dihadapi oleh warganya.

Sebagaimana Bang Ali, Jokowi pun tidak pernah 
segan untuk berdesak-desakan di dalam bis kota 
untuk merasakan betapa tidak nyamannya sarana 
transportasi yang ada kala itu atau pun lusukan di 
pasar-pasar tradisional dan berbincang langsung 
dengan para pedagang maupun masyarakat. 
Sehingga   ia menjadi tahu bagaimana harus 
melakukan pembenahan moda transportasi, mulai 
dari perlunya pemberhentian bis agar moda ini lebih 
tertib, hingga perlunya penambahan dan 
pembenahan terminal atau pun pasar-pasar. Bahkan, 
Bang Ali berani meminjam dana dari Amerika untuk 
menambah armada bis.

Setidaknya buku ini dapat menjadi teladan bagi 
para calon pemimpin Jakarta, khususnya, mau pun 
pemimpin di belahan daerah mana pun. Ali Sadikin 
adalah masa lalu, akan tetapi tak ada salahnya jika 
kita belajar dari lalu. Pepatah mengatakan, siapa 
enggan melihat masa lalu, ia buta melihat masa kini

Kalau pun buku ini kami munculkan di majalah 
ini, tidak ada masksud apa-apa, kecuali memberikan 
pencerahan kepada para pemimpin sekolah ( bisa 
guru, atau pun kepala sekolah, dan para calon 
kepala), bahwa begitulah seharusnya seorang 
pemimpin. Setiap kebijakan dan tindakannya mampu 
mengubah tatanan sosial yang amburadul menadi 
lebih baik, meski kadang harus menuai 
kritik(nh/principals). 
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JOKOWI DAN BAKSO. Sebagai calon gubernur DKI, ia tak merasa 
risih untuk menikmati bakso kampung sambil ngobrol dengan 
masyarakat kecil.

PEMIMPIN
PRO RAKYAT

resensi buku
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Surat 

dari 

Jepang

Kebetulan di tempat saya, tepatnya 
di kota Naruto ini ada 3 orang 

Indonesia, mereka senior saya di 
sini. Meskipun salah satu dari 
kami beragama lain, namun dia 

sering ikut berpuasa karena 
kebiasaanya ketika di 

Indonesia. Kami sering 
mengadakan buka 

bersama, memasak 
bersama untuk buka dan 

sahur. Lebih sering 
kami berbuka berdua 

saja, karena salah satu 
teman kami sibuk part time 

job.
Ketika memasuki kampus pertama kali, 

saya merasa aneh menjadi bagian 
minoritas di negeri ini. Mungkin ketika 
melangkah, banyak orang yang 
memperhatikan penampilan saya yang 
berjilbab. Apalagi ketika musim panas 
datang, sebagian mereka merasakan panas, 
sementara saya tetap mengenakan jilbab. 
Meskipun mahasiswi sebelum saya juga 
yang mengenakan jilbab, namun hal ini 
masih merupakan hal yang dianggap aneh 
oleh warga di sini. Namun yang membuat 
saya sangat senang, karena masih ada yang 
mengerti mengenai Islam, termasuk dosen 
(sensei) pembimbing saya.
Beliau sangat mengerti Islam, karena 
sebelum kedatangan saya, ada 
mahasiswanya yang berasal dari 
Afganistan juga beragama Islam. Bahkan 
beliau sempat bertanya-tanya mengenai 

Islam kepada saya, dan pada akhir percakapan, 
beliau meminta maaf karena tidak bisa menyediakan 
tempat untuk ibadah di kampus. Hal ini menurut 
saya adalah baik, karena meskipun beliau memiliki 
kepercayaan yang berbeda, namun masih 
memberikan toleransi kepada pemeluk agama lain.
Ketika bertemu dengan teman-teman dari Indonesia 
yang tergabung dalam wadah PPI(Persatuan Pelajar 
Indonesia) Tokushima, perasaan minoritas saya 
sedikit terobati, karena sebagian besar teman-teman 
adalah muslim. PPI ini tidak hanya terdiri dari 
mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi 
di Wilayah Tokushima, tetapi ada juga perawat/ 
pekerja dan beberapa anggota luar biasa, yaitu 
anggota yang bukan mahasiswa dan bukan pekerja, 
namun mereka sangat membantu dalam kegiatan 
PPI. Mereka adalah orang Indonesia yang tinggal 
atau menetap di Jepang, karena suami/istri mereka 
orang Jepang atau bekerja di Jepang.
Saya tidak habis pikir bagaimana teman-teman PPI 
luar biasa itu menumbuhkan iman dan islam di 
dalam keluarganya, yang mana lingkungkannya 

sangat jauh dari hal itu. Misalnya, minuman keras, 
daging yang tidak halal atau makanan yang belum 
terjamin kehalalannya dijual bebas di supermarket-
supermarket.
Apalagi ketika bulan puasa datang, bertepatan 

0
dengan musim panas yang bisa mencapai 35 C. 
Anak-anak mereka rata-rata masih duduk di sekolah 
dasar, di mana dia harus menjalankan ibadah puasa 
sementara teman-temannya dengan biasa makan, 
minum di depan mereka. Namun, teman saya bisa 
membuat anak-anaknya tetap menjalankan ibadah 
puasa.
Puasa di sini sangat berbeda dengan di Indonesia. 
Mulai dari lingkungan atau masyarakat yang tidak 
begitu mengenal puasa sampai dengan kondisi cuaca 
yang jelas berbeda. Bulan puasa yang jatuh pada saat 
musim panas ini, akan lebih lama jika dibandingkan 
dengan di Indonesia. Waktu siang yang hampir 16 
jam, membuat kita lebih lama menjalankan ibadah 
puasa. Dan waktu malam yang sempit, membuat 
jadwal tidur harus ditata ulang, mengingat ketika 
bulan ramadhan kita disunahkan untuk sholat 

Tak terasa, hampir 5 bulan saya berada di 
negeri yang terkenal akan kemajuan 
teknologinya. Saat ini sudah memasuki 
musim panas dan bertepatan juga dengan 
bulan Ramadan. Ini merupakan pengalaman 
pertama saya berpuasa di negeri orang, 
jauh dari keluarga. Saya harus melalui 
puasa di bulan Ramadan ini bersama 
teman-teman di sini. 

Merasakan

Puasa
di Negeri
Sakura

Saya dengan pakaian Yukata.
pakaian tradisional wanita Jepang,
mirip kimono tapi lebih simpel.
(Foto2: DOK. PRIBADI) 

Dalam menyambut datangnya bulan puasa, umat 
Muslim Jepang akan saling berbagi kebahagiaan 
dengan saudaranya sesama Muslim. Islamic Centre 
Jepang misalnya, telah membentuk semacam panitia 
Ramadhan yang bertugas menyusun kegiatan selama 
bulan puasa, mulai dari dialog keagamaan, majelis 
taklim, shalat tarawih berjamaah, penerbitan buku-
buku keislaman dan segala hal yang terkait dengan 
pelaksanaan ibadah puasa. Panitia juga menerbitkan 

jadwal puasa dan mendistribusikannya ke rumah-
rumah keluarga Muslim maupun ke Masjid-Masjid. 
Jadwal puasa ini juga dibagikan ke restoran-restoran 
halal di seantero Jepang. Panitia ini mulai bekerja 
ketika telah muncul hilal dan berakhir pada saat Idul 
Fitri. Jika tidak nampak hilal tanda awal puasa 
dimulai, maka panitia mengikuti ketetapan hilal 
Malaysia, negara Muslim terdekat.
Puasa di Jepang sangat berbeda dengan di tanah air. Di 
tanah air, pada bulan puasa, mall dan pusat belanja 
menjadi sangat islami. Restoran dan warung makan 
tutup, minimal ditutup dengan tirai, kalau tidak ingin 
digrebeg. Orang yang tidak puasa dianjurkan untuk 
menghormati yang berpuasa.
Di Jepang, karena puasa bukan merupakan ibadah 
nasional, aktivitas sehari-hari tampak normal. Makan 
dan minum di depan umum, bukan menjadi masalah. 
Justru orang yang berpuasalah yang harus 
menghormati orang yang tidak berpuasa. Sebab puasa 
tidak lantas menyulitkan orang yang berpuasa. 
Begitulah seharusnya. Orang berpuasa tidak perlu 
mendapat perlakuan istimewa dan dihormati. Itulah 
esensinya.

Beda Puasa di Indonesia dengan di Jepang

rehat
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tarawih dan sahur. Suatu ketika, saya pernah dari 
berbuka sampai subuh tidak tidur, baru tidur 
setelahnya. Selain itu, hal yang membuat terasa 
berbeda karena tidak pernah mendengar adzan dari 
masjid. Untuk itu, kita membuat adzan di laptop 
maupun di HP.
Seminggu sebelum memasuki bulan Ramadan, 
sensei (dosen) sudah memberikan banyak nasihat 
agar memperbanyak minum agar tidak dehidrasi. 
Saat zemi (bimbingan tesis dalam kelompok kecil), 
sensei meminjami saya buku untuk dibaca selama 
liburan musim panas. Sembari memberikan buku itu, 
beliau bilang, “Ini cocok untuk “teman” liburan 
musim panas. Kamu bisa membacanya di 
perpustakaan, saya rasa itu adalah tempat yang 
cocok untuk kamu yang sedang berpuasa.” Karena 
di perpustakaan dilarang membawa makanan dan 
minuman serta tempatnya yang ber-AC akan 
membuat kita lebih nyaman.
Sebelum memasuki liburan musim panas, teman-
teman satu jurusan termasuk para sensei 
mengadakan summer party. Kami mengadakan pesta 
BBQ di taman dekat kampus. Pada saat sensei 
bertemu saya, beliau bertanya, “Budiyah, kamu tahu 
kan hari ini ada BBQ? Kami akan memulainya nanti 
sebelum sunset, jadi bergabunglah.” Betapa 
terharunya saya mendengar hal itu. Kebetulan pada 
saat pesta tersebut sudah memasuki bulan ramadan. 
Awalnya pesta akan dimulai pukul 16.00 sore, 
namun akhirnya diundur jadi pukul 18.00, meskipun 
masih harus menunggu 1 jam lagi untuk berbuka.
Selain itu, mereka (sensei dan teman-teman) juga 
menyediakan menu spesial. Karena mereka tahu jika 
saya tidak boleh makan daging sembarangan. Kami, 

saya dan senior dari Indonesia, datang ke pesta pada 
pukul 18.00. Sesampai di sana, para sensei dan 
beberapa teman sudah memulai membakar daging. 
Ketika saya datang, mereka langsung bertanya, 
apakah saya bisa memakan daging domba. Padahal 
di sini kami hanya memakan daging yang dipesan 
khusus dari teman. Dengan sangat menyesal, saya 
mengatakan tidak kepada sensei. Padahal di sisi lain, 
sensei yang lain sedang membakar daging tersebut 
khusus untuk saya. Bahkan tempat membakarnya 
disendirikan.
Mendengar hal itu, sensei merasa khawatir, karena 
tidak ada yang bisa saya makan kecuali sayuran 
yang saat itu tersedia. Namun tidak lama kemudian, 
teman kami datang dengan membawa berbagai 
seafood. Betapa senangnya aku, begitu juga dengan 
sensei. Beliau berkata, “Akhirnya, ada juga yang 
bisa kamu makan.” Setelah itu, kami mulai 
membakar sembari menunggu waktu berbuka. 
Sementara teman-teman yang lain sudah mulai 
makan. Pada saat menunggu waktu berbuka, sensei 
pun ikut menghitung waktu berbuka, seperti seorang 
juri lomba yang menghitung mundur waktu 
pertandingan. Hal ini juga diikuti oleh teman-teman 
dan sensei yang lain.
Hal ini menurut saya sangat menarik, bahwa 
toleransi beragama sangat dibutuhkan ketika kita 
harus berhubungan dengan banyak orang dan 
memiliki latar belakang yang berbeda pula. 
Meskipun di negara kita toleransi beragama juga 
sangat dijunjung tinggi, namun ketika kita menjadi 
kelompok minoritas hal ini akan sangat terasa. 
Indahnya hidup bersama dengan toleransi yang 
sangat tinggi.(nh/siti budiyah/principals/naruto-jepang)

Saya bersama Dosen dan teman-teman dari Indonesia dan Cina

DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH
KABUPATEN SUMEDANG

Selalu ada cerita lucu dan menarik di balik setiap 
pelaksanaan diklat calon kepala sekolah.
Terutama ketika sesi dinamika kelompok, dimana 
masing-masing anggota dari setiap kelompok 
harus mampu mengendalikan emosinya, karena 
dalam sesi tersebut semua dalam posisi yang 
sama.
Kadang seseorang harus jadi pemimpin, yang  
lain jadi anak buah atau sebaliknya. Kerjasama, 
toleransi menjadi tuntutan utama, karena mereka 
berada dalam satu tim yang harus solid.
Namun demikian, sesi ini menjadi aktivitas yang 
paling menarik dan menyenangkan bagi setiap 
peserta diklat. (nh/principals/garut, 22-29 juli 

2012)

foto2: agus yuli dan nurhidayat/lppks

galerirehat
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