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Noktah jengah
Betapa hatiku tak berdarah
Anila barat berembus kencang menggusur tanah
Ambu darah telah bertumpah-ruah
Menusuk lubang hidung hingga ke otak tengah

Waktu aku berjalan ke depan di kala dini hari
Perih aksa terasa
Anindita kuhirup penat udara
Masih terputar memori perih
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Gunakan hati nurani
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Si Biang 
Kerok

Cerpen Arief, teman sekelasku, biang kerok 
baik di kelas maupun fakultas. 

Namanya sudah dikenal seantero dosen dan 
jajarannya. Sebagai anak yang jarang mandi, 
berpenampilan lusuh, dan selalu membuat 
ulah di kelas membuatnya hanya memiliki 
seorang teman, namanya Nanda. Tentu saja 
Nanda adalah orang yang sebangsa dengan 
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Sumber daya manusia yang bermutu 
merupakan faktor penting dalam 

pembangunan di era globalisasi saat ini. 
Pengalaman di banyak negara menunjukkan, 
sumber daya manusia yang bermutu 
lebih penting dari pada sumber daya alam 
yang melimpah (Tjalla, 2010). Melalui 
pendidikan diharapkan tercipta sumber daya 
manusia yang unggul dan siap memajukan 
Indonesia. Namun permasalahan pendidikan 
saat ini perlu untuk diperhatikan. Salah satu 
objek yang menjadi permasalahan dari 
pendidikan adalah profesionalitas guru. 
Banyak kasus guru yang diskriminatif pada 
siswa. Sehingga diperlukan pengembangan 
profesionalitas guru agar semakin lebih 
baik. Dalam tulisan ini sedikit akan 
mengkaji konsep pendidikan dari Ki Hadjar 
Dewantara dalam upaya mengembangkan 
profesionalitas bagi guru.

Pada dasarnya tujuan pendidikan 
adalah transmisi pengetahuan atau 
proses membangun manusia menjadi 
berpendidikan (Danim, 2013). Sedangkan 
menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
tujuan pendidikan adalah mengembangkan 
potensi diri untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Objek yang 
menjadi tujuan pendidikan adalah siswa. 

Sedangkan subjek yang memengaruhi 
siswa salah satunya adalah guru. Maka 
profesionalitas guru sangat diperlukan untuk 
menjamin kualitas dari siswa.

Guru adalah suatu profesi yang titik 
beratnya berfungsi sebagai sumber dan 
orang yang menyediakan pengetahuan bagi 
anak didiknya (Muhson, 2004). Menjadi 
guru merupakan profesi yang penuh 
dengan tantangan. Guru berhadapan dengan 
tuntutan kualitas profesi, amanah dari 
orang, masyarakat, stakeholder, pemerintah 
dan karena guru tetap dianggap memiliki 
akuntabilatas atas keberhasilan pembelajaran 
akademis siswa (Sanaky, 2005). Guru juga 
berhadapan dengan tuntutan perubahan yang 
begitu cepat, seperti informasi yang begitu 

berimplikasi pada perumusan tujuan 
pendidikan yang merupakan bagian pokok 
dari etika pendidikan (Ibrahim & Hendriani, 
2017). Adapun tujuan pendidikan menurut 
Ki Hajar Dewantara yaitu: “mempertinggi 
derajat kemanusiaan menuju sempurnanya 
hidup manusia, yaitu hidup tertib dan damai 
selamat dan bahagia manunggaling kawula 
lan gusti (beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan) (Ibrahim & Hendriani, 2017).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat 
disimpulkan, pengembangan profesionalitas 
guru sangat perlu untuk diupayakan. Hal 
ini dikarenakan untuk menciptakan sumber 
daya manusia (dalam hal ini peserta didik) 
yang berkualitas, peran guru sangatlah 
penting dalam membimbing peserta didik. 
Atas dasar itulah, prinsip-prinsip dan filosofi 
guru dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara 
dirasa sangat tepat untuk diterapkan pada 
guru saat ini.

Dalam upaya mengembangkan 
profesionalitas guru, peran pemerintah 
dan masyarakat sangatlah signifikan. 
Berdasarkan hasil dari penjabaran di 
atas, pengembangan profesionalitas 

guru berdasarkan pemikiran Ki Hadjar 
Dewantara dapat dilakukan dengan cara 
(1) pelatihan pekerti yang dilakukan oleh 
Dinas Pendidikan setempat, (2) pelatihan 
semboyan asah, asih, asuh dan Ing ngarsa 
sung tulodo, Ing madyo mangun karso, 
Tut wuri handayani kepada guru dan (3) 
pemanfaatan pelatihan secara blended 
learning sehingga tidak hanya tatap muka, 
tapi juga bisa melalui online. Manfaat dari 
penerapan ini adalah (1) membangun konsep 
belajar yang berasaskan Ngerti, Ngroso, 
Nglakoni, (2) guru mampu membangun 
aspek kepribadiannya secara terstruktur dan 
(3) penerapan teknologi informasi sesuai 
dengan perkembangan zaman.

Pendidikan merupakan jembatan emas 
bagi tiap generasi untuk membangun suatu 
bangsa. Pembangunan tersebut dimulai 
dari pembangunan sumber daya manusia. 
Apabila sumber daya manusia yang dimiliki 
oleh suatu negara baik, maka majulah negara 
tersebut. Maka guru sebagai pembimbing 
perlu untuk mengarahkan peserta didik agar 
mampu menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas.
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mudah diakses melalui internet yang sudah 
berang tentu akan mengubah aspek-aspek 
pendidikan konpensional yang selama ini 
ditekuni (Sanaky, 2005). 

Berbicara tentang profesional guru sangat 
komprehensif. Profesi guru harus dilihat 
dari kemampuan menguasai kurikulum, 
materi pembelajaran, teknik dan metode 
pembelajaran, kemampuan mengelola 
kelas, sikap komitmen pada tugas, harus 
dapat menjaga kode etik profesi, di sekolah 
ia harus menjadi ”manusia model” yang 
akan ditiru siswanya, di masyarakat menjadi 
tauladan (Sanaky, 2005). Pengembangan 
profesi dapat dilakukan oleh diri sendiri, 
melalui kegigihan dalam melaksanakan 
tugasnya. Dipihak lain guru sebagai personil 
di sekolah, merupakan bawahan dari kepala 
sekolah. Secara langsung kepala sekolah 
berkewajiban mengembangkan kemampuan 
professional guru (Supriadi, 2009). Fakry 
Gaffar (dalam Supriadi, 2009) konsep 
pengembangan professional mengandung 
dua arti, yaitu (1) dikaitkan dengan usaha 
peningkatan kemampuan professional 
yang dapat dilakukan secara independen 
pada tingkat sekolah oleh individu masing-
masing dan (2) dikaitkan dengan jenjang 
karir kepegawaian dan ini harus dipolakan 
dari tingkat yang lebih tinggi.

Aspek kepribadian sebagai unsur penting 
dalam kinerja guru profesional akhir-akhir ini 
mulai banyak diangkat kembali oleh para pakar 
setelah selama waktu yang cukup panjang 
tersisihkan oleh gencarnya pembahasan 
teknis metodologis mengajar dengan landasan 
gagasannya diangkat dari aliran-aliran 
Behavioristik, teori belajar, conditioning, 
hukum pengaruh, dan Kognivistik (Supriadi, 
2009; Wicaksono, 2012). Salah satu aspek 
yang berkaitan dengan kematangan dan 

ketegaran kepribadian adalah kecerdasan 
emosi (Emotional Intelligence) atau 
Emotional Quotient (EQ). Kecerdasan ini 
berkaitan antara lain dengan kemampuan 
seseorang (guru) dalam mengelola 
emosi terhadap diri dan orang lain, 
menghadapi kesulitandankesuksesan 
hidup, kasih sayang, cinta kasih yang 
tulus, dan tanggung jawab. Sehubungan 
dengan tugas berat guru (SD) di masa 
depan,maka jelas tidak bijaksana kalau 
LPTK penghasil calon guru tidak 
mempersiapkan mereka (Hendri, 2010). 

Salah satu penerapan pengembangan 
profesionalitas bagi guru dapat dilakukan 
dengan berdasarkan pada prinsip 
dari Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar 
Dewantara terlahir sebagai Raden Mas 
Soewardi Soeryaningrat. Di bawah 
pemerintahan kolonial, status aristokratnya 
memungkinkannya untuk melanjutkan 
pendidikan formalnya di aliran Barat sistem 
Belanda, yang berpuncak pada masuknya 
sekolah kedokteran di Jakarta pada tahun 
1908, pada usia sembilan belas tahun. . 
Dengan latar belakang ini Dewantara fasih 
berbahasa Belanda, di mana ia melakukan 
banyak dari penulisan awal, meskipun pada 
1920-an ia pindah ke Indonesia, bahasa 
Sumatra diadopsi oleh para pemimpin 
nasionalis sebagai media resmi di Kongres 
Pemuda Seluruh Indonesia tahun 1928. 
Di sekolah kedokteran ia mengadakan 
kontak dengan sekelompok mahasiswa 
yang membentuk masyarakat yang dikenal 
sebagai Boedi Oetomo, yang merupakan 
contoh dari bentuk umum pada tahap awal 
pengembangan gerakan politik nasional 
pertama di wilayah kolonial. Itu terutama 
berkaitan dengan regenerasi budaya Jawa, 
dan tidak pernah pada kenyataannya 

Arief. Meskipun begitu, keduanya adalah 
orang yang baik. Mereka seperti buku dan 
sebuah kesalahan menilai mereka melalui 
sampul, mereka punya”isi” yang sungguh 
berkualitas. Sudah bukan rahasia bahwa 
Arief sering absen di kelas. Awalnya diriku 
yang bodo amat ini tidak memedulikan 
kenapa. Akan tetapi lama-lama sel penasaran 
di otakku ini terpancing juga. Kucari tahu ke 
mana dan sedang apa dia saat absen kelas. 
sedang apa dia saat absen kelas.

Ternyata Arief turun ke jalanan, membela 
nasib buruh wanita, kaum tani, mencegah 
pembangunan pabrik minyak di atas lahan 
pertanian, dan aksi kemanusiaan lainnya. 
Bahkan dia juga sering ikut diskusi peduli 
lingkungan serta ikut dalam kontribusinya. 
Sungguh aku geleng-geleng kepala. Lebih 
parahnya lagi, ternyata mereka diam-diam 
pernah diancam DO oleh dekan karena 
mengetahui sindikat korupsi besar-besaran 
yang dilakukan oleh pejabat fakultas. 

Si biang kerok ini, yang dikucilkan 
oleh teman-teman sebayanya, oleh para 
dosen, bahkan sempat diancam DO oleh 
dekan adalah manusia yang membela yang 
dikucilkan oleh kebanyakan orang dan 
pejabat tinggi.

Dicky adalah namaku. Tidak 
diajak futsal, tidak diajak main, 
tidak diajak ngopi, selalu mendengar 
pertanyaan, “Pernikahan dua orang 
yang beda agama itu tidak sah 
kan, Pak?” saat pelajaran agama di 
sekolah adalah makananku. Aku 
tidak peduli meskipun aku sangat 
ingin untuk bermain dan diterima 
oleh mereka. Di benakku selalu saja 
muncul, kenapa, kenapa, kenapa, 

dan sejuta kenapa lainnya. 
Kedua orang tuaku mengajakku 

ke tempat ibadahnya sewaktu aku 
kecil, memberiku kebebasan untuk 
memilih apa yang kuanut, aku belajar 
Alquran dan kitab. Aku punya 
dua pengetahuan pada dua agama 
itu karena aku menyelaminya. Di 
keluargaku perbedaan agama adalah 
hal yang biasa. Kakek-nenekku 
Konghucu, ada kerabat yang Budha, 

K.E.N.A.P.A

Cerpen
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menjadi politis. Keanggotaannya tetap 
kecil, diambil dari aristokrasi Jawa yang 
terpelajar, dan kepentingannya tetap Jawa 
secara regional daripada merangkul seluruh 
komunitas Indonesia (Radcliffe, 1971).

Filosofi pendidikan dari Ki Hadjar 
Dewantara adalah memasukkan kebudayaan 
dalam diri anak (Suparlan, 2015). Konsep 
belajar ini adalah Tri No, yaitu nonton, 
niteni dan nirokke. Nonton (cognitive), 
nonton di sini adalah secara pasif dengan 
segenap panca indera. Niteni (affective) 
adalah menandai, mempelajari, mencermati 
apa yang ditangkap panca indera, dan 
nirokke (psychomotoric) yaitu menirukan 
yang positif untuk bekal menghadapi 
perkembangan anak (Dwiarso, 2010; 
Suparlan, 2015). Bapak pendidikan bangsa 
Indonesia ini telah merintis tentang konsep  
tri pusat pendidikan yang menyebutkan 
bahwa wilayah pendidikan guna 
membangun konstruksi fisik, mental, dan 
spiritual yang handal dan tangguh dimulai 
dari; (i) lingkungan keluarga; (ii) lingkungan 
sekolah; dan (iii) lingkungan masyarakat. 
Ketika pendidikan di lingkungan keluarga 
mulai sedikit diabaikan dan dipercayakan 
pada lingkungan sekolah, serta lingkungan 
social yang semakin kehilangan kesadaran 
bahwa aksi mereka pada dasarnya 
memberikan pengaruh yang cukup besar 
pada pendidikan seorang individu. Maka 
lingkungan sekolah dalam hal ini guru 
menjadi frontliner dalam peningkatan mutu 
pendidikan karakter, budaya dan moral 
(Wardani, 2010). Tujuan Pendidikan dalam 
pemikiran Ki Hadjar Dewantara ialah 
memerdekakan hidup dan kehidupan anak, 
lahir dan batin (Hendratmoko, Kuswandi, 
& Setyosari, 2018). Teori jiwa merdeka, 
memandang bahwa tujuan pendidikan pada 

hakikatnya ialah memerdekakan hidup, dan 
kehidupan anak baik lahir maupun batin 
(Kuswandi, 2005). Seseorang yang merdeka 
sudah barang tentu memiliki jiwa merdeka. 
Sedangkan jiwa itu memiliki unsur cipta, 
rasa, dan karsa. Kalaupun jiwa itu merdeka 
sudah barang tentu merdeka cipta, rasa, dan 
karsanya. Menurut Ki Hadjar Dewantara, 
jiwa merdeka adalah cara berpikir yang 
positif, berperasaan luhur dan indah, dan 
berkemauan mulia (Hadiwijoyo, 2016).

Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, 
guru diwajibkan harus berperilaku sebagai 
pemimpin (Putri & Ayu, 2012). Penjabaran 
makna pemimpin adalah di depan dapat 
memberi contoh keteladanan, di tengah 
dapat membangkitkan motivasi dan di 
belakang mampu memberikan pengawasan 
serta dorongan untuk terus maju 
(Komandoko, 2007). Prinsip pengajaran 
ini biasa disebut sebagai semboyan Ing 
ngarso sung tuladha, ing madya mangun 
karsa, tut wuri handayani. Artinya, seorang 
guru harus menjadi teladan, lalu ketika di 
tengah-tengah siswa harus membangun, 
dan dengan prinsip tut wuri handayani, 
akan membiarkan anak kecil tumbuh sesuai 
dengan usia pertumbuhannya, namun tetap 
didampingi (Zuriah, 2008).

Etika dari seorang guru menurut 
pandangan dari Ki Hadjar Dewantara 
mengacu pada: (1) hidup yang baik adalah 
hidup teratur dan tentram dan (2) hidup 
yang baik adalah hidup yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan YME. Maksud 
dari pernyataan ini adalah: (1) mampu 
mengikuti sesuai norma dan menciptakan 
suasana yang aman dan damai dan (2) jika 
manusia beriman dan bertakwa, maka kunci 
kebahagiaan akan diraih. Pandangan Ki 
Hajar Dewantara mengenai hidup tentunya 

ada sepupu yang Hindu, ada yang 
Katholik, ada juga yang Islam. Kami 
jadi punya banyak perayaan hari 
besar dan kami nyaman-nyaman 
saja dengan itu semua. Bahkan 
papa mamaku yang berlatar dua 
agama berbeda nyaris tidak pernah 
bertengkar, keduanya selalu romantis 
baik di depan mataku maupun di 
belakangku. 

Kakak perempuanku memilih 
Katholik sebagai penerang hidupnya 
di usia 17 tahun. Akan tetapi hingga 
usia 10 tahun aku masih belum 
menetapkan apa yang menjadi 
penerang hidupku. Saat SD aku 
masuk sekolah Katholik sedangkan 
SMP-SMA di sekolah umum dan 
semenjak itulah aku menerima suatu 
penolakan dan pergulatan panjang. 

Entah dari mana teman-temanku 
tahu orang tuaku berbeda agama. 
Aku berburuk sangka pada Edo yang 
kebetulan tetangga sekaligus teman 
dekatku. Awalnya kupikir tidak 
masalah tentang perbedaan itu. 
Begitu mendengar beberapa cibiran, 
aku pun jadi lunglai. Mulailah 
pertanyaan itu datang, berbagai 
kenapa dari segala penjuru muncul 
di benakku. Sendiri di kantin, 
sendiri di bangku kelas, sendiri di 
sana, sendiri di sini, sendiri ke sana, 
sendiri ke sini.

Katanya, tempat ini terkenal 
dengan ramah-tamah, nyatanya aku 
tidak ditawari main bola. Katanya, 
tempat ini terkenal sopan-santun, 
nyatanya tutur katanya racun.

Ini diriku, percaya Tuhan namun 
belum ada pedoman. Daripada 
sibuk mengata-ngataiku, kenapa 
tidak kalian tunjukkan padaku jalan. 
Kenapa jadi masalah atas diriku dan 
latar belakang keluargaku.
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Diskriminasi pada Anak: Suatu 
Kajian Humanis 

Oleh : Fajar Ananda Saputra

Anak merupakan seorang lelaki atau 
perempuan yang belum melalui 

fase pendewasaan atau belum mengalami 
masa pubertas. Dapat juga diartikan dalam 
prespektif islam yaitu anak merupakan 
karunia sekaligus amanah Allah yang 
diberikan kepada orang tua. Sebagai 
karunia-Nya, kelahiran anak patut untuk 
disyukuri sebagai nikmat yang diberikan 
oleh Allah yang dianugerahkan kepada 
manusia. Dalam hakikatnya orang tua 
mempunyai tanggungjawab untuk amanah 
ini. Bukti syukur dan tanggungjawab 
orang tua terhadap anak dapat diwujudkan 
dalam bentuk perlakuan baik, pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari, perhatian, kasih 
sayang, dan pendidikan. Namun tidak semua 
orang tua merasakan dan memperlakukan 
anaknya dengan hal itu semua.

Hari demi hari banyak kekerasan 
pada anak yang terjadi. Pelaku kekerasan  
pada anak kebanyakan dari oleh orang 
terdekatnya bahkan orang tuanya sendiri. 
Kekerasan yang melanda anak pada akhir 
ini membuat masyarakat Indonesia geram, 
baik dari penganiayaan, pemerkosaan, 

pencabulan, hingga Bullying. Sebuah kasus 
dapat dikatakan kekerasan pada anak apabila 
korbannya adalah anak yang berusia 17 atau 
18 tahun ke bawah. Anak-anak yang berada 
di bawah usia tersebut harus dilindungi 
dari upaya kekerasan karena rentan usia 
tersebut anak belum bisa melindungi diri 
seutuhnya dari tindakan kekerasan. Adanya 
permasalahan ini membuat pemerintah 
mengambil tindakan tegas dengan dibuatnya 
undang-undang mengenai perlindungan 
anak yaitu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 
namun mengalami perubahan menjadi UU 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 
anak. Dimana pemerintah mempertegas 
dalam pemberatan sanksi pidana dan 
denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak 
terutama kejahatan seksual yang bertujuan 
untuk memberi efek jera, serta mendorong 
adanya langkah konkrit untuk memulihkan 
kembali fisik, psikis dan sosial anak. 
Undang-undang yang telah dibuat guna 
melindungi anak dari berbagai kekerasan. 
Namun pelaku tidak merasa jera dengan 
adanya peraturan ini. Bahkan anak saat ini 
seperti diperlakukan seperti hewan yang 
selalu dipaksa, dianiaya, bahkan dibunuh.

Faktor yang mempengaruhi 
permasalahan ini terdiri dari berbagai 
sudut pandang. Sudut pandang utama pada 
kasus ini dapat dilihat dari perilaku orang 
tua terhadap anak, akibat dari kurangnya 
perhatian dan kasih sayang orang tua 
sehingga anak tega menganiaya anaknya 
sendiri hingga membunuhnya seharusnya 
peran orang tua dalam menjaga dan 
mendidik anaknya sangat penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. 
Menurut sudut padang pelaku, beberapa 
pelaku mengaku bahwa mereka melakukan 
kekerasan ini karena ingin melampiaskan 
dendam karena pernah mengalami tindakan 
pelecehan seksual ketika pelaku masih 
berusia anak (Mitra Wacana WRC, 2016). 

Permasalahan kekerasan kepada anak 
dapat dihindari dengan bagaimana anak 
mengenyam di dunia pendidikan dengan 
baik serta dukungan penuh oleh kedua 
orang tuanya. Orang tua sudah hakikatnya 
membesarkan dan mendidik anaknya 
sehingga dapat tumbuh berkembang 
dengan moral yang baik. Mengajari anak 
adalah kewajiban mereka sebagai orang 
tua, memberi pengetahuan dan wawasan 
mengenai kekerasan, penyimpangan dan 
dampak yang ditimbulkannya sehingga anak 

selanjutnya tidak akan mengulangi kembali 
ataupun punya pikiran untuk melakukan 
kekerasan atau balas dendam. Mendidik 
amat berkait dengan soal metodologi, yakni 
bagaimana cara memberikan suri tauladan 
dengan baik kepada anak didik (Dewantara, 
2015).  Dengan memberikan gambaran dan 
wawasan mengenai hal ini anak akan merasa 
takut terhadap dampak yang ditimbulkan. 
Disisi lain orang tua harus berteman dengan 
orang tua lainnya sehingga dapat membantu 
satu sama lain dalam memantau anak. 
Dan yang paling utama adalah orang tua 
harus berteman dengan anaknya sendiri 
hingga anak selalu terbuka kepada orang 
tua. Adanya pemasalahan ini maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam penanganannya 
perlu pendekatan perhatian terhadap anak.
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