EDUTAINMENT

Arsiran
Bayangan Air
Suhartono,
Dosen FKIP UT

untuk Membaca Awal

Setelah anak dapat menebak dan
membaca kata dan huruf yang
timbul, mintalah anak untuk
menggambarkannya dengan
menggunakan krayon putih pada kertas
yang sama, kemudian diarsir untuk
menimbulkan gambar.

Nama Siswa :
Umur :
Nama Guru :

sederhana dan membacakannya dengan
keras.

Implikasi dari kegiatan ini meliputi,
pertama siswa dapat menebak hurufhuruf yang ditimbulkan dari arsiran
yang dibuatnya, kedua siswa dapat
menebak dan membacakan kata yang
diarsirnya kemudian menggambarkan
dan mengarsirnya sampai terlihat
bentuk gambarnya, ketiga siswa dapat
mengarsir kata-kata yang sudah dibuat
guru menjadi suatu rangkaian kalimat

Setelah anak menggambarkan kata
itu, mintalah anak menuliskan kalimat
sederhana dari bentuk gambar yang
sudah diarsir
B. Instrument dan evaluasi
penilaian

Kriteria penilaian

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. Anakanak yang berusia antara 4 sampai 6
tahun tersebut berasal dari kalangan
keluarga kurang mampu.
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Mengadopsi konsep rumah singgah,
sanggar ini menawarkan program
pendidikan berbasis pasar sebagai
alternatif masyarakat dalam memperoleh
pendidikan. Program pendidikan
tersebut mengintegrasikan keinginan
anak-anak mendapatkan pendidikan
yang layak dan kondisi orang tuanya
yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan
rutin mereka di pasar. Mereka bekerja
sebagai pedagang, kuli panggul, asongan,
serta kuli cuci .
Pungutan biaya pendidikan sangat
terjangkau hanya Rp 3.500 setiap
kunjungan. Biaya ini dapat dibayar setiap
kali datang. Sanggar yang sekaligus
digunakan sebagai tempat penitipan
anak-anak tersebut tak pernah sepi
pengunjung. Dibantu 3 orang guru,
berlangsunglah kegiatan pembelajaran
di sanggar. Untuk mengatasi
keterbatasan fasilitas sanggar, para guru
memanfaatkan media pembelajaran
yang tersedia di lingkungan pasar.
Biasanya pembelajaran berlangsung
selama tiga jam, sehingga selebihnya
anak-anak dapat bermain sendiri dengan
menggunakan media pembelajaran yang
tersedia.

Penulis yang sekaligus pemilik sanggar
serta para guru yang membantu
kegiatan ini setiap saat melakukan
berbagai inovasi pembelajaran.
Program inovasi yang dikembangkan
harus memperhatikan karakteristik
pendidikan bagi anak-anak dan kondisi
orang tua mereka yang kurang mampu.
Berbagai inovasi media pembelajaran
sering diterapkan, agar anak-anak
dapat menikmati proses pembelajaran
tanpa harus mengeluarkan biaya yang
mahal. Salah satunya adalah Arsiran
Bayangan Air untuk Membaca Awal.
Media ini dapat dimanfaatkan para guru
TK yang mempunyai kondisi dan situasi
lingkungan pembelajaran yang sama.
Penulis menyampaikan tips ini agar
dapat dimanfaatkan bersama.
A. Kegiatan Pembelajaran
Program ini dirancang dalam kegiatan
menggambar dengan teknik arsiran
bayangan air. Teknik ini sangat
bermanfaat untuk membaca awal bagi
anak usia 4 sampai 6 tahun. Tahapan
kegiatan yang dilakukan adalah:
Guru menuliskan suatu kata atau huruf
pada kertas dengan menggunakan
krayon putih, misalnya kata ” topi”.
Kemudian guru menjelaskan kepada
anak kalau guru mempunyai kata
rahasia, kata tersebut ada di atas kertas
dan belum terlihat. Guru meminta anakanak harus menebak kata tersebut dan
menggambarkannya.
Untuk menebak kata tersebut mintalah
anak mengarsir pada kertas yang kosong
hingga huruf yang ditulis dengan krayon
putih timbul seperti di atas bayangan air.

Pengembangan

Mengarsir

Membaca

Indikator

Cara
mengarsir
yang benar
sehingga
menimbulkan
gambar
yang timbul
seolah di atas
bayangan air

Item

Kurang
(1)

Mengarsir
dengan pensil
Mengarsir
dengan
goresan
Hasil gambaran

Menebak dan Menebak Huruf
membaca kata yang timbul
atau huruf
yang timbul
Membaca kata
yang timbul
Menggambar
Menggambar
sesuai dengan
sesuai dengan
huruf yang
perintah
sudah diarsir

Menggambar
dengan krayon
putih kemudian
mengarsir
dengan pensil
grafit

Kesabaran
anak pada
waktu
mengarsir
Mengarsir
Kerapihan
gambar sendiri pada waktu
mengerjakan
arsiran
bayangan air

Cukup
(2)

Baik
(3)

Mengarsir dengan
pensil tegak

Mengarsir dengan
posisi pensil tegak
tapi kadang posisi
pensil miring

Goresan tidak
searah

Goresan searah
tapi tidak konsisten

Goresan searah

Tidak timbul

Timbul tapi tidak
sempurna

Timbul sempurna
seperti bayangan
air

Tidak bisa
menebak karena
tidak timbul

Menebak dengan
ragu-ragu karena
huruf yang timbul
tidak sempurna

Menebak dengan
tepat karena huruf
timbul dengan
sempurna

Tidak terbaca

Terbaca tapi belum
sempurna

Terbaca dengan
tepat

Menggambar tidak
sesuai karena
perintah tidak
terbaca

Menggambar
belum sempurna

Menggambar
sesuai perintah dari
huruf yang timbul

Mengarsir dengan
goresan acak

Mengarsir tapi tidak
selesai

Mengarsir
menghasilkan
gambar yang
sempurna

Tidak rapih karena
goresan tidak
searah

Cukup rapih
walaupun belum
sempurna

Hasil arsiran rapih
dan membentuk
bayangan seolaholah diatas air.

Nilai

Mengarsir dengan
pensil dimiringkan

C. Lembar Pengamatan
Kriteria penilaian
Item

Kurang
(1)

Cukup
(2)

Baik
(3)

Mengarsir dengan
pensil tegak

Mengarsir dengan
posisi pensil tegak
tapi kadang posisi
pensil miring

Mengarsir dengan
pensil dimiringkan

Mengarsir
dengan
goresan

Goresan tidak
searah

Goresan searah
tapi tidak konsisten

Goresan searah

Hasil gambaran

Tidak timbul

Timbul tapi tidak
sempurna

Timbul sempurna
seperti bayangan
air

Menebak Huruf
yang timbul

Tidak bisa
menebak karena
tidak timbul

Menebak dengan
ragu-ragu karena
huruf yang timbul
tidak sempurna

Menebak dengan
tepat karena huruf
timbul dengan
sempurna

Membaca kata
yang timbul

Tidak terbaca

Terbaca tapi belum
sempurna

Terbaca dengan
tepat

Menggambar
sesuai dengan
perintah

Menggambar tidak
sesuai karena
perintah tidak
terbaca

Menggambar
belum sempurna

Menggambar
sesuai perintah
dari huruf yang
timbul

Mengarsir dengan
goresan acak

Mengarsir tapi tidak
selesai

Mengarsir
menghasilkan
gambar yang
sempurna

Cukup rapih
walaupun belum
sempurna

Hasil arsiran rapih
dan membentuk
bayangan seolaholah diatas air.

Mengarsir
dengan pensil

Kesabaran
anak pada
waktu
mengarsir
Kerapihan
pada waktu
mengerjakan
arsiran
bayangan air
Nilai pengamatan

Tudak rapih karena
goresan tidak
searah

Tanggal
Tangal
Tanggal
Pengamatan Pengamatan Pengamatan
1
2
3

Dari hasil evaluasi kegiatan akan
nampak:
1. siswa sangat antusias dengan
pengalaman barunya dalam
mengarsir dan menebak huruf,
banyak siswa yang terkejut dan
merasa aneh dengan timbulnya
huruf yang dihasilkan dari
mengarsir. Siswa menjadi senang
dengan menebak huruf-huruf dan
membacakannya menjadi satu kata
yang bermakna.
2. siswa interaktif dalam mengarsir,
hal ini terlihat secara langsung
bagaimana siswa dapat mengarsir
dan menebak kata yang timbul.
Guru dapat mengarahkan siswa
untuk menggambar pada kertas
yang sama sesuai kata dan
meminta siswa untuk mengarsir
gambar yang sudah dibuatnya.
3. siswa dapat mengarsir sendiri
tanpa arahan guru dan langsung
menebak kata-kata yang ditulis
guru menjadi suatu rangkaian
kalimat sederhana.
Metode menebak huruf, kata, dan
kalimat dalam arsiran, memberikan
pengalaman baru dan menjadi
salah satu metode alternatif dalam
mengajarkan membaca awal pada
anak.
Oleh sebab itu sebelum melakukan
kegiatan mengarsir bayangan air,
sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu
kepada anak teknik mengarsir yang
tepat sehingga kata atau gambar yang
diarsir akan timbul dan terlihat jelas.
Untuk menghasilkan arsiran yang
sempurna jenis pensil grafit juga harus
diperhatikan. Pensil grafit yang terlalu
lunak membuat gambar menjadi hitam
dan terlihat kotor, tetapi dengan pensil
grafit yang terlalu keras membuat
gambar tidak terlalu tampak, malah
membuat kertas menjadi mudah sobek.
Sebaiknya menggunakan pensil 2B
utnuk menghasilkan arsiran bayangan
air yang sempurna.
Selamat mencoba dan terus berinovasi
dalam kegiatan pembelajaran.
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MUSIK

BUKU

Phoa Thun Jit

Nadrenaline

Desire
PHOA Tjun Jit (Phoa TJ) adalah salah satu
musikus yang piawai memainkan jemarinya di
rentang enam senar gitar akustik. Julukan The
Finger Style yang disematkan kepadanya
terbukti lewat album instrumental bertajuk
Desire. Album ini merupakan kerja samanya
dengan label PT Gema Nada Pertiwi, dan
distribusinya diserahkan kepada PT
Cakrawala Music Nusantara.
Ada 12 lagu dalam album solo gitar yang
baru dirilis dua pekan lalu ini. Berbagai genre
musik di album eksklusif instrumental itu
dimainkan oleh jari-jari Phoa dengan begitu
sempurna. Termasuk komposisi keroncong
legenda milik Gesang, Bengawan Solo, yang
diaransemen dalam format gitar tunggal. Hal
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serupa terjadi pada lagu bergenre
country, A Few Dollars More, lagu
yang pernah dipopulerkan oleh Ennio
Morricone. Lagu koboi tersebut
melambungkan nama Phoa sebagai
jawara gitar tunggal di kejuaraan
kelas dunia Grand Fix Festival 1982
di Jakarta.
Desire merupakan lagu yang tampil
berbeda dengan 11 lagu di album ini.
Komposisi yang diciptakan sendiri oleh
Phoa lebih terdengar ramai dengan
sumbangsih lima musikus, yakni Ferdinand
Suganda (violin dan viola), Stella Chandra
(violin), Jane Luvena Pietra (violin), Mandy
Surjawidjaja (selo), dan Nico Irawan (flute).

Jay Alatas
Magnificent Tomorrows

ALBUM Magnificent Tomorrows
menjadi salah satu bukti bahwa
musisi Indonesia bisa sejajar
dengan musisi asing lainnya.
Sebuah kolaborasi unik diusung
Jay Alatas, yang sekaligus
menempatkan diri sebagai pionir
kolaborasi musisi legendaris dari
Amerika Serikat dengan musisi
Tanah Air.

Album ini dinyanyikan oleh Jay dan
berkolaborasi dengan penyanyi jazz
kelas dunia, seperti George Duke,
David Sanborn, Stanley Clarke,
Marcus Miller, Paul Jackson Jr.,
Vinnie Colaiuta, Lenny Castro,
Christian Scott, Norman Brown,
BeBe Winans, Freddie Jackson,
Chante Moore, dan Dira Sugandi.
Proyek seni ini juga menggaet

Jangan
Mati di Bali
Penulis: Gde Aryantha Soethama
Penerbit: Penerbit Buku Kompas (2011)
Genre: Sosial

Penulis: Nadine Chandrawinata
Penerbit: B-First (2012)
Genre: Traveling

Selain lagu-lagu tersebut, dengarkan
juga Love of My Life (Freddy Mercury),
Bridge Over Trouble Water (Paul Simon),
Recuerdos de la Alhambra (F. Tarrega),
Hatiku Beku (Yon Koeswoyo), I Love You
This Much (Maggie McNiel, My Last
Date (Skeeter Davis), Adelita (F. Tarrega),
Lagrima (F. Tarrega), Whisky and Soda
(Kenneth John), dan Desire (Phoa Thun JitMinus One). 

Paxton Baker sebagai co-producer
dan executive producer.
"Magnificent Tomorrows adalah
kesimpulan dari kecintaan
terdalam saya kepada musik,
terutama jazz," ujarnya dalam
peluncuran album tersebut di
Jakarta, 29 Februari 2012. Album
ini berisi 11 karya yang memiliki
paduan antara genre jazz, blues,
dan pop. Tiga di antaranya karya
berbahasa Indonesia: Release
(Rock to the Beat), Ada yang
Baru, Maafkan, dan Loh Kok.
Kendati melibatkan para musisi
luar negeri di album ini, Jay tidak
meninggalkan akar Indonesia. Tiga
nomor berlirik Indonesia ini adalah
kolaborasi antara Jay dan George
Duke, yang mengangkat musik
ala Indonesia dengan ramuan ala
George Duke. Tiga nomor tersebut
sangat layak disimak.
Keseluruhan materi dalam album
itu digarap secara memukau.
Diproduksi dan diaransemen oleh

oleh George Duke. Adapun posisi
produser eksekutif dipegang oleh
Paxton Baker dan Jay Alatas,
sedangkan produser rekaman
dikuasai oleh Erik Zobler dan
Andrew Papastephanou.
Penyanyi jazz legendaris yang
dilibatkan dalam album ini antara
lain Christopher Clarke dan
Kenya Hathaway. Dalam Change
the World, ia berkolaborasi
dengan Lalah Hathaway, Jeffrey
Osbourne, Lori Perry, Bebe
Winans, Dira Soegandi, Freddie
Jackson, Terry Dexter, dan
Kennedy Fuselier.
Tak hanya bergayut pada
kebesaran musisi luar, Magnificent
Tomorrow juga mengapresiasi
keindahan jazz Indonesia dalam
nomor berbahasa Inggris.
Kekuatan lirik juga menjadi
keunggulan dalam Magnificent
Tomorrows, sekaligus refleksi
Indonesia dalam bingkai album
berkualitas internasional. 

IA telah menjelajahi sebagian
besar pelosok Tanah Air dan
mengunjungi berbagai negara,
termasuk mendaki gunung
tertinggi di dunia, puncak Gunung
Everest di Nepal. Tempat
manakah yang paling disukai
mantan Puteri Indonesia, Nadine
Chandrawinata? Ternyata yang
dipilihnya justru rumahnya
sendiri, tempat ia tinggal
bersama orang tua. “Setelah
traveling ke mana-mana, tempat
yang paling saya sukai rumah
sendiri, tempat kumpul bersama
Papa-Mama dan saudarasaudara,” ujar Nadine dalam
salah satu bab di buku ini.
Sebuah pengakuan yang unik

dari seseorang yang
gemar melancong.
Lantas apa yang
dicarinya dalam
sebuah perjalanan?
“Traveling itu sudah
menjadi kebutuhan
untuk menambah
pengetahuan,”
ujarnya. Buku
ini berisi cerita tentang
pengalaman Nadine berkunjung
ke berbagai tempat, termasuk
pengalamannya menyelam di
berbagai spot penyelaman di
Tanah Air. Sebagai mantan
putri kecantikan, ia tidak
canggung membawa ransel

Private
Games
Penulis: James Patterson dan
Mark T. Sullivan
Penerbit: Little, Brown, and
Company (2012)
Genre: Fiksi

LATARNYA Olimpiade 2012 di
London, Inggris. Beberapa jam
sebelum upacara pembukaan,
salah satu anggota penting
panitia Olimpiade, Sir Denton
Marshall, ditemukan tewas
dengan kepala terpenggal di
taman belakang rumah. Biro
investigasi swasta terbaik di
dunia, Private Games, yang
kebetulan memang disewa untuk
menjaga keamanan Olimpiade

London, dipanggil untuk
menyelidiki kasus ini.
Peter Knight, kepala cabang
Private Games London,

yang besar dan berat, serta
tidur menggelandang di Stasiun
Kolkata di India yang terkenal
kotor dan penuh pengemis
yang berlalu-lalang. Tampaknya
ia tak takut kulitnya menjadi
gosong, cat kuku berantakan,
atau bulu matanya copot. 
langsung bekerja dan menugasi
agen lapangan Nigel Steele
mengungkap kasus misterius ini.
Selang beberapa lama, Karen
Pope, reporter sebuah harian
di London, menerima surat
kaleng dari seseorang yang
menamakan dirinya Cronus. Ia
menyatakan bertanggung jawab
atas pembunuhan itu. Dalam
suratnya, Cronus menyatakan
hendak mengembalikan
semangat Olimpiade pada
kemuliaan kuno dan berjanji
akan menghancurkan
penyelewengan semangat
Olimpiade yang kini penuh
kebohongan, kecurangan, dan
keserakahan. Cerita selanjutnya
cukup seru! 

Wiro Sableng atau Pendekar 212 adalah nama tokoh fiksi dalam buku cerita
berseri Wiro Sableng yang ditulis oleh Bastian Tito.

Gde Aryantha adalah
esais tentang Bali
yang paling produktif
saat ini. Tulisannya
kritis, mendalam,
dan otentik dalam
menyoroti berbagai
perubahan sosial
budaya di Bali pada
masa kini sebagai
dampak kemajuan
industri pariwisatanya. Ini buku
esainya yang keempat, setelah
Bali Is Bali (2003), Basa-basi Bali
(2004), dan Bolak-balik Bali (2006).
Di buku ini, Gde Aryantha banyak
menyoroti gejala desakralitas
budaya dan ritual keagamaan di Bali.
Tarian-tarian Bali, yang sebelumnya
merupakan ekspresi budaya dan
bagian dari ritual keagamaan, kini
menjadi sekadar pertunjukan buat
menyenangkan turis.
Pantai yang merupakan wilayah sakral,
tempat umat Hindu Bali melakukan
komunikasi kosmologis dengan
penguasa alam, kini sebagian besar
telah menjadi lokasi pariwisata.
Ritual keagamaan di pantai kini harus
rela berbaur dengan para bule yang
menonton dengan hanya bertelanjang
dada atau berbikini. Dan, yang paling
parah, ketika ada orang Bali lokal
yang hendak melakukan upacara
keagamaan di pantai diusir oleh
petugas satuan pengamanan karena
pantai telah diblok menjadi lokasi
eksklusif. Menarik juga pengamatan
Gde Aryantha tentang pendatang
lokal non-Bali yang terus mengalir
berdatangan. Juga tren semakin
banyaknya bule yang datang bukan
sekadar untuk berwisata, tapi mencari
peluang bisnis dan kemudian menikah
dengan perempuan Bali. 
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MOTIVASI

MEMBANGUN
KEPERCAYAAN
DAN KEJUJURAN
Andri Daulay*)
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ANTON memiliki empat
supervisor yang akan dipromosikan
menjadi manager operasi di pabriknya.
Keempatnya adalah Budi, Cory, Dedi dan
Eksel. Pertama, Budi adalah karyawan
senior dan selalu jujur menjalankan
tanggung jawab pekerjaannya. Namun, ia
tak memiliki kemampuan menganalisis
masalah dan kinerja bekerjanya di bawah
rata-rata. Cory sebaliknya. Ia karyawan
yang sangat cakap, mengerti dengan baik
tugasnya. Begitupun, Anton kerap
menemukan fakta, Cory sering
membolos untuk keperluan pribadinya.
Anton juga menemukan Cory dengan
sengaja pernah memberikan informasi
yang salah kepada vendor agar
memenangkan negosiasi yang sedang
dilakukannya.
Alternatif lain, Dedi, adalah karyawan
yang termasuk paling banyak dimusuhi
bawahannya. Ia terkenal pemarah
dan suka menyakiti perasaan orang
lain dengan kata-katanya. Yang lebih
parah, ia tak mampu menyelesaikan
pekerjaannya dengan baik. Ia juga
sering melanggar komitmen.
Sedangkan Eksel adalah karyawan yang
kemampuan bekerjanya cukup baik.
Ia cukup ahli dalam pekerjaannya,
meskipun tak seahli Budi. Eksel juga
terkenal dengan perangainya yang
teduh dan sejuk dalam pergaulan.
Di kalangan karyawan, ia sering
dimintai pendapat karena mampu
menjadi pendengar yang baik dan
mampu memberikan solusi. Catatan

kehadirannya di kantor nyaris tanpa
cacat. Tak pernah terlambat dan
hampir selalu memenuhi tenggat
pekerjaan.
Jika Anda saya minta untuk membantu
Anton memilih siapa yang akan
dipromosikan? Saya berani bertaruh,
Anda akan memilih Eksel. Tentu
saja. Orang ini memenuhi semua
kriteria sesorang yang layak dipercaya
(Trusworthy). Ia cukup cakap dalam
pekerjaannya (Competent) dan,
memiliki sikap dan perangai yang baik
dalam berinteraksi dengan orang lain
(Character).
Trust and Honesty
Apakah saling percaya itu? Apakah
Anda layak dipercayai atasan, kolega,
pelanggan, bawahan, maupun keluarga
Anda?
Kita bisa mengatakan sesorang layak
dipercaya, atau Trustworthy, jika ia
memenuhi kedua unsur seperti cerita
di atas. Pertama, Competency atau
keahlian dan kemampuan melakukan
pekerjaan dan, ke dua, Character atau
sikap, sifat dan perilaku yang didasari
oleh nilai-nilai yang Anda anut. Kalau
hanya baik di satu area, Anda belum
layak dipercaya.
Lalu kebiasaan apa saja yang perlu
Anda kembangkan agar dapat
menciptakan lingkungan yang penuh
rasa percaya dan dapat menghindari
“Jebakan Kepercayaan”? Ada beberapa

kebiasaan dan perilaku yang bisa
dimunculkan untuk menciptakannya.
Pertama, bagilah semua pikiran
Anda, perasaan Anda dan terutama
alasan-alasan Anda kepada orang
lain. Dengan membagikan hal ini, orang
akan dapat memahami dasar perilaku
Anda. Mereka tak perlu menebak-nebak
sehingga salah sangka kepada Anda.
Kalau Anda marah, jelaskan apa dasar
kemarahan Anda itu dan mengapa Anda
memutuskan untuk marah kepada yang
bersangkutan.
Kedua hati-hati Membuat Komitmen,
Buatlah Hanya yang Mampu Anda
Penuhi. Banyak pemimpin bangsa ini
yang sekarang kehilangan kepercayaan
dari konstituennya hanya karena
tak mampu memenuhi komitmen
mereka. Begitu mudahnya mereka
mengumbar janji, terutama bila
tujuannya memenangkan pemilihan.
Ini agak membudaya di Indonesia.
Dalam pengamatan saya, anak-anak
yang kehilangan rasa percaya pada
orang tuanya seringkali diawali karena
orang tua sering mengumbar janji yang
akhirnya tak mampu mereka penuhi.
Ketiga, Akuilah Kesalahan Anda.
Anda masih ingat bagaimana Bill
Clinton selamat dari impeachment
setelah mengakui kebohongannya dan
perbuatan tercelanya dengan Monica
Lewinsky? Bahkan ia mampu menang
lagi dalam Pemilihan Presiden yang
mengantarkannya ke Gedung Putih

untuk periode kedua. Luar biasa
besar pengaruh dari sebuah kata maaf
dan pengakuan. Orang lebih mudah
memberikan simpati kepada orang yang
mengakui kesalahannya dibandingkan
ke mereka yang berusaha menghindari
hal itu.
Keempat, Mintalah dan Terimalah
Umpan Balik. “Ndri, kamu gemuk amat
sih, diet dong!” Ah, kalimat itu sering
kali saya dengar, terlebih jika bertemu
teman lama yang bertahun-tahun tidak
bertemu, mereka akan terkejut dengan
“pertumbuhan” saya. Tentu saja awalnya
hal ini menyesakkan dada. Siapa sih yang
suka dikritik? Namun kalau kita mau
melihatnya lebih jauh, bukankan umpan
balik dari orang lain menunjukkan ada
perhatian? Bukankah umpan balik bisa
menjadi cermin?
Kelima, Uji Asumsi Anda. Jangan terlalu
cepat menyimpulkan sesuatu. Apa
yang Anda lihat tidak selamanya adalah
kebenaran yang sesungguhnya. Anda
harus selalu berusaha untuk melihat dari
sudaut pandang orag lain dan memeriksa
kebenarannya sebelum mengatakan
atau melakukan sesuatu. Perkataan
Anda adalah sesuatu yang sulit ditarik
kembali. Coba ingat-ingat berapa kali
Anda mengucapkan sesuatu pada orang,
tempat dan waktu yang salah. Biasanya
perilaku Anda ini didasari hanya oleh
asumsi-asumsi.
Selain kelima kebiasaan dan perilaku
yang perlu dimunculkan di atas, Anda
harus memperhatikan juga jebakan
kepercayaan yang terkadang muncul
dalam proses interaksi dengan orang
lain. Beberapa jebakan kepercayaan
yang sering menjerumuskan antara lain:
Melanggar janji, Menyalahkan orang
lain, “Bermulut manis”, Menyebar gosip,
Menutup-nutupi dan Membuat asumsi
yang salah.
Terkadang, Anda terjebak dan larut
dalam beban pekerjaan yang tinggi
sehingga muncul perilaku yang secara
tak sadar jauh dari sikap membangun
kepercayaan dari orang lain. Anda
menjanjikan sesuatu yang akhirnya
tak bisa Anda penuhi, lalu mencoba
menutup-nutupinya dan membuat

alasan-alasan agar mereka mau
mengerti, lalu Anda salahkan orang lain
sebagai penyebab kegagalan, dan Anda
berasumsi bahwa ada ‘politik kantor’
di sekitar Anda. Omong-omong, inilah
yang akan membuat Anda kehilangan
kepercayaan orang lain. Menyalahkan
orang lain/bawahan, mengingkari janji
dan membuat sebuah asumsi yang tidak
sesuai adalah jalan pintas yang sering
dipilih untuk menyelesaikan masalah.
Padahal, hal-hal ini mendatangkan
konsekuensi yang merugikan, yaitu
hilangnya kepercayaan orang lain.
Epilog
Dutch Van den Broeck adalah seorang
suami yang sangat mencintai istrinya,
Peyton Van den Broeck. Mereka berdua
terlihat sangat mesra yang sepertinya
hanya maut yang akan memisahkan
keduanya. Dutch bekerja sebagai
seorang Internal Affairs Officer
di Washington, D.C. Police
Department, sedangkan
istrinya bekerja sebagai
Marketing Executive di sebuah
perusahan ternama. Suatu
ketika Peyton pergi bertugas ke
luar kota dan menumpang
sebuah pesawat. Dalam
perjalanan, pesawat
itu mengalami
kecelakaan
dan seluruh
penumpangnya
meninggal dunia
termasuk Peyton.
Hal ini sangat
memukul Dutch.
Namun, ada
menarik ketika ia
mengetahui sebuah
fakta bahwa istrinya
terbang bersama seorang
lelaki yang membeli tiket
bersama dan duduk
di baris yang sama di
Business Class. Setelah
menyelidiki lebih jauh,
Dutch menemukan
fakta bahwa istrinya
tidak sedang dalam
perjalanan dinas. Ia justru
cuti dari kantornya dan
mereka memiliki apartemen
di sebuah resor. Saya yakin

Anda bisa membayangkan apa yang
dirasakan Dutch. Pengkhianatan istrinya
telah menghancurkan rasa cinta dan
percaya yang telah dipupuknya selama
ini.
Sekarang cobalah periksa apa yang Anda
rasakan tentang Peyton? Begitu cepat
perasaan Anda berubah tentangnya
bukan? Betapa sulit membangun
kepercayaan dan betapa mudah
menghancurkannya. Padahal Anda tak
kenal padanya. Anda hanya mendengar
cuplikan kisah film Random Hearts
yang disutradarai Sydney Pollack dan
dibintangi Harrison Ford. Cerita ini
sebagai penutup agar Anda mengingat
bahwa“Trust is fragile, so please handle it
with care.” 
*) Managing Director CAS
Consulting Indonesia
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Profil

Tuntutan
masyarakat jangan
dianggap sesuatu
yang menyusahkan.
Jadikan itu sebagai
pemicu untuk
bekerja lebih baik.

KECELAKAAN Sukhoi
Superjet 100 di kawasan Gunung
Salak, Jawa Barat pada Rabu, 9 Mei
lalu, menyedot perhatian publik
dalam dan luar negeri. Sebanyak 45
penumpang termasuk kru pesawat
asal Rusia, menjadi korban tragedi
ini. Isak tangis keluarga korban
mewarnai pencarian pesawat yang
terbang promosi dari Bandar Udara
Halim Perdanakusuma, Jakarta
menuju Pelabuhan Ratu, Sukabumi,
itu.
Lokasi jatuhnya pesawat sangat sulit
dijangkau, yaitu di lereng dengan
kemiringan 85 derajat. Keadaan ini
juga menyusahkan proses evakuasi.
Belum lagi akses jalan untuk
menembus titik jatuhnya pesawat,
sering kali diiringi perubahan cuaca
ekstrem. Untuk menaklukkan
medan pegunungan yang rumit
membutuhkan waktu berhari-hari.
Tim evakuasi baru berhasil
mendapatkan puing pesawat
dan beberapa penumpang dalam
kondisi meninggal setelah tiga
hari sejak tajuhnya Sukhoi.
Evakuasi dilakukan dengan dua
cara, yaitu jalur darat dan udara.
Jalur darat ditempuh melalui jalan
kaki. Sedangkan evakuasi udara
menggunakan helikopter, namun
kerap gagal lantaran dihadang cuaca
buruk. Sedikitnya tujuh helikopter
dikerahkan.
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PERALATAN BASARNAS
BELUM IDEAL
TEMPO/Dhemas Reviyanto

Tragedi ini mengharuskan tim
Badan SAR Nasional berjibaku
dipegunungan yang memiliki
ketinggian sekitar 3.000 meter
tersebut. Segudang bekal teori dan
keterampilan dicurahkan. Mereka
antara lain memiliki keahlian
navigasi darat, teknik survival,
manajemen operasi, teknik evakuasi
pada ketinggian tertentu, serta
teknik aman dan efektif dalam
bekerja. “Kami curahkan seluruh
kekuatan untuk proses evakuasi
korban. Lokasi jatuhnya pesawat
di Kampung Batu Tapak, Cidahu,

perbatasan Kabupaten Bogor dan
Sukabumi,” ujar Marsekal Madya
TNI Daryatmo, Kepala Badan Search
and Rescue Nasional kepada pers.
Untuk mengetahui lebih jauh
bagaimana tim Basarnas bekerja,
Komunika mewancarai Daryatmo.
Menurut jenderal bintang dua ini,
pendidikan dan latihan personel
Basarnas digelar terus-menerus.
Salah satunya digelar selama 11 hari,
mulai 24 April hingga 4 Mei 2012
lalu. Wawancara dengan alumnus
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka itu dilakukan
sebelum Sukhoi jatuh. Berikut
wawancara lengkapnya.
Bagaimana kondisi sumber daya
ketenagaan di Basarnas?
Saat ini kondisinya sedang dalam
proses untuk terus menjadi lebih
baik. Sumber daya manusinya sudah
cukup bisa diandalkan. Sebab, kami
telah berada di bawah rekomendasi
Internasional Search and Rescue
Advisory. Sumber daya manusia
tim kami juga dibesarkan oleh
pengalaman menghadapi berbagai
bencana dan kecelakaan di Indonesia
yang jumlahnya sangat banyak.
Idealnya tim Basarnas berikut
peralatannya seperti apa?
Untuk peralatan memang belum
ideal tapi setiap tahun selalu
ada penambahan. Terutama
untuk peralatan urban SAR.
Selain menambah peralatan, juga
bagaimana penyebaran peralatan
tersebut, jangan sampai menumpuk
di suatu tempat. Karena itu,
kami saat ini sedang merapikan
manajemen operasinya. Idealnya
semua peralatan tersedia di setiap
daerah, sehingga apabila terjadi
musibah di daerah terpencil
sekalipun tim SAR tidak perlu
menunggu peralatan dari kota.
Peralatan apa saja yang mendesak
dibutuhkan?
Peralatan yang kami miliki memang

belum ideal memiliki standar.
Misalnya helicopter medium
ring 1, yang ada sekarang baru
ada helicopter light. Untuk kapal
dibutuhkan jenis besar, yang tahan
terhadap ombak hingga 6 meter.
Untuk urban SAR kami belajar dari
Jepang. Negara ini memiliki banyak
pengalaman menangani kecelakaan
dan bencana.
Organisasi Basarnas itu seperti
apa dan bagaimana proses
merekrut anggota?
Kami memiliki 29 kantor SAR yang
dibantu oleh pos-pos sebanyak
60 buah. Para rescuer berasal
dari pos-pos tersebut. Kami juga
diperkuat oleh tenaga-tenaga dari
militer, kepolisian, dan masyarakat
umum. Intinya siapapun bisa
membantu Basarnas, asalkan orang
tersebut memiliki keterampilan.
Petugas SAR yang tidak terlatih bisa
membahayakan diri sendiri dan
menyusahkan anggota tim lain.
Apa tugas pokok dan fungsi
Basarnas?
Basarnas berdiri pada 1972. Saat itu
institusi ini masih berada di bawah
Departemen Perhubungan. Pada
2007 berpisah dan kemudian berdiri
sendiri langsung di bawah Presiden.
Basarnas mempunyai dua tugas.
Pertama melakukan search and rescue
pada kecelakaan kapal terbang dan
pelayaran. Kedua adalah ikut terlibat
dalam pertolongan korban bencana
dalam tanggap darurat.
Meskipun sudah berdiri sendiri,
untuk operasional menangani
masalah kecelakaan pesawat dan
kapal, misalnya, kami berkoordinasi
dengan Kementerian Perhubungan.
Sedangkan untuk penanganan
bencana berkoordinasi dengan
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
Ada contoh peran Basarnas
dalam membantu evakuasi
kecelakaan?
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biodata
Salah satunya bantuan pencarian
pesawat Casa 212 milik Nusantara
Buana Air yang jatuh di Bahorok,
Langkat, Sumatera Utara, awal
Januari lalu. Kami menyerahkan
bantuan penggunaan satu unit
helikopter untuk mempercepat
proses operasi SAR di sana.
Di medan yang sulit seperti di
Bahorok, sangat dibutuhkan
helikopter.
Jaringan Basarnas di daerah
juga ikut membantu arus mudik
Lebaran. Itu diminta atau
inisiaif?
Setiap tahun, kantor perwakilan
dan pos-pos SAR di sejumlah daerah
terlibat membantu kelancaran arus
mudik Lebaran. Ini merupakan
kebijakan kami untuk terlibat
membantu kelancaran di berbagai

penambahan peralatan modern,
saya yakin dalam 5 tahun ke depan
situasi sudah berubah, penanganan
SAR juga pasti lain dengan sekarang.
Tuntutan masyarakat sangat simple,
Basarnas mampu dan makin tanggap
menangani kecelakaan maupun
bencana.
Tugas Anda juga mengajak
masyarakat untuk tanggap
darurat pada bencana. Bagaimana
hasilnya?
Kami memang memberikan pelatihan
pada masyarakat bagaimana
melakukan pertolongan pertama
pada korban kecelakaan. Bentuk
pendidikannya serupa dengan diklat.
Kami bekerja sama dengan komunitas
organisasi kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, perguruan
tinggi, dan lain-lain.
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TEMPO/Arnold Simanjuntak

jalur mudik di darat, laut, dan
udara. Tim kami ada yang siaga di
pelabuhan menjelang dan sesudah
Lebaran. Di jalur pantai utara Jawa,
yang paling padat dilintasi pemudik,
tim kami juga tersebar di sana.
Apa tantangan ke depan
organisasi yang Anda pimpin?
Yang paling mendasar adalah
mengubah pola pikir tim ke dalam
suatu managemen modern di
mana tuntutan masyarakat sudah
sedemikian kompleks. Tuntutan
masyarakat jangan dianggap
sebagai sesuatu yang menyusahkan,
tapi harus dijadikan pemicu
untuk bekerja lebih baik. Dengan

Bagaimana Anda bisa terpilih
memimpin Basarnas?
Jabatan ini merupakan tugas,
yang diamanatkan kepada saya
dari TNI Angkatan Udara. Saya
menggantikan Letnan Jenderal
Nono Sampono terhitung mulai Juli
2011 sampai sekarang. Sebenarnya
ada sekitar 10 instansi yang
boleh dipimpin para perwira
TNI aktif, seperti Lemhanas dan
Basarnas. Alasannya yang saya
pahami, manajemen komando
pada organisasi ini mirip TNI
dan interaksinya banyak dengan
tentara.
Tika Primandari

Profil Marsekal Madya TNI Daryatmo SIP

Lahir:
Wonogiri, 10 April 1955
Istri:
Yuliati Siti Aminah
Anak:
Eka Noviana Daryatmo
Latiko Aldila Dirga Daryatmo
Karier:
1. Kepala Penerbang Wing Dik I Adi
Sucipto
2. Kepala Penerbang Skad 8 Wops 004
Kopatdara
3. Kepala Kambangnja Skad 8 Kopatdara
4. Kepala Kelompok Instruktur Skadud
8 Lanud Ats
5. Komandan F1 Ops “A” Skadud 8
Lanud Ats
6. Komandan Pangkalan Udara Ngurah
Rai
7. Kasi Dalkapar Subdit Dalkarpapersmil
Ditrendalpersau
8. Kasubdis Minjurit Disminpersau
9. Kasubdis Mindirga Dispotdirga
10. Aspers Koopsau 1
11. Komandan Pangkalan Udara
Sulaiman
12. Perwira Menengah Komando
Pendidikan Angkatan Udara
(Pendidikan Lemhanas)
13. Sesdisminpersau
14. Kepala Dinas Penerangan Angkatan
Udara
15. Komandan Kodikau
16. Aspers Panglima TNI
17. Kepala Basarnas sejak Juli
2011-sekarang
Pendidikan:
1. Pilot Type Rating Crs. (IPTN)
2. Sekolah Komando TNI Angkatan
Udara
3. Latihan Uji Fungsi
4. Penataran Waskat
5. Sekolah Komando TNI
6. Lemhanas / KRA
7. Sejumlah Bintang Jasa

SEHAT
44 tahun ke atas. Perkembangannya
dipantau selama tujuh tahun.

Hidup
Sendiri
Picu
Depresi
Hidup dengan segala
yang dimiliki belum
tentu bisa mengatasi
rasa kesepian, sendiri,
dan depresi.
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Para peneliti mengamati
penggunaan antidepresi
yang dilakukan partisipan,
manajemen kehidupan, faktor
psikososial, sosiodemografi, dan
risiko kesehatan, seperti merokok,
minum minuman beralkohol, dan
kurang olahraga. Faktor risiko
pada perempuan sepertiga dari
peningkatan risiko depresi terkait
dengan faktor sosiodemografi,
seperti rendahnya pendapatan
dan kurangnya pendidikan.

AKHIR pekan menjadi saat yang menyiksa bagi Tita, 41 tahun. Wartawan
senior salah surat kabar asing ini mengaku selalu merasa kesepian jika setiap akhir
pekan tiba. Sebagai lajang yang tinggal sendirian di apartemen, setiap hari kerja,
perhatiannya tersita untuk tugas kantor, sehingga tidak merasa kesepian.
"Akhir pekan menjadi waktu yang menyesakkan. Karena itu, aku lewati dengan
membawa pekerjaan kantor, nonton atau berlatih kebugaran," ujarnya. Semua
dilakukan sendirian, "Aku bukan tipe orang yang mudah berteman. Kesendirian
membuatku asik, tapi akhirnya menyesakkan dada."
Rasa kesepian dan nyaris depresi juga pernah dialami Atalarik Syah sebelum
menikah dengan Tsania Marwa. Model senior yang menikah pada 10 Februari itu
menuturkan, sebelum menikah, ia sering dilanda kesepian. "Aku nyaris depresi,
apalagi usiaku nyaris 40 tahun. Syukur kemudian aku menikah, sehingga hilang
semua perasaan sepi dan depresi," katanya.
Orang yang hidup sendiri, menurut psikolog dan pakar hipnosis, Dewi Yogo
Pratomo, cenderung merasa kesepian, sehingga mengakibatkan depresi. Dia
menyebutkan kasus yang dialami oleh Demi Moore, yang sempat bolak-balik masuk
pusat perawatan akibat depresi setelah bercerai dengan Aston Kutcher, merupakan
salah satu contoh ketika seseorang hidup sendiri, kesepian, cemas, dan menjadi
depresi.
Jika mengamati fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak wanita atau
pria yang sudah mapan, tapi tetap hidup sendiri. Sepintas kehidupan mereka
terlihat baik-baik saja. "Padahal, dengan segala yang mereka miliki, belum tentu bisa

mengatasi
kesendirian,
kesepian, dan
depresi," kata
Dewi.
Dewi
menyarankan,
bila seseorang
ingin hidup
sendiri, sebaiknya
mencari kegiatan yang bisa dinikmati,
menyenangkan, dan menghibur diri.
Dia mencontohkan berlatih kebugaran,
berkebun, main musik, dan kegiatan
lain yang benar-benar dapat dinikmati
dan mengusir rasa kesepian. "Kalau yang
masih memiliki atau tinggal dengan
keluarga, mereka bisa dengan rajin
berkunjung atau bersilaturahmi, atau
bisa aktif di kegiatan sosial," ujarnya.
Hasil penelitian yang dipublikasikan
jurnal BMC Public Health menunjukkan
orang yang memilih hidup sendiri
cenderung terkena risiko depresi 80
persen lebih tinggi dibanding yang
hidup bersama orang lain. Selama lebih
dari tiga dekade, jumlah orang yang
hidup sendiri meningkat dua kali lipat.
Penelitian yang mengaitkan antara hidup
sendiri dan depresi itu melibatkan 3.500
pria dan wanita pekerja di Finlandia.
Penelitian itu meliputi 1.695 pria dan
1.776 wanita dengan usia rata-rata

Sedangkan faktor risiko utama pada pria
adalah kebiasaan konsumsi minuman
beralkohol dan kurangnya dukungan
dari tempat kerja atau dari kehidupan
pribadi mereka.
Penelitian seperti ini, menurut peneliti
dari Finnish Institute of Occupational
Health di Helsinki, Laura Pukki-Raback,
biasanya meremehkan faktor risiko.
"Sebab, orang yang paling berisiko
cenderung menjadi orang yang
paling sedikit kemampuannya untuk
menyelesaikan masalah," katanya seperti
dikutip situs Health Day. 
| Hadriani P | Arbai'yah Satriani | Health Day | Tempo

Tip Mengatasi Kesepian
Berikut ini adalah tip untuk mengatasi
kesepian.
1. Menyibukkan diri.
Salah satu cara termudah
untuk mengisi kesepian adalah
menyibukkan diri. Misalnya,
merawat orang lain, seperti
mengasuh anak atau keponakan,
memelihara binatang, atau
mengajar. Selain itu, bisa
menawarkan diri sebagai relawan di
lingkungan tempat ibadah, sekolah
khusus, rumah singgah, yayasan,
dan kegiatan lainnya. Jika gemar
menulis, kenapa tak mencoba
membuat blog?
2. Terlibat dengan komunitas.
Buat suatu tujuan dengan terlibat
dalam suatu komunitas tertentu.
Bacalah surat kabar dan majalah
sesering mungkin untuk mencari
berita konser musik, pameran
budaya, dan seminar-seminar yang
menarik untuk dihadiri.

3. Bekerja lebih keras sehingga mudah
tertidur.
Salah satu indikator paling umum
dari rasa kesepian adalah gangguan
tidur. Butuh waktu lebih lama untuk
tidur, berulang kali terbangun,

dan merasa mengantuk sepanjang
hari. Kurang tidur, dengan sebab
apa pun bisa menurunkan mood,
lebih mudah jatuh sakit, dan
menghabiskan energi. Jadi, masalah
ini perlu diatasi secepat mungkin.
4. Kenali bagian yang hilang dalam
hidup Anda.
Membuat banyak rencana dengan
teman-teman ternyata tidak
mengurangi rasa kesepiannya.
Semakin memahami yang tidak
dimiliki, semakin besar jalan keluar
yang bisa ditemukan.
5. Buat komitmen untuk berinteraksi
dengan orang lain.
Emosi negatif, seperti kesepian, iri
hati, dan rasa bersalah, memainkan
peran penting dalam memperoleh
kehidupan yang bahagia. Emosi
tersebut merupakan tanda yang
penting bahwa sesuatu harus segera
diubah. Rasa kesepian yang dialami
seharusnya mendesak seseorang
untuk segera berhubungan dengan
orang lain. Sayang, kesepian itu
sendiri bisa membuat kita merasa
negatif, kritis, dan menghakimi.
Apabila Anda menyadari bahwa
rasa kesepian itu mempengaruhi
cara seperti itu, segera ambil
langkah untuk memperbaikinya.
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PERISTIWA

Gerakan
Sejuta Buku
untuk SD

ISI Denpasar – Prancis
Jalin Kerja Sama

GERAKAN Komunitas
Pendidikan Anak Bangsa (PENA) berhasil
menghimpun sejuta buku untuk
dibagikan kepada pelajar di Kota Depok,
Jawa Barat. "Kali ini secara simbolik kami
membagikan 3.000 buku terlebih dulu,"
kata Ketua Komunitas PENA, Prihandoko,
saat penyerahan buku di SD Negeri Mekar
Jaya 11 pada 2 Mei 2012.
Tujuan gerakan ini, kata dia, tak sedikit
siswa dari keluarga tidak mampu
kesulitan mendapat sarana belajar seperti
buku dan alat tulis. Acara dalam rangka
memperingati Hari Pendidikan Nasional
akan diteruskan hingga anak-anak kurang
mampu terpenuhi kebutuhan bukunya.
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Selain di SD Negeri Mekar Jaya 11, buku
juga dibagikan ke empat sekolahan, yaitu
SD Negeri Cipayung, SD Negeri Sukmajaya
III, dan SD Negeri Abadi Jaya 1. “Sekolah

INSTITUT Seni Indonesia (ISI) Denpasar
menandatangani naskah kerja sama dengan Lembaga Indonesia
Prancis (Alliance Francaise) pada Sabtu, 5 Mei 2012. "Kerja sama
itu diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua
belah pihak, yakni meningkatkan wawasan mahasiswa dan
dosen lembaga pendidikan tinggi seni," kata Humas ISI
Denpasar, Ni Ketut Dewi Yulianti.

TEMPO/ Gunawan Wicaksono

lain akan mendapat giliran secara
bertahap. Insya Allah dalam dua hingga
tiga tahun bisa tercapai,” katanya.
Sebanyak 20 siswa dari empat sekolah
tersebut menerima buku secara

simbolik. Acara serah terima dihadiri
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.
“. "Kami mau naik kelas 6, nanti enggak
beli buku lagi," kata Risky Hadi Fauzan,
siswa kelas 5 SD Negeri Abadi Jaya 1 itu
senang. 

PPI Meneladani Ki Hadjar Dewantara
PARA pelajar Indonesia yang
terhimpun dalam Perhimpunan Pelajar
Indonesia (PPI) United Kingdom
terinspirasi dengan semangat Ki Hadjar
Dewantara. Tokoh pergerakan dan
pendidikan Indonesia ini memiliki
wawasan tidak hanya kemerdekaan, tapi
juga kemajuan bangsa. Falsafah yang
dikumandangkan adalah “Ing ngarsa
sung tulada, ing madya mangun karsa,
tut wuri handayani."
Kutipan Ki Hadjar Dewantara menjadi
bekal bagi mereka mengelar Temu
Ilmiah Pelajar International/Indonesian
Scholar International Convention (ISIC)
pada November mendatang di London,

Inggris. Menurut Sekretaris Jenderal PPI
United Kingdom, R. Rizky PH, falsafah
tersebut menjadi pedoman kalangan
pelajar Indonesia di luar negeri.
Ketua Temu Ilmiah Pelajar International/
Indonesian Scholar International
Convention (ISIC) Steven Marcelino,
menggambarkan Ki Hadjar Dewantara
sebagai bapak pendidikan Indonesia
menunjukan kepada dunia bahwa bangsa
ini akan menjadi besar di kemudian hari
melalui pendidikan.
Menurut Steven Marcelino, Ki Hadjar
Dewantara dilahirkan pada tanggal 2 Mei
1889 dari keluarga ningrat, memberikan

TEMPO/ Subekti

ide dan inspirasi kepada bangsa
Indonesia. Tulisannya menimbulkan
semangat nasionalisme melawan
penjajahan Belanda. 

Kurikulum Antikorupsi
Semua Sekolah
KEPALA Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg,
mengatakan penerapan pendidikan antikorupsi secara dini
sudah harus dimulai. Langkah ini diyakini dapat membentuk
karakter siswa yang lebih baik dan mencintai kejujuran.
"Penerapan kurikulum antikorupsi ini dilakukan melalui
desiminasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarnegaraan, IPS
dan agama," kata dia akhir April lelu.

Kerja sama itu merupakan kesepakatan hasil pertemuan antara
Rektor ISI Denpasar Prof Dr I Wayan Rai. S dengan Direktur
Kursus Instiutut Francais Indonesia Jakarta dan ketua yayasan
pendidikan tersebut, Dewa Putra Diasa. Kerja sama itu sekaligus
meningkatkan hubungan menyangkut seni budaya dan
pendidikan antara Bali maupun Indonesia--Prancis.

Menurut Dante Timbeg, menanamkan kejujuran kepada
siswa bisa diimplementasikan dengan praktek menjauhkan
diri dari sikap tercela, tidak merugikan diri sendiri dan orang
lain. "Kami berusaha menerapkan pendidikan karakter yang
terintegrasi dalam kurikulum, serta membuat zona integrasi
untuk menciptakan generasi bangsa yang punya integritas,"
tegas Tombeg.

Seusai penandatangan kerja sama itu dilanjutkan dengan
lokakarya tentang komik yang mengusung tema Nature and
City, serta seminar bertajuk Technique of Work for Comics Artists.
Dalam kegiatan tersebut menampilkan seorang seniman komik
Prancis, Joel Alessandra, yang juga ahli ilustrasi dan karikatur.

Ia mengatakan sebagai sarana untuk mempraktekan
pemahaman siswa akan kejujuran, sekolah-sekolah telah dibuat
kantin kejujuran, di mana siswa akan membeli, membayar
dan mengambil uang kembalian sendiri tanpa diawasi oleh
siapapun. 

ISNU
Deklarasikan
Wakaf Buku
PENGURUS Pusat Ikatan Sarjana
Nahdlatul Ulama (ISNU) mendeklarasikan
Gerakan Wakaf Buku dalam
memperingati Hari Pendidikan Nasional
di Pondok Pesantren Al Hakim, Tambun,
Bekasi, Jawa Barat, akhir April lalu.
"Buku adalah jendela ilmu. Ilmu adalah
jendela dunia. Karena itu, dengan
gerakan ini kita mengajak masyarakat
agar mau mewakafkan buku di samping
wakaf yang lain," kata Ketua Umum ISNU
Ali Masykur Musa.

Pesantren Al Hakim yang diterima
ketuanya, Imam Suhadi Iskandar.
Menurut Ali Masykur, gerakan itu akan
dilaksanakan oleh pengurus dan anggota
ISNU di seluruh Indonesia.

Deklarasi ditandai dengan penyerahan
300 judul buku kepada Yayasan Pondok

Ia berharap pihak penerima wakaf
benar-benar memanfaatkan buku-buku

ANTARA/Ahmad Milla

tersebut, termasuk membangkitkan
minat baca anak didik. Dengan
demikian buku-buku itu tidak akan
menjadi sekadar onggokan kertas
tak bernilai. ”Ini juga dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan, ”
kata Sekretaris Jenderal ISNU Kholid
Syeirazi. 
Ilham Tirta | ANTARA | TEMPO
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PELUANG

Jasa Boyongan
Penghasilan Borongan
Penghitungan harga pindahan umumnya berdasarkan pada
jumlah barang, jarak dan lokasi tujuan pindahan.

mengagumi pelayanan yang diberikan oleh Japa Movers, cepat, rapi, dan
sangat professional,” cerita Poltak.
Menurut dia, cara kerja Japa sangat cepat. “Setelah saya menelepon mereka
langsung datang ke rumah untuk survei dan menghitung harga. Begitu deal
soal harga, beberapa hari kemudian kami langsung pindah. Sangat praktis,”
ujarnya.
Di era serba sibuk, kata Poltak, makin susah seseorang menyediakan waktu
untuk mengurus rumah sendiri. Jika pindah rumah diurus sendiri, menurut
dia, sangat tidak efisien. ”Tentu saja, jangan asal mencari jasa pindahan.
Pakai jasa pindahan yang dapat dipercaya,” pesan dia.
Mekanisme penghitungan harga pindahan umumnya berdasarkan pada
jumlah barang, jarak dan lokasi tujuan pindahan, dan kategori klien, yaitu
rumahan, perusahaan, kantor dan lainnya. Untuk jasa pindahan kisaran
tarifnya sebagai berikut, dikutip dari Japa Movers.
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PINDAHAN sering
dibayangkan sebagai
salah satu pekerjaan
paling stres dalam
hidup.
Membayangkan
harus membereskan
berbagai benda dan
dokumen kemudian
menyusunnya lagi di
tempat baru tentunya
sangat melelahkan dan
banyak waktu akan tersita
untuk mengurusnya.
Mobilitas semakin tinggi, ketika
berangkat ke kantor, pekerjaan di
rumah menumpuk bahkan berantakan.
Sering pindah tempat tinggal telah
menjadi bagian bagi warga kota besar
seperti di Jakarta. Rata-rata, warga kota
pindah rumah mulai dari kontrakan
hingga rumah sendiri minimal 3 kali.
Karena itu urusan boyongan (pindaan)
menjadi persoalan rumit dan
membingungkan. Untung saja,
Mahfud Hidayat menemukan
jalan keluarnya. Solusi tersbut
bernama Japa Movers.
Layanan Japa Movers meliputi
banyak hal. Mulai dari
pengemasan barang-barang
berharga, pecah belah, hingga
tanaman dapat di kemas dan di
pindahkan ke tempat baru tanpa

cacat dan nyaris sempurna. Bahkan penataan
ulang di tempat yang baru pun dilakukan
dengan cepat sehingga pelanggannya tidak
merasa ribet.
Japa Movers didirikan oleh Mahfud Hidayat
pada tahun 2009. Ide pendirian perusahaan jasa
pindahan ini dilatarbelakangi pengalaman Mahfud
sebagai marketing sebuah perusahaan jasa
pindahan asing selama 8 tahun. Waktu delapan
tahun, menurut dia, cukup untuk mengenal selukbeluk usaha jasa pindahan ini.
“Akhirnya saya keluar dari perusahaan itu dan
mencoba peruntungan memulai perusahaan
jasa pindahan saya sendiri,” ujarnya. Japa
movers ini didirakan Mahfud bekerja sama
dengan sang adik.
Mahfud memutuskan melanjutkan usaha
di bidang jasa pindahan karena melihat
saingannya masih sedikit. Perusahaan jasa
pindahan yang ada kebanyakan milik asing
sehingga hanya melayani pindahan kantor atau
perusahaan.
Sedangkan Japa movers juga melayani pindahan
rumah dan apartemen. Aaat ini klien Japa
Movers sebagian besar dari pribadi, sisanya
perusahaan.” Dalam seminggu biasanya minimal
kami mendapat 2 sampai 3 klien”. Salah satu
klien setia Japa Movers adalah perusahaan
Adira.
Poltak Hortradero, seorang pengamat ekonomi,
juga menjadi klien yang perah menggunakan
jasa pindah Japa Movers. “Saya sangat

Rumah
Rp 115.000 - 235.000/M3 ( Jakarta)
Rp 120.000 - 245.000 /M3 (Bodetabek)
Rp 100.000 - 155.000 /M3 (antarlantai).
Kantor
Rp 125.000 - 275.000 /M3 ( Jakarta)
Rp 130.000 - 295.000 /M3 (Bodetabek)
Rp 115.000 - 195.000 /M3 (antarlantai)
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Apartemen dan Gudang atau Pabrik
Daerah

Jasa Pindahan Apartemen

Jakarta

Rp 120.000 - 265.000 /M3

Jasa Pindahan Gudang/Pabrik
Rp 135.000 - 285.000 /M3

Bodetabek

Rp 125.000 - 275.000 /M3

Rp 135.000 - 295.000 /M3

Antarlantai

Rp 100.000 - 175.000 /M3

Rp 120.000 - 215.000 /M3

Pengepakan (Packing Service)
Packing Karton : Rp 195.000 /M3
Packing Full Box: Rp 925.000 /M3
Packing Lift Van: Rp 900.000 /M3
Packing Cratting: Rp 875.000 /M3
20’ Container : USD 1.750
40’ Container : USD 2.750
Minimum volume barang pengepakan 5 M3
Penyimpanan (Storage)
Rp 4.000 /M3 /hari
Rp 125.000 /M2 /bulan
Minimum volume barang storage 10 M3

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Japa Movers sebelum mengangkut
barang. Setelah klien menelepon untuk penawaran kerja sama, Japa Movers
akan mengirim orang untuk melakukan survei sekaligus mengkalkulasikan
harga. Setelah harga diketahui, Japa Movers mendiskuksikan dengan klien.
Apabila harga tidak cocok bisa dilakukan tawar-menawar.

Dok. Java Movers

Perusahaan serupa adalah Aks Movers Indonesia,
melayani pindahan dalam skala besar dan
kecil. Langganan perusahaan ini seperti
pindahan pabrik, kantor hingga pengepakan
dan penyimpanan barang. Aks Movers memiliki
motto legalitas resmi ini juga melayani pindahan
perorangan atau tempat tinggal. Dengan tim
khusus dan handal, manajemen Aks Movers
sanggup melayani konsumen di seluruh Indonesia
bahkan mancanegara.
Di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya
sudah banyak perusahaan jasa pindahan ini. Di
sekitar Jakarta juga menjamur. Ada JSA Moving
Service dan SK Pro Logistic. Mereka yang
bermarkas di wilayah Tangerang ini menawarkan
layanan yang inovatif, ramah, jujur dan solusi
yang disesuaikan kebutuhan pelanggan, melayani
pindahan di kota-kota tersebut. Bahkan,
perusahaan ini memiliki jaringan dari sabang
Sampai Merauke serta luar negeri. 
Tika Primandari

