Ancol Taman Impian

Ancol, My Personal Story
“Inspirasi berkarya
adalah kehidupan itu
sendiri, namun inspirasi utama saya
adalah mereka yang
terdekat dengan saya
dan keluarga…”

R

utinitas kerja sehari-hari menguras sebagian besar waktu
masyarakat di perkotaan.
Kondisi ini membuat banyak
keluarga yang tidak memiliki waktu untuk bercengkerama bersama keluarga.
Hanya pada saat weekend-lah ada kesempatan untuk bersantai bersama anakanak. Namun terkadang karena pilihan
tempat refreshing yang kurang tepat,
membuat kualitas kebersamaan keluarga
menjadi kurang optimal.

yang ada, pengunjung Ancol rata-rata
dapat lebih meningkatkan quality time
atau waktu yang berkualitas bersama
keluarga. Melalui aneka hiburan dan
permainan yang bisa dinikmati satu keluarga dalam waktu yang sama, pengunjung Ancol dapat lebih jauh mengeksplorasi rasa kebersamaan di antara masing-masing anggota keluarga. “Tempat
ini (Ancol) selalu membawa keceriaan
bagi keluarga saya. Tak perlu menyita
waktu dan menempuh perjalanan jauh,
di tempat inilah saya bisa merangkai
kebahagiaan bersama keluarga,” ujarnya.

“Diantara pekerjaan, berkumpul dengan
keluarga adalah saat yang saya tunggutunggu,” kata Riri Riza. Produser dan
sutradara ini mengungkapkan, bahwa
kesempatan seperti itu tidak luas.
Sebagian besar keluarga pergi ke pusat
perbelanjaan pada saat weekend. Sayangnya, tanpa disadari, masing-masing
anggota keluarga sibuk dengan aktivitas
sendiri-sendiri di tempat ini. Anak biasanya bermain di tempat main anak dengan baby sitter atau pengasuh. Sementara sang ibu berbelanja dan ayah mungkin asyik menikmati kopi di sebuah kafe.
Hal ini membuat kualitas kebersamaan
keluarga kurang optimal.
Ini yang melatarbelakangi Ancol sebagai sebuah tempat rekreasi memperkenalkan konsep Smart Recreation untuk
keluarga Indonesia. Konsep rekreasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas
kebersamaan keluarga dengan rekreasi yang benar-benar mengutamakan
kebersamaan antaranggota keluarga. Di
Ancol Taman Impian inilah tempatnya,

sebuah kawasan wisata terpadu yang
memiliki sudut-sudut indah, berikut
ragam wahana rekreasi yang inspiratif
dapat memacu pengunjungnya menjadi
pribadi-pribadi yang aktif, ekspresif dan
produktif.
“Menghabiskan waktu berlibur singkat di sini adalah pilihan cerdas untuk
merangkai kebersamaan,” kata sutradara
yang telah bertabur karya, antara lain
Petualangan Sherina, Eliana Eliana, dan
Gie ini. “Di sinilah karya-karya atas nama
cinta terus bertumbuh,” kata pria yang
bersama Mira Lesmana membesut Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi.
Dengan berbagai wahana dan fasilitas

Selain berekreasi ke unit rekreasi Dufan,
Ocean Ecopark, Ocean Dream Samudra,
Atlantis, Outboundholic dan Paintball,
satu keluarga dapat menikmati pantai
dan aktivitas olahraga seperti jogging di
Promenade Ancol, bersepeda, naik Segway dan mobil golf, hingga wisata kuliner bersama di Jimbaran Resto, Bandar
Djakarta, Dermaga One dan Backstage.
Ada pula Ancol Beach City Mall, sebuah
lifestyle mal baru dengan konsep pantai.
Pengunjung juga bisa menikmati ragam
seni budaya di Pasar Seni.
Riri menyebutkan, beragam kebahagiaan yang terangkai menjadi sumber
inspirasi. “Dan, Ancol menjadi pilihan
cerdas liburan keluarga,” katanya. Senyumpun mengembang.
z INFORIAL

SURAT DARI REDAKSI

pendidikan di negeri ini. Pendidikan
yang berkualitas akan menghasilkan
sumber daya manusia yang
mempunyai daya saing. Human
Development Index (HDI) Indonesia
tidak bisa dipungkiri masih jauh dari
harapan yakni 0,617 pada tahun
2011. Untuk tingkat ASEAN, kualitas
manusia Indonesia ini masih kalah
dari Singapura, Brunei Darussalam,
Malaysia, Thailand, dan Filipina.
Sebuah hal yang tentunya sangat
memprihatinkan dan menjadi
sebuah pekerjaan rumah yang
berat khususnya bagi kalangan
pendidikan.
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Pembaca Komunika dimanapun Anda berada,
ak terasa sebulan berlalu, kini kami
hadir kembali menjumpai Anda
pada Edisi Mei dengan berbagai
ulasan menarik.. Tanggal 1 Mei
ditandai dengan Hari Buruh dimana
kita tentunya mengharapkan nasib para pekerja
akan semakin baik dari hari ke hari. Kemudian
tanggal 2 Mei adalah hari sakral bagi seluruh
insan pendidikan di Indonesia. Peringatan Hari
Pendidikan Nasional ini sepatutnya membuat kita
merenungkan kembali perjalanan serta jati diri

T

Pembaca yang budiman,
Menyikapi permasalahan
pendidikan di Indonesia, pada
edisi kali ini kami mencoba
menyoroti tentang dilema sistem
pendidikan dasar di Indonesia.
Pendidikan dasar adalah fondasi
yang sangat menentukan langkah
siswa ke jenjang pendidikan
berikutnya. Begitu besarnya
perhatian pemerintah terhadap
sektor pendidikan dasar ini diawali
beberapa tahun silam tercermin
dari adanya kebijakan bahwa
pendidikan dasar adalah 9 tahun
(SD hingga SLTP). Lebih jauh
pemerintah kemudian menggulirkan
dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dasar. Kami akan
membedah problematika seputar
pendidikan dasar ini diantaranya
masalah gonta-ganti kurikulum dan
tinjauan dari sisi psikologis anak.
Tinjauan dari sisi psikologis ini
terkait dengan banyaknya pelajaran
yang harus ‘dilahap’ anak di bangku
sekolah plus tumpukan PR yang
harus dikerjakan setiap hari. Satu
hal lagi yang kerap mengundang
pro-kontra adalah keharusan bahwa

anak-anak di Taman Kanak-kanak
s sudah bisa membaca, menulis
dan berhitung, bahkan di beberapa
sekolah favorit mensyaratkan tiga
kemampuan itu dalam tes masuk.
Hal ini akan kami kupas untuk Anda
pada edisi kali ini.
Bagaimana dengan rubrik lainnya?
Rubrik profesi akan mengulas
sebuah profesi yang mungkin belum
banyak diketahui orang yaitu video
journalist. Sedangkan profil bulan
ini yang kami tampilkan adalah
sosok Kepala BASARNAS, Daryatno,
yang merupakan lulusan Universitas
Terbuka.
Masih ada bacaan menarik yang
tidak boleh Anda lewatkan. Resensi
buku dan juga galeri foto menjadi
menu tetap Komunika. Sebagai
penambah wawasan Anda, kami
hadirkan berbagai artikel ringan tapi
ilmiah dalam rubrik tutorial. Salah
satunya adalah tentang transformasi
ala masyarakat Korea Selatan yang
mungkin bisa dicontoh bangsa kita.
Demam Korea saat ini mewabah ke
seluruh penjuru dunia mulai dari
produk elektronik, produk otomotif,
sampai dengan budaya K-Pop
dengan lagu dan band yang sangat
digandrungi anak muda Indonesia.
Di balik semua itu, satu hal yang
harus kita pelajari dan ambil
hikmahnya adalah bagaimana Korea
bisa mensejajarkan diri dengan
negara tetangganya Jepang dan
menjadi Macan baru di Asia Timur.
Etos kerja masyarakat Korea perlu
kita tiru sehingga Indonesia bisa
bangun dari tidurnya dan kembali
menjadi salah satu Macan Asia.
Selamat menikmati sajian kami !
Salam redaksi

DAFTAR ISI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

12

Daftar NPWP Melalui e-Registration

BERITA KOMUNIKA

Dari Pungli, Buku,
hingga Minus Guru
Pendidikan di Indonesia masih terus
dirundung dilema klasik yang kerap muncul
di setiap tahun ajaran baru.
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PROFESI

Pengisi Suara
Makin Subur
Seorang dubber bisa menirukan suara
sampai lima tokoh dalam satu film.
Semasa pemerintahan Orde Baru profesi
ini pernah dilarang.
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SEHAT

Hidup Sendiri
Picu Depresi

INOVASI

Menghemat Bensin
dengan Air

Hidup dengan segala yang dimiliki
belum tentu bisa mengatasi rasa
kesepian, sendiri, dan depresi.

Alat ini mampu menekan emisi
gas buang karbon monoksida dan
karbon dioksida yang berbahaya
bagi lingkungan hingga 50
persen.

ALSO INSIDE
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EDUTAINMENT

Arsiran Bayangan Air
untuk Membaca Awal
Sanggar Belajar dan Bermain Sallam
Klab berada di pasar tradisional Haji Ten
Rawasari Jakarta Timur - pasar kecil
yang memberikan penghidupan bagi
masyarakat marjinal. Di sanggar yang
sangat sederhana ini anak-anak usia pra
sekolah ikut pendidikan non formal
setingkat Taman Kanak-Kanak.
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Profil Marsekal Madya TNI Daryatmo SIP
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Peralatan Basarnas
Belum Ideal
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PERISTIWA

Tuntutan masyarakat jangan dianggap
sebagai sesuatu yang menyusahkan.
Jadikan itu sebagai pemicu untuk bekerja
lebih baik.
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elum memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)? Tak sulit sekarang
untuk membuatnya. Direktorat
Jenderal Pajak memberikan kemudahan
melalui sistem e-Registration atau Sistem
Pendaftaran Wajib Pajak secara Online.
Pendaftaran dengan memanfaatkan
fasilitas e-Registration ini tentu akan memudahkan, karena tak perlu datang ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), cukup
menggunakan Internet dari manapun.
Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem
yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang
berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online, dan sistem yang
digunakan Petugas Pajak berfungsi untuk
memproses pendaftaran Wajib Pajak.
Caranya pun tak sulit. Setelah terhubung dengan Internet, bukalah www.
pajak.go.id lalu cari e-Registration atau
langsung buka alamat: http://ereg.pajak.
go.id/ereg/wp/Login.do.
Selanjutnya
buatlah account baru atas nama Anda. Kemudian login dengan username dan password yang sudah dibuat tersebut. Lang-

l
l

kah berikutnya adalah mengisi formulir
yang disediakan. Setelah selesai, segeralah
dicetak.
Hasil cetakan itu, merupakan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara
yang hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
Setelah ditandatangani, SKT Sementara
itu bisa digunakan untuk pembayaran,
pemotongan dan pemungutan pajak oleh
pihak lain.
Nah, kini Anda sudah mengetahui
NPWP Anda secara langsung dan terdaftar di KPP. Untuk mengaktifkan NPWP,
bawalah formulir SKT Sementara dan
Formulir Registrasi dengan dilengkapi
fotokopi KTP ke KPP terkait, atau bisa
pula melalui pos.
Dengan mempunyai NPWP ini, salah
satu manfaatnya adalah memudahkan
Anda dalam melakukan transaksi properti, perbankan dan perijinan usaha.
n ADV

Untuk memulai pendaftaran NPWP secara online silakan klik ereg.pajak.go.id.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kring Pajak di 500200
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Dasar
asa

Apa yang terjadi?

Rp 19.700
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Fotografer: Rendra; Desain cover: R. Hakim
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Samsung Series 5

Ultrabook Elegan
Kelas Menengah

K

LG Connect 4G
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Si Minimalis
di Jaringan Kilat

S

ebagai ponsel cerdas
yang berjalan di jaringan
berkecepatan tinggi
atau 4G LTE, perusahaan
pembuat ponsel tentu ingin
membuatnya dalam versi dan spesifikasi
tertinggi. Akibatnya, harga jual ponsel
ini menjadi mahal. Apalagi harus
dibungkus bersama dengan layanan dari
operator seluler tertentu. LG, perusahaan
elektronik asal Korea Selatan, memberi

solusi melalui LG Connect 4G. Secara
umum, ponsel ini memiliki fitur
yang hampir sama dengan ponsel
cerdas kebanyakan. Namunn ada satu
keunggulan, tak ada kontrakk dengan
operator seluler. Berdasarkan
an uji coba
yang dilakukan situs teknologi
ogi PC World,
ponsel yang baru dijual di Amerika
Serikat ini bisa menjadi alternatif
ernatif
bagi mereka yang menginginkan
inkan ponsel
cerdas 4G dengan desain minimalis.

Motorola Fire XT
Ponsel Cerdas Tak Harus Mahal

T

ehadiran ultrabook Samsung Series 5 bisa
dibilang sedikit terlambat. Sebab, persaingan
di segmen laptop supertipis ini sudah
dimulai sejak awal tahun. Agar tak sekadar menjadi
pelengkap, Samsung pun menyematkan hard disk
drive berkapasitas masif di Series 5, yakni 500 GB.
Inilah kelebihan Series 5. Dalam uji coba pekan ini,
Tempo mendapat kesempatan untuk melihat lebih
dekat ultrabook yang memiliki nama lengkap Samsung
530U3B-A02 ini. Samsung memang dikenal sebagai
jagonya pembuat perangkat digital dengan bodi
supertipis dan bertenaga besar, baik untuk laptop
maupun ponsel cerdas. Namun, tak seperti laptop
ultraportable Series 9, cikal-bakal ultrabook vendor asal
Korea Selatan ini, Samsung Series 5 terkesan “biasabiasa saja”. Meski begitu, jika dibandingkan dengan
ultrabook lain, semisal Dell XPS 13, Acer Aspire S3,
atau Asus Zenbook UX31, Series 5 tak kalah tangguh.
Harga yang ditawarkan untuk Series 5 ini “cukup
murah”, yakni Rp 8,5 juta. Ultrabookk lain rata-rata di
atas Rp 9 juta. 

elepon seluler cerdas tak lagi
identik dengan harga mahal.
Dulu, untuk mendapatkan ponsel
serba bisa itu, Anda harus merogoh
kantong cukup dalam. Tapi kini harga
ponsel cerdas relatif terjangkau.
Bahkan ada yang di bawah Rp
1,5 juta. Salah satu vendor yang
menyediakan ponsel cerdas
murah adalah Motorola Mobility,
dengan produknya Motorola FIRE
XT. Ponsel dengan bentang layar
3,5 inci ini sudah bisa dijumpai

di berbagai gerai di Indonesia mulai
kemarin. Hanya Rp 1,4 juta, Anda
sudah bisa merasakan sensasi sebuah
ponsel cerdas, yang dilengkapi
berbagai jejaring sosial, seperti
Facebook atau Twitter. Motorola
menyebut ponsel yang menggunakan
sistem operasi Android 2.3 alias
Gingerbread ini sebagai kombinasi
antara desain modern, kaya fitur,
kemudahan akses ke media sosial, dan
harga yang terjangkau.

RANSEL

Dua Ponsel Cerdas
Siap Bersaing

S

Samsung
Galaxy Tab 2

Hadir
dengan
Fitur
Komplet
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S

amsung kembali
memanaskan
persaingan
komputer tablet di
Tanah Air. Pemimpin
pasar “sabak ajaib” di Indonesia
ini melengkapi jajaran Galaxy
Tab dengan menghadirkan
Galaxy Tab 2 dengan layar 7
inci. Samsung Galaxy Tab 2
akan resmi dipasarkan pada
28 April, serentak di 18 kota
besar di Indonesia. Harganya Rp
3.999.999 untuk versi 16 GB. Ada
dua varian yang akan dipasarkan,
yakni versi 7 inci dan 10,1 inci.
Galaxy Tab 2, baik versi 7 inci
maupun 10,1 inci, menggunakan
prosesor 1.0 GHz dual-core.
Kapasitas memori internal yang
disediakan adalah 16 GB. Kedua
tablet memiliki fitur yang hampir
sama, hanya lebar layar yang
membedakan keduanya.

ony dan HTC resmi
menghadirkan
telepon seluler cerdas
unggulan masing-masing
untuk pasar Indonesia.
Uniknya, kedua vendor
tersebut sama-sama meluncurkan seri ponsel

terbaru yang memiliki tiga saudara kandung. Sony,
yang baru saja menanggalkan kata Ericsson di
belakang namanya, menghadirkan trio Xperia dari
seri NXT, yakni Xperia S, Xperia P, dan Xperia U.
Adapun HTC membawa trio HTC One X, HTC One V,
dan HTC One U, yang mendapat sambutan positif di
Mobile World Congress (MWC) 2012 Barcelona. 

Spesifikasi
Sony Xperia S
Sistem operasi: Android 2.3, dapat ditingkatkan ke
Android 4.0 pada kuartal kedua 2012
Prosesor: 1,5 GHz Qualcomm MSM 8260, dual-core
Layar: 4,3 inci,
Dimensi: 1.280 x 720 piksel, 342 dot per inch
Kamera: 12 megapiksel, sensor Sony Exmor R
Dimensi: 128 x 64 x 10,6 milimeter Bobot: 144 gram
Harga: Rp 5,499 juta.

Spesifikasi
HTC One X
Sistem Operasi: Android 4.0 dengan HTC Sense
Prosesor: 1,5 GHz, Quad-Core NVidia Tegra 3
Layar: 4,7 inci
Kamera: 8 megapiksel (kamera depan), 1,3
megapiksel (kamera belakang)
Dimensi: 134,6 x 69,9 x 8,9 milimeter
Bobot: 130 gram
Harga: sekitar Rp 6,5 juta.

Berita

Komunika
di media massa pertengahan April lalu
tentang buku Lembar Kerja Siswa Ceria
untuk pelajaran Pendidikan Lingkungan
Budaya Jakarta di SD Angkasa IX di
Jalan Gatotkaca Dirgantara II, Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dari
Pungli,
Buku,
hingga Minus
Guru
KOMUNIKA #7
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Di dalam buku untuk murid kelas II
yang diterbitkan CV Media Kreasi dari
Sukoarjo, Jawa Tengah, itu ada materi
yang menyebut tentang 'istri simpanan',
'selingkuh', dan 'perampok'. Bab yang
berjudul Bang Maman dari Kali Pasir
itu inilai tidak pantas untuk bahan ajar
murid berusia 7-8 tahun itu.

Pendidikan di Indonesia masih terus
dirundung dilema klasik yang kerap muncul
di setiap tahun ajaran baru.

TEMPO/Tommy Satria

pada pemerintah daerah, mereka yang
berhak memberikan sanksi,” ujar
Suyanto yang ditemui di kantornya akhir
April lalu.
SEKOLAH gratis seperti yang
digembar-gemborkan pemerintah tak
pernah dirasakan oleh Rismawati, 35
tahun. Tidak juga oleh kedua putranya,
Sena dan Adit yang mulai mengecap
pendidikan dasar di era reformasi ini.
Risma harus membayar bermacam biaya
mulai dari formulir pendaftaran, baju
seragam, buku paket, dan iuran lain saat
mendaftarkan Adit di salah satu sekolah
dasar negeri favorit di kawasan Soka,
Kecamatan Sumur, Bandung.
“Saya pernah meminta kwitansi
iuran-iuran tersebut tapi tidak pernah
diberikan oleh pihak sekolah,” ujar
Risma kepada Komunika beberapa waktu
lalu.
Banyak orang tua lainnya harus menelan
mentah-mentah kenyataan pahit ini:
melayani praktek pungutan liar yang

diberlakukan oknum penyelenggara
pendidikan. Padahal, pemerintah
melalui program wajib belajar
menggratiskan semua biaya pendidikan
pada sekolah pelaksana wajib belajar,
yakni sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama negeri.
Semua pembiayaan pendidikan
sebenarnya sudah ditutup melalui dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Apalagi, Peraturan Menteri Pendidikan
Nomor 60 tahun 2011 melarang sekolah
pelaksana program wajib belajar dilarang
memungut biaya investasi dan biaya
operasi dari peserta didik, orang tua,
atau walinya.
Menurut Direktur Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah
Suyanto, hanya sekolah yang berlabel
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bekasi Rusdi mengakui sulit menindak
sekolah yang memungut berbagai
iuran. Persoalannya, hampir tidak ada
bukti hitam di atas kertas. “Tidak bisa
dibuktikan,” kata dia.

yang boleh mengambil
pungutan dari siswa.
Soalnya, kata dia, RSBI
itu di atas standar
nasional sehingga mereka
memiliki sarana dan prasarana
yang harus dibiayai dan tidak
sanggup ditutupi dari BOS.
Mengenai sanksi bagi sekolah yang
melakukan pungli, kata Suyanto,
disesuaikan dengan seberapa berat
peraturan yang dilanggar. “Kalau
masalah seperti itu tanggung jawabnya

Ia berharap pada 2013 tidak ada lagi
pungli. Untuk mencegah, Rusdi
mengajak kerja sama wali murid.
“Kami sudah mulai mengirim
surat edaran perihal peraturan
menteri tentang larangan
melakukan pungutan kepada
orang tua siswa itu,” ujar Rusdi.
Rupa-rupa biaya sekolah, antara
pembelian buku teks, yang sering
menjadi momok bagi orang tua murid
tiap awal tahun ajaran. Betapa tidak,
semua buku teks yang termasuk dalam
kurikulum sebenarnya dibeli dengan

dana BOS. Tapi, kenyataannya, sekolah
masih membebani pembelian buku
paket.
Seperti yang dialami Risma di Bandung.
“Buku yang dibeli dari sekolah itu buku
paket dan lembar kerja siswa. Besarnya
bervariasi, antara Rp 250 ribu sampai
500 ribu per anak,” ujar Risma.

Suyanto menegaskan, buku teks yang
dibeli dengan dana BOS adalah semua
buku yang ada dalam kurikulum,
baik untuk mata pelajaran
yang di-ujian nasionalkan maupun yang tidak.
Sedangkan buku referensi
dan pelengkap tidak dibeli
oleh dana BOS. “Itu tergantung
kepada sekolah masing-masing,
TEMPO/
Aditia No
viansyah
dari pusat tidak diwajibkan,”
ujarnya.
Kebijakan yang tidak tegas dari
Kementerian ini membuka peluang
kongkalikong pihak penerbit dengan
sekolah. Seperti kasus yang merebak

Kasus yang sama juga ditemukan dalam
lembar kerja siswa (LKS) untuk murid
kelas I SD untuk pelajaran muatan
lokal yang sama. Dalam buku terbitan
CV Alam Sakti Persada Global Jakarta
Timur, pada bab Mengenal Cerita Si
Angkri, tertulis cara mengalahkan musuh
memakai golok. Bahkan, disebutkan pula
cara menjebak musuh menggunakan jasa
seorang perempuan cantik.
Bagi pengamat pendidikan
Darmaningtyas, Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan untuk sekolah dasar
yang berlaku sekarang ini sebagai
kurikulum yang membebani dan
asing. Murid-murid, “Dijejali dengan
sekian banyak materi. Seakan-akan
lebih cepat tahu itu lebih bagus,” ujar
Darmaningtyas.
Ya sangat memberatkan siswa, menurut
dia, fenomena tersebut sering disebut
sebagai kurikulum yang sarat materi.
Padahal, bila mengacu pada konsep
yang dikembangkan oleh Ki Hajar
Dewantara, pendidikan dasar itu lebih
banyak untuk mengembangkan aspek
indera anak-anak. Pelopor pendidikan,
yang kelahirannya (2 Mei 1889) dijadikan
Hari Pendidikan Nasional, itu selalu
menekankan keteladanan dalam
mendidik anak.
Mestinya, kata Darmaningtyas,
sekolah lebih banyak memberikan
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ruang bermain sehingga fungsi panca
indera lebih optimal. Pembentukan
watak yang kuat, pemahaman akan
identitas diri dan lingkungan sosial,
lebih penting dibanding materi-materi
pelajaran yang berorientasi global dan
internasional. ”Dampak banyaknya
mater pelajaran, anak-anak mudah
stres,” kata dia sembari menambahkan
esensi pendidikan mengajarkan anak
mempunyai pandangan hidup bukan
mengejar nilai.

Republik Indonesia, Sulistyo, Indonesia
secara rasio tidaklah kekurangan guru.
Rasio jumlah guru di Indonesia, kata
dia, bisa disebut 'termewah' di dunia.
“Di Indonesia itu rasionya 1 guru:18
siswa. Sedangkan di Amerika saja 1:20,
dan di Korea 1:30,” ungkap Sulistyo
beberapa waktu lalu.

Sukawangi, dan Pebayuran. Di sana
satu orang guru mengajar sekitar
40 orang siswa. Padahal idealnya,
satu guru mengajar 18 siswa. “Kami
mengusulkan guru calon pegawai
negeri sipil ke pemerintah pusat untuk
menambal kekurangan tersebut,” kata
dia.

Menurut pandangan Sulistyo, ini
membuktikan bahwa pemerintah
daerah tidak memiliki kemampuan

Suyanto menyebut ini fakta yang
masih dihadapi. Sebab, masih
ada anggapan bahwa bekerja dan

Belajar dari Sekolah Asing
Ada yang menerapkan
kurikulum asal negaranya,
ada juga yang memadukan
dengan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan.

SEKOLAH bertaraf internasional
yang dikelola oleh lembaga asing di
kota-kota besar di Indonesia sudah
menjadi gejala biasa. Mereka
menerapkan kurikulum dan orientasi
global, yang utamanya untuk melayani
warga negara asing yang tinggal di sini.
Namun, tak sedikit orang tua Indonesia
yang memasukkan anaknya belajar di
lembaga tersebut.
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Australian International School (AIS)
di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan,
misalnya. Sekolah yang berdiri pada
1996 ini memiliki visi menyediakan
pendidikan kelas dunia di Indonesia
dengan basis sistem pendidikan
Australia. Kurikulum yang berlaku di AIS
adalah kurikulum yang merujuk pada
Victorian Essential Learning Standards
(VELS) yang dikembangkan oleh
Victorian Curriculum and Assessment
Authority (VCAA).
TEMPO/Kink Kusuma Rein

Dilema pendidikan tidak berhenti
hanya pada masa penerimaan murid
baru, ketika kegiatan belajar mengajar
sudah berjalan pun masih ada masalah.
Di banyak sekolah, kehadiran guru
ternyata masih kurang. Bukan hanya
di wilayah terpencil di provinsi yang
berbatasan dekat dengan Jakarta pun
masih ada kelas yang tidak memiliki
guru.
Padahal menurut Ketua Umum
Pengurus Besar Persatuan Guru

yang baik dalam menghitung
kebutuhan guru di daerahnya.
Sehingga berdampak buruk pada
penyelesaian persoalan pemerataan
guru.
Rusdi mengaku wilayahnya
kekurangan guru berstatus pegawai
negeri sipil. Jumlah tenaga pendidik
tidak sebanding dengan jumlah siswa
di Kabupaten Bekasi. Terutama di
daerah pinggiran seperti Kecamatan
Bojongmangu, Muaragembong,

menjadi duru di daerah terpencil
tidak menarik. Ketiadaan fasilitas
membuat mereka merasa enggan
bekerja di sana. Pemerintah, menurut
Suyanto, mengantisipasinya dengan
memberikan tunjangan kepada
guru-guru yang ditugaskan di daerah
terpencil. “Kami pernah menerbitkan
SK edaran 5 menteri yang bertujuan
untuk bisa memobilisasi guru-guru ke
luar kota.” 
Tika Primandari | Hamluddin

Sejak tahun lalu, secara bertahap
diterapkan kurikulum baru yakni
Australian Curriculum yang
dikembangkan oleh Australian
Curriculum, Assessment, and Reporting
Authority. Pada 2012 ini, Australian
Curriculum (AC) hanya untuk tiga mata
pelajaran: Bahasa Inggris, Matematika,
dan Sains. Semua mata pelajaran
berbasis VELS itu akan dikonversi
ke AC pada 2014 nanti. Kurikulum di
AIS dirancang untuk menyediakan
kesempatan pendidikan yang akan
membantu setiap siswa mencapai
potensinya.

“Karena mengikuti kurikulum
Australia, AIS tidak mengadakan ujian
nasional bagi siswa-siswanya. Namun
lulusan AIS bisa tetap melanjutkan ke
sekolah manapun di Indonesia, baik
negeri maupun swasta,” kata Cynthia
Hardjakusumah, Deputy Head of Campus
Director of Curriculum Primary Campus,
Australian International School.
Selain AIS, ada Lycée International
Français Louis-Charles Damais yang
beralamat di Cipete Dalam, Jakarta
Selatan. LIF menggunakan kurikulum
yang sama dengan sekolah-sekolah
di Prancis, yakni kurikulum dari
Kementerian Pendidikan Nasional
Prancis. LIF Jakarta menyelenggarakan
pendidikan mulai dari tingkat Maternelle
(TK) hingga kelas Terminale
(3 SMA).
Berbeda dengan AIS dan LIF, Deutsche
Internationale Schule (DIS) di Bumi
Serpong Damai, Tangerang, Banten,
menerapkan lintas kurikulum, yakni
perpaduan antara kurikulum Jerman dan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia. Penerapan
kurikulum Jerman mengutamakan
keseimbangan akademik dan
interpersonal serta proses tumbuh
kembang anak.
Seperti juga DIS, HighScope yang berada
di kawasan Cilandak juga menerapkan
kurikulum campuran. Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan yang dimodifikasi
dengan metode pengajaran dan
pendekatan siswa yang berasal dari
Amerika Serikat. HighScope memiliki

tim khusus untuk mengembangkan
kurikulum ini.
Menurut Fitri, staf Training Quality
Development Department HighScope
Elementary Program, dalam
menyampaikan materi pelajaran,
sekolahnya menggunakan Project Based
Learning. Dalam pembelajaran berbasis
proyek ini, setiap mata pelajaran
mengandung Topic & Skills. “Topic
adalah media atau kendaraan yang
digunakan oleh siswa untuk melatih dan
mengasah skill mereka,” ujarnya ketika
ditemui di kantornya beberapa waktu
lalu.
Sebelum mengajarkan suatu keahlian
melalui sebuah proyek, kata Fitri, setiap
siswa dievaluasi untuk mengetahui
keahlian yang dimilikinya. Fitri
mencontohkan, siswa yang belum
bisa mengerjakan soal perkalian dua
digit akan diberikan soal yang sesuai
kemampuannya. Begitupun siswa
yang menyukai visual, akan diberikan
beberapa pilihan gambar atau menonton
video untuk mempelajari keahlian
tertentu. 
L Tika Primandari
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Belajar Materi
Sebelum Waktunya
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Lompatan materi
pelajaran bukan
hanya terjadi di
pendidikan usia
dini, melainkan
juga di jenjang
selanjutnya:
pendidikan dasar.

TIGA bulan menjelang
tahun ajaran baru, Chairani
bertambah gelisah. Pasalnya,
Raihan, putra keduanya yang kini
duduk di taman kanak-kanak
belum mendapatkan pelajaran
mengenal alfabet. Ani—sapaan
Chairani--khawatir, Raihan tidak
bisa membaca dan menulis.
Padahal, itu menjadi syarat untuk
masuk ke sekolah dasar.
Kekhawatiran seperti ini bukan
hanya Ani. Pada 2006, survei yang
dilakukan sebuah tabloid keluarga
di Jakarta menemukan bahwa 61,5
persen orang tua khawatir kalau
anak mereka yang berusia 5
hingga 6 tahun belum bisa
membaca. Tak
mengherankan jika di
kota-kota besar
bermunculan
tempat kursus
membaca.

Bahkan, tempat kursus itu
mengaku banyak menerima siswa
berusia 2–3 tahun karena orang
tua yang ngotot ingin anaknya bisa
cepat membaca.
Kasus sekolah dasar yang
mensyaratkan calon muridnya
sudah bisa membaca, berhitung,
dan menulis merupakan contoh
kesalahan penerapan kurikulum.
Memang, sejak merdeka hingga

era reformasi ini, Indonesia masih
mencari kurikulum yang tepat.
Buktinya, sudah berlaku delapan
perubahan kurikulum pendidikan
di Indonesia, mulai dari kurikulum
tahun 1947 hingga Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan. Tak
heran kalau di masyarakat
berkembang istilah 'ganti menteri
ganti kurikulum'.
Sikap orang tua yang memaksakan
anak balitanya untuk bisa
membaca adalah kesalahan.
Psikolog anak dan penulis
berkebangsaan Amerika Serikat
David Elkind dalam bukunya The
Hurried Child: Growing up too Fast
too Soon menyebut, “Walaupun
anak bisa menghafal huruf-huruf
dalam kata-kata yang dibacanya,
ia tidak akan bisa mengerti
konsepnya sampai berusia 5–6
tahun. Anak akan belajar
membaca bila mereka sudah
mulai tertarik dan tidak diburuburu.“
Menurut Elkind, terlalu banyak
tekanan pada pendidikan usia dini
justru akan melemahkan atau
bahkan menghilangkan
antusiasme anak untuk belajar.
Pengamat pendidikan
Darmaningtyas melihat
kurikulum yang
berlaku sekarang ini
seperti apa yang
disebut Elkind
tersebut.

Darmaningtyas menilai sebagai
kurikulum yang sarat materi
karena konsep pedidikan maunya
mengajarkan semua hal kepada
murid.
Lompatan materi pelajaran bukan
hanya terjadi di jenjang
pendidikan informal, pendidikan
usia dini, melainkan juga di
jenjang selanjutnya, yaitu
pendidikan dasar. Psikolog
pendidikan dan dosen Fakultas
Psikologi Universitas Indonesia,
Airin Yustikarini Saleh,
mencontohkan pelajaran
matematika SD, banyak materi
yang seharusnya diajarkan di
tingkat yang lebih tinggi.
“Perkalian sudah diajarkan pada
murid kelas 2, padahal anak
tingkat tersebut belum memahami
konsep dasar penjumlahan dan
pengurangan,” ujar Airin.
Dampak dari situasi di mana
murid belajar kurikulum yang
tidak tepat dan sistem belajar yang
panjang ini, menurut
Darmaningtyas, bisa bermacammacam. “Salah satunya bisa stres
dengan banyaknya materi yang
ada.” Tingginya tingkat stres pada
anak sekolah dibuktikan dari
laporan lembaga konseling
Personal Growth. Menurut Ratih
Ibrahim, Direktur Personal
Growth, sebanyak empat dari lima
anak usia dua hingga 15 tahun
yang datang berkonsultasi
menunjukkan indikasi stres berat.
"Anak-anak yang stres itu terlihat
secara fisik, emosi, psikologis juga
sosial," kata dia pada akhir Maret
lalu.
Ratih mengatakan,
sebanyak 40
persen kliennya
masih balita

(usia di bawah lima tahun) dan 60
persen anak usia sekolah. "Stres
berat terjadi pada anak SD hingga
SMA. Umumnya orang tua
mengajak anak mendatangi
psikolog dengan pemicunya nilai
akademik di sekolah yang terus
menurun," jelas Ratih
Tanda-tanda stres pada anak-anak
ini, terlihat dari sikap yang rewel,
mudah tersinggung, pemarah,
kehilangan minat, percaya diri
luntur. Mereka juga terlihat
gelisah, uring-uringan, dan kadang
menarik diri dari pertemanan.
Setelah didalami, kata Ratih,
pihaknya menemukan beberapa
faktor penyebab stres pada anak
ini. Pertama, gaya pengasuhan
orang tua yang kurang tepat, baik
yang sifatnya otoriter, kurang
demokratis, atau abai terhadap
anak. "Faktor lain tekanan dari
lingkungan sosial dan stimulasi
orang tua yang juga
keliru,"ujarnya.
Metode pengajaran di kelas pun,
menurut Airin, perlu dibenahi.
Idealnya, kata dia, sistem belajar
bagi murid SD adalah dengan
mencoba hal baru dan menguasai
berbagai keterampilan. Bukan
hanya dalam kegiatan seni atau
olahraga, juga dalam kegiatan
akademik. “Selain itu, mereka
akan lebih cepat memahami
sesuatu jika diberikan kesempatan
untuk mempraktekkan
pengetahuan dalam situasi nyata
sehari-hari.”
Misalnya, untuk kegiatan di dalam
kelas, guru dapat menerangkan
sesuatu dengan menggunakan
soal cerita, membahas artikel di
majalah, melakukan percobaan
ilmiah yang sederhana, atau
membuat kerajinan tangan.
Sedangkan untuk kegiatan di luar
kelas, akan lebih baik dalam
bentuk kunjungan langsung ke
pasar, taman, dan sebagainya. 
Tika Primandari | Munawwaroh
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