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Perjalananku Menjadi Seorang Blogger

I

ni kisah nyata seorang guru TIK SMP
Labschool Jakarta. Seorang guru yang
bernasib baik dapat beasiswa S2 di kampus
UNJ. Semua itu dimulai karena saya suka menulis.
Waktu kuliah di pascasarjana UNJ saya tak
sengaja bertemu seorang blogger. Namanya Bapak
Dedi Dwitagama. Saya lihat beliau sangat asyik
dengan laptopnya. Beliau begitu khusuk dalam
mengetik di laptop.
Saya tanya kepada beliau sedang asyik baca
apa? Lalu beliau berkata sedang baca dan nulis
di blog. Sebuah diary online di internet. Jadi
tempat untuk menulis online di internet.
Saya masih awam ketika itu. Kagak paham apa
itu blog. Alhasil saya bikin blog hari itu di
blogger.com dan hari itu pula saya mengakhirinya.
Bahkan saya lupa lagi passwordnya. Hahaha.
Sampai suatu ketika saya bertemu kembali pak
Dedi Dwitagama di kampus pasca sarjana UNJ.
Orang unik dan antik yang baru saya kenal. Lagi
lagi orang ini sedang asyik dengan laptopnya.
Beliau masih tetap asyik ngeblog. Hal yang
luar biasa bagi saya adalah beliau seorang
kepala sekolah di SMK yang asyik ngeblog. Jarang
lho ada kepala sekolah yang hobi ngeblog.
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Kebanyakan sudah sangat sibuk mengurus
sekolahnya.
Tentu saja saya heran kenapa beliau senang
menjadi blogger dan mengelola blog dengan baik.
Padahal kagak ada duitnya nulis di blog. Bagi
saya nulis di blog adalah pekerjaan sia sia saat
itu.
Saat santai di sekolah saya coba buka
google.com lalu saya ketik nama dedi dwitagama.
Kaget dan hati saya berdecak kagum. Bapak dua
anak ini ternyata orang yang luar biasa.
Wow luar biasa sekali aktivitas beliau.
Seorang blogger. Trainer dan sekaligus
motivator. Juga hobi sebagai fotografer. Banyak
banget yang sudah dilakukannya di dunia nyata,
Sampai termehek mehek saya membaca isi blognya.
Membaca
blog
pak
Dedi
di
http://dedidwitagama.wordpress.com
membuat
saya termotivasi membuat blog baru di
http://wijayalabs.wordpress.com.
Dari situlah saya mulai membangun personal
branding melalui blog. Saya mulai serius untuk
mengelola blog saya sendiri. Pernak pernik blog
saya pelajari dan mulai serius mengisi
kontennya.
Saya mulai aktifkan kembali blog gratis di
http://wijayalabs.blogspot.com
yang
sudah
penuh sarang laba-laba karena tidak pernah saya
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update dengan tulisan baru. Kini blog tersebut
menjadi blog video saya.
Saya tak mengira pertemuan itu membuat saya
menjadi senang menulis di blog. Bahkan tesis S2
saya yang berjudul meningkatkan minat dan
kreativitas menulis siswa melalui
blog di
internet tercipta gara-gara saya senang dan
punya hobi menulis di blog.
Alhamdulillah selama 2 tahun dari 2007
sampai 2009 saya lulus tepat waktu dan hanya
menghabiskan waktu kuliah S2 hanya 4 semester
saja. Semua biaya gratis dan saya malah dapat
uang dari proyek kemdikbud. Promotor sayha
ketika itu adalah Prof Conny Semiawan (Mantan
Rektor IKIP Jakarta) dan Prof. Diana Nomida.
Keajaiban ngeblog telah membawa saya
keliling Indonesia dan akhirnya saya belajar
public speaking sama pak namin dan pak dedi. Saya
mulai berani menjadi Trainer sekaligus
motivator. Saya juga belajar sama pak Agus
Sampurno
pengelola
blog
http://gurukreatif.wordpress.com.
Alhamdulillah berkat menulis di blog saya
mempunyai penghasilan tambahan. Selain menjadi
guru tik, saya juga menjadi pembicara nasional
yang sering diminta untuk berbagi ilmu dan
pengalaman. Semua pengalaman itu saya tuliskan
di http://kompasiana.com/wijayalabs.
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Kini saat saya hendak menyelesaikan
desertasi, blog juga menjadi ide saya dalam
melakukan penelitian action research. Judulnya
Pengelolaan blog secara kolaboratif dalam
meningkatkan keterampilan menulis siswa.
Blog memang alat rekam yang ajaib.
Keajaibannya akan anda temukan ketika anda fokus
mengelolanya dengan baik. Banyak keberuntungan
yang akan anda dapatkan. Sesuatu yang dulu tidak
pernah saya bayangkan.
Cobalah buat blog di blogger.com dan
wordpress.com lalu mulailah menulis dari apa
yang anda sukai dan kuasai.
Rajin rajinlah berkunjung ke blog orang lain
agar anda tak kehabisan ide dalam menulis.
Namnya blog walking.
Setiap artikel yang anda tulis di blog, pasti
akan menemui takdirnya di tangan pembaca. Jadi
niatkan menulis, hanya memberi tak harap
kembali.
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Menjadi Produktif dari Rumah dengan
Bekerja Menjadi Blogger dan Youtuber

M

enarik sekali apa yang disampaikan Paman
Apiq melalui wa group workshop youtuber.
Beliau menuliskan kisah nyatanya menjadi
seorang blogger sekaligus youtuber.

Dari pukul 09.00 sampai 12.00 wib kami
berbagi ilmu dan pengalaman hanya melalui wa
group saja. Semua peserta menyimak dan
berinteraksi melalui wa yang sengaja kami buat
agar semua peserta dapat menjadi seorang blogger
sekaligus youtuber.
Rangkuman singkat yang disampaikan paman
apiq sudah saya tuliskan di blog Om
Jaylabs.wordpress.com.
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Sedianya workshop youtuber ini dilaksanakan di
sekut Coffee kota Bekasi, namun karena virus
corona merajalela, kami putuskan diadakan
secara online lewat wa group dan live
youtube.com.
Setelah makan siang, barulah kita bisa
melaksanakan kegiatan secara langsung lewat
youtube.com. Tapi sayang suaranya agak memantul
sehingga ada beberapa bagian yang suaranya
kurang jelas terdengar.
Tak terasa sudah sore hari. Dari pukul 09.00
sampai 16.00 wib kita sdh bersama di dunia maya.
Rekaman video youtibenya nanti akan saya bagikan
melalui wa 08159155515.
Setelah mengikuti workshop youtuber hari
pertama ini, mulailah kita membuat blog di
blogger.com atau wordpress.com. Bikinnya gratis
dan seumur hidup kita akan menikmatinya kata
paman Apiq.
Kalau membaca apa saja yang sudah dikerjakan
paman apiq dan pak yahya dari duta rumah belajar
kemdikbud ternyata asyik juga. Mereka menjadi
produktif dari rumah dengan menjadi blogger dan
youtuber.
Sekarang saya jadi suka dodol. Apa itu dodol?
Bukan makanan khas dari Garut jawa barat tapi
doyan dollar. Sebab ketika kita sukses menjadi

6

youtuber, maka dollar akan segera mengalir deras
ke rekening kita.
Butuh waktu sekitar 7 tahun kata paman apiq
untuk bisa mendapatkan penghasilan besar
menjadi seorang youtuber.
Di sanalah proses menjadi seorang konten
kreator diuji. Paman Apiq memulainya dengan
menyukai matematika dan membagi ilmunya lewat
youtube.com
Salam blogger persahabatan
Om Jay
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Guru Impianku

G

uru sebagai seseorang yang mendidik,
mengajarkan, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan seterusnya adalah
orang yang memiliki kemuliaan. Sebab seorang
guru adalah sebaik--baiknya orang yang tidak
pelit akan ilmu yang dimilikinya. Wawasan dan
ilmu yang dimilikinya selalu dia bagikan kepada
murid--muridnya.
Guru Teladan adalah cita--citaku semenjak
kecil. Karena guru adalah kerja yang paling
mulia dibenakku. Guru adalah manusia cantik,
lemah lembut, harum, disayangi murid itulah
kesimpulan yang ada menurutku semenjak aku kenal
dengan guru kelas satuku di SDN 07 Talang
Babungo.
Guru kelas satu SD adalah guru yang luar
biasa buatku. Beliau yang mengajarkan aku
bagaimana menanamkan kepercayaan diri untuk
mampu berteman dengan teman yang baru aku kenal
dan lingkungan baru.
Beliaulah yang berhasil mengantarkan aku
pada gerbang awal pengetahuan mengapa tidak
beliau mengajarkan aku membaca, menulis dan
berhitung. Pelukan hangat yang selalu beliau
berikan kepadaku selalu menghangatkan tubuhku
sampai aku bisa menggapai cita-citaku.
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Menjadi guru, sosok yang digugu dan ditiru
adalah impianku, beberapa tahun berjalan tak ada
aku berpaling dari cita -- cita menjadi seorang
guru, ketika aku sekolah SD, SLTP dan SMA kalau
ditanya apa cita-citanya pasti jadi guru yang
teladan.
Alhamdulilah
Allah
mendengar
semua
cita-cita muliaku tahun 2005 kuterima selembar
kertas itulah ijazah PGSD DII dari UNP. Nah
dengan modal ijazah itu aku berani menawarkan
diri untuk menjadi guru honorer dan suka rela di
sebuah SD di daerah tempat aku dilahirkan.
Mengajar dan mendidik bukanlah suatu yang
gambang seperti apa yang dilihat dengan kasat
mata bagi aku sebagai guru baru. Begitu banyak
rintangan dan halangan yang mengujiku diawal aku
honor.
Guru senior selalu memberi ujian yang sulit
untukku,mulai dari mengajar dengan jam penuh
dari Senin sampai Sabtu tampa ada waktu luang
untukku sampai aku sempat sakit karena
kelelahan.
Gaji yang tidak cukup untuk beli lontong, dan
banyak lagi yang tidak bisa aku ceritakan satu
persatu sampai aku sempat mengeluh untuk
berhenti honor. Tapi alhamdulilah suamiku
selalu mendukungku untuk tidak berhenti honor.
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Sepuluh tahun berlalu aku jadi guru honor,
dengan modal Cita-cita dan dukungan suami segala
rintangan dan halangan dapat aku lalui.
Sampailah saatnya ada panggilan untuk menjadi
seorang CPNS. Berita kelulusan membuat aku
menangis sejadi-jadinya sambil berteriak
"Suamiku aku lulus" tapi sayang suamiku sudah
pergi untuk selama-lamanya sudah empat belas
hari. Pengorbanannya yang luar biasa, membuatku
tak bisa berhenti untuk menangis.Air mata ini
turun dengan sangat derasnya bila ingat
pengorbanannya.
Isak tangisku bisa aku bendung saat
anak-anakku memelukku dengan ucapan "selamat
bunda, bunda lulus" terimakasih nak tanpa kalian
bunda mungkin tak bisa bertahan".itulah
kata-kata yang sempat terucap saat itu.
Kelulusanku membuat aku lebih bersemangat
untuk menggapai cita-citaku menjadi guru impian
seperti guru kelas satuku dulu. Begitu banyak
perjalanan yang kulalui sampai aku terus
berlatih dan berlatih jadi guru. Ikut pelatihan
seperti saat sekarang ini.
Alhamduliilah, hari ini aku ikut pelatihan
BIMTEK Penyusunan Buku Bahan Ajar dan Buku
Pengayaan KSM/KOGTIK/K3S Kecamatan Hiliran
Gumanti yang diadakan tanggal 27 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 Di SDN 09 Talang Babungo
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Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok
Propinsi Sumatera Barat.
Oh ya Namaku adalah Radya Nisma,S.Pd.SD aku
mengajar di SDN14 Talang Babungo semenjak 2004.
Aku mengajar di kelas 1 sudah tujuh tahun
belakangan. Aku terinspirasi dari guruku dulu
ingin jadi guru yang ramah, manis dan lembut.
Guru kelas satu adalah guru yang paling baik
menurutku karena selalu menciptakan kesenangan
yang luar biasa di hati anak didiknya.
Kami memulai acara BIMTEK hari Sabtu tanggal
27 Desember 2019 yang dibuka oleh bapak Bupati
yang diwakili oleh bapak Zulkisar .S.Pd.MM
sebagai Kadis Disdikpora Kabupaten Solok. Acara
berjalan sesuai rencana dengan suasana yang
terbuka dan menyenangkan.
Acara diawali dengan beberapa kejutan dari
EPSON dengan berbagai hadiah yang dijanjikan
berupa printer dan lainnya.
Materi
berlanjut
dengan
bagaimana
menerbitkan
sebuah
buku
dari
bapak
Edi.S.Mulyanta,S.Si.M.T. Materi ini sangat
menarik, mengapa saya bilang menarik karena dari
dulu sampai sekarang saya belum pernah bertemu
langsung dengan seorang penerbit buku.Tapi
sekarang aku bertemu dengan seorang pimpinan
penerbit buku yang sudah terkenal.
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Begitu banyak materi yang beliau sajikan
sampai tulisan kita bisa kita terbitkan. Wah
senang sekali bila tulisan kita lolos ke
penerbit besar dan terkenal. Sebab kita tak
perlu keluar uang dan malah dapat uang.
Hari ini Minggu tanggal 29 Desember
pertemuan kedua BIMTEK Penyusunan Buku Ajar Dan
Buku Pengayaan. Acara diawali dengan senyuman
dan beberapa lagu dari peserta Bimtek.
Acara dilanjutkan dengan beberapa motivasi
dari seorang ibu Dra.Betti Risnaleni,M.Pd yang
berasal dari Bukit Tinggi yang mana kisah beliau
sungguh sangat menginspiratif kami yang ada
dipelatihan itu. Mengapa tidak perjalanan hidup
beliau dari dari kecil sampai beliau berhasil
sampai sekarang ini. Beliau telah bisa
mendirikan sebuah sekolah yang besar dari bawah
dengan bermodal sendiri, sungguh luar biasa
beliau di mata aku. Jadi ingin punya sekolah
sendiri.
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Ketika Bukumu Ditolak Penerbit

S

edih rasanya bila buku yang kita tulis
ditolak oleh penerbit. Saya sendiri pernah
merasakannya. Sakitnya tuh di sini! (sambil
mengelus dada) hahaha.
Saya termasuk orang
yang pantang menyerah.
Ketika naskah buku saya
ditolak para penerbit
mayor, saya tidak putus
asa.
Saya
akan
menerimanya
dengan
lapang dada.
Berkali kita gagal
lekas bangkit dan cari
akal. Berkali kita
jatuh lekas berdiri
jangan mengeluh. Jadilah guru tangguh berhati
cahaya. Kegagalan adalah awal dari sukses yang
tertunda.
Saya perbaiki tulisan saya. Kemudian saya
baca kembali. Beberapa teman yang saya percaya ,
saya minta untuk memberikan masukan. Hasilnya
buku saya menjadi lebih baik dari sebelumnya dan
lebih enak untuk dibaca.

13

Ibarat seorang mahasiswa s1 yang skripsinya
dipermak habis sama dosen pembimbingnya. Ibarat
mahasiswa s2 yang tesisnya ditolak promotornya
dan ibarat mahasiswa S3 yang ditolak
desertasinya.
Saya berterima kasih kepada para penerbit
yang sudah menolak buku yang saya susun. Dengan
begitu buku yang saya susun menjadi layak jual.
Coba kalau seandainya naskah buku saya langsung
diterima, pasti banyak yang tidak laku karena
isinya kurang menarik hati pembaca.
Saya jadi banyak belajar semenjak buku
ditolak penerbit mayor. Saya perbaiki dan terus
perbaiki sehingga naskah buku menjadi lebih enak
dibaca. Butuh waktu lama mengerjakannya. Saya
pantang menyerah. Saya belajar dari penolakan.
Ibarat perahu yang sudah berlayar tentu
pantang untuk kembali ke pelabuhan. Jalan terus
sampai tujuan walaupun akan banyak ombak besar
menghadang. Tidaka ada nahkoda ulung yang tidak
melalui lautan yang berombak ganas.
Ketika bukumu ditolak penerbit, teruslah
menulis dan jangan berhenti menulis. Ketika
engkau terus menulis, maka tulisanmu akan
semakin tajam dan nendang. Pasti tulisanmu akan
layak jual.
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Perbaiki dan terus perbaiki sehingga
penerbit mayor mau menerbitkan bukumu tanpa kamu
keluar uang satu senpun. Kamupun tersenyum
ketika royalti bukumu mencapai angka yang
fantastis.
Salam blogger persahabatan
Om Jay
Guru blogger indonesia
Blog htttp://wijayalabs.com
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Belajar Menulis Gratis

S

elama 3 hari ini saya belajar menulis
melalui WA Group. Aplikasi WhatsApp yang
bisa juga dibuka lewat komputer ternyata
cukup manjur juga untuk digunakan belajar
menulis bersama.Salah seorang dari kami
bergantian menjadi nara sumbernya, dan kami
berbagi ilmu dan pengalaman masing-masing. Kami
percaya bahwa di atas langit ada langit. Jadi
kita sama sama merendahkan diri untuk belajar.
Duduk sama rendah berdiri sama tinggi.
Pelatihan menulis ini GRATIS dan diikuti 256
orang peserta. Bila ada yang mundur, maka secara
otomatis akan ada orang baru yang menggantikan
sehingga jumlahnya selalu full atau penuh sesuai
kapasitas WA Group.
Terkadang ada beberapa hari sampai 257 orang
karena lewat jaringan link tautan. Mereka yang
fokus dan mau belajar pasti akan bertahan dan
mengamalkan ilmunya sehingga dapat menulis dan
menerbitkan buku.
Beberapa teman trainer dan motivator serta
guru berprestasi saya minta untuk menjadi nara
sumbernya, yaitu:
1. Bapak Agus Sampurno
2. Bapak Dedi Dwitagama
3. Bapak Dudung Nurulah Koswara
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4. Bapak Taufik Hidayat
5. Bapak Namin AB Namin AB Ibnu Solihin
6. Ibu Sri Sugiastuti
7. Bapak Lukman Hakim
8. Ibu Emi Sudarwati
9. Ibu Lilis Ika Herpianti Sutikno
10. Ibu Betti Risnalenni
11. Bapak Edi S Mulyanta
12. Bapak Encon Rahman
13. Ibu Hati Nurahayu
14. Ibu Sri Melni
15. Bapak Asep Suparman
16. Bapak Ramdhan Hamdani
17. Bapak Much. Choiri
18. Bapak Johan Wahyudi
19. Bapak Indra Charismiadji
20. Ibu Amiroh Adnan
Ada 20 pertemuan yang saya rancang dalam
pelatihan gelombang kedua ini dan setiap
pertemuan berlangsung selama dua jam dari pukul
19.00-21.00 WIB.
Saat selesai pelatihan, setiap peserta akan
mendapatkan sertifikat 40 jam pelatihan dengan
syarat sudah mengumpulkan resume atau ringkasan
materi yang diberikan selama 20 kali pertemuan.
Kami berharap kawan kawan peserta sudah
punya
blog
pribadi
di
blogger.com,
wordpress.com
atau
blog
keroyokan
di

17

kompasiana.com dan gurusiana.com, sehingga
materi yang diberikan dapat dibaca oleh banyak
orang yang membaca blog anda.
Kami juga akan menyiapkan hadiah kejutan
buat para peserta yang rajin dan inspiratif
dalam menulis. Komunitas Sejuta Guru Ngeblog
atau KSGN sudah menyiapkannya dengan baik.
Saya sebagai founder dan pak Namin sebagai
sekjen sudah membuat disain sertifikat buat
kawan kawan peserta pelatihan.
Semoga pelatihan menulis lewat WA Group
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.
Sehingga ketika ditanya bisakah belajar menulis
lewat WA Group?
Maka Jawabnya pasti bisa karena kita sudah
langsung mempraktikkannya.
Salam Blogger Persahatan
Wijaya Kusumah
Guru Blogger Indonesia
Mari menulis bersama Om Jay di WA Group guru
menulis,
WA 08159155515
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Menjadi Guru Kreatif

I

ni pertama kalinya saya ikut kelas menulis
dan online pula. Sebelumnya tidak terbayang
akan jadi seperti apa. Saya hanya mengikuti
saja apa adanya.
Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 24
Januari 2020 jam 20.00 WITA dengan narasumber
Bapak Agus Sampurno.

Beliau adalah sosok guru inspiratif yang
profilnya
bisa
kita
lihat
di
https://gurukreatif.wordpress.com/ ,sedangkan
Om
Jay
(Bapak
Wijaya
Kusumah,
https://wijayalabs.wordpress.com/) bertindak
selaku moderator.
Menurut Pak Agus, Saat ini seorang guru
diperlukan inovasinya dikarenakan semua katup
yang sebabkan mandeknya Kreativitas sudah
dibuka. Misalnya :
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1. RPP menjadi lebih aplikatif
2. Kepemimpinan diupayakan agar dimiliki juga
oleh guru sebagai guru penggerak.
Membuat blog erat kaitan nya dengan inovasi.
Sebelum melanjutkan materi, peserta kelas
menulis
diminta
mengisi
surver
di
https://www.menti.com/x2ahye8rn2,
Adapun salah satu pertanyaannya :
Sebutkan 3 hal yang merupakan tantangan dari
inovasi/perubahan? Jawaban saya yang pertama
lingkungan sekitar, kedua kurangnya motivasi,
ketiga ketakutan akan gagal. Survey cepat yang
diisi dalam 5 menit menampilkan hasil sebagai
berikut :
Gambar
bisa
dilihat
di
http://wijayalabs.wordpress.com
SALAH PAHAM MENGENAI INOVASI
1. Inovasi tidak melulu soal teknologi
2. Inovasi hanya lahir dari kepala sekolah yang
hebat kemudian guru tinggal melaksanakan.
3. Inovasi adalah produk. Padahal inovasi adalah
budaya.
4. Inovasi sama dengan kreativitas
5. Inovasi lahir dari sekumpulan orang pintar
6. Inovasi lahir dari kesulitan alias the power
of kepepet.
7. Inovasi lahir begitu saja.
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8. Inovasi lahir karena dipaksa
Hambatan inovasi menurut kaum pendidik dan
pemimpin di sekolah
1. Ujian nasional
2. Pihak dinas
3. Rekan sekerja
4. Input siswa
5. Waktu yang sedikit
6. Bullying antar guru
7. Kepala sekolah atau rekan sekerja yang cuek
8. Biaya
9. Sarpras
10. Kurikulum
11. Orang tua siswa
12. Kewajiban membuat administrasi pengajaran
DUA JENIS PERUBAHAN yang TERJADI DI DUNIA
PENDIDIKAN
1. DISRUPTIVE. Perubahan bersifat memaksa.
Aplikasi Ruang Guru misalnya ia bukan
mengantikan peran guru. Aplikasi tersebut hanya
menggantikan guru yang malas, yang mabuk akan
status PNS namun malas belajar kembali, guru
yang bahagia mengajar sekedarnya saja apalagi
ditunjang oleh kepsek yang cuek .
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2. INCREMENTAL. Mungkin tafsirannya adalah
perubahan yang terstruktur, melibatkan semua
pihak, didokumentasikan dan dirayakan saat ada
perubahan/perbaikan sekecil apapun itu. Open
minded terhadap kesalahan. Menjadikan kesalahan
sebagai batu lompatan.
Lalu Pak Agus memulai cerita mengenai Google.
Sebagai perusahaan mereka punya rasio 80:20.
Artinya 80 persen waktu karyawan nya digunakan
utk mengerjakan tugas atau pekerjaan wajibnya.
Sementara 20 persen digunakan utk bereksperimen
yang
difasilitasi
oleh
perusahaan
dgn
memberikan kesempatan utk berpresentasi di
depan petinggi perusahaan.
Karyawan yang inovasi nya dipandang berharga
akan diberi pembiayaan. Pada saat pemaparan
materi berlangsung peserta langsung aktif
bertanya dan menanggapi, berikut petikan Tanya
jawab peserta dan narasumber:
1. Peserta dengan id Haryenti191017:
Tadi pak agus bilang kesalahan dlm memahami
inovasi itu sebagai teknologi, Saya memahami nya
memang seperti itu karena sesuai dengan tuntutan
zaman milineal, kata orang 4.0,
Tanggapan Narasumber : Terima kasih atas
tanggapannya.
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Cakupan inovasi cukup luas, dan memang benar
bahwa generasi saat ini menyukai teknologi. Saat
yang sama guru bisa menggabungkan keduanya
misalnya dengan melakukan inovasi dalam proses
pembelajaran dahulu baru dicari apakah ada
teknologi yang bisa mendukung. Misalnya guru
yang berinovasi membuat siswanya rajin dan
menjadi pandai menulis kemudian belajar cara
membuat blog untuk kelasnya. Agar tulisan
siswanya bisa dibaca lebih luas audiens nya.
Jadi mesti aspek pedagogik dahulu baru teknologi
Peserta dengan id Haryenti191017:
Saya ngajar aqidah akhlak MTs, kira-kira apa
contoh inovasi yang bisa saya terapkan di
sekolah terkait dengan bidang studi yang saya
ampu pak?
Tanggapan Narasumber : Ide mengenai inovasi
datang dari masalah yang terjadi. Sebuah solusi
pemecahan masalah hanya bisa disebut inovatif
bila:
1.
2.
3.
4.

Memberikan solusi
Berbiaya murah
Mudah ditiru
Gampang dilacak bukti perubahannya
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Peserta dengan id Haryenti191017: Terkait
dengan masalah yang saya alami ketika siswa saya
ajak diskusi, mereka tidak mampu mengeluarkan
pendapat dan tidak punya keberanian.
Tanggapan Narasumber :
1. Gunakan kertas post it, atau kalau tdk ada
potong kertas a4 jadi 4 bagian. Minta siswa
menulis jawaban pertanyaan di kertas tersebut
lalu ditempel di tembok dengan demikian semua
nyaman dalam menjawab.
2. Bagaimana dengan kreatifitas yang minim jika
ingin melakukan inovasi pak @Agus Sampurno ?
Tanggapan Narasumber : Bisa mulai dengan prinsip
ATM : Amati, Tiru, Modifikasi
Cari hal yang menurut bapak menarik lalu
terapkan prinsip ATM.
3. Peserta3. Peserta dengan id Tuti Agia :
Bukankah orang yang resisten merupakan hambatan
dalam inovasi pak?
Tanggapan Narasumber : Setuju . Sebaiknya jauh
jauh dari tipe seperti ini. Jika ibu adalah
pemimpin di sekolah cukup pastikan ia tidak
memprovokasi guru lainnya dalam menghadapi
perubahan.
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4. Peserta dengan id Weyina : Inovasi seringkali
terhambat dgn no 7. Bagaimana solusinya, Pak?
Tanggapan Narasumber : Maksudnya adalah rekan
kerja yang cuek atau pimpinan sekolah yang cuek
ya pak. Jika ini terjadi maka pastikan anda punya
'tempat bermain di luar'.
Tempat bermain maksudnya adalah:
1. Komunitas
2. Follower
3. Teman di FB
Bergabunglah dengan masyarakat kreatif.
Banyak pendidik yang masuk jebakan pertemanan,
misalnya di Facebook semata hanya masuk pada
grup grup yang menyuarakan kesejahteraan tanpa
mau lebarkan sayap, belajar dari orang yang
sudah lebih dulu berkembang.
Dengan menulis di blog maupun di media sosial,
anda akan jadi orang yang 'terlihat' pintar dan
kreatif. Jika anda lakukan berulang kali, maka
dua sifat diatas akan melekat pada diri anda.
Peserta dengan id Weyina : Oh ya Pak...
Terima kasih. Alhamdulillah selama ini saya
sudah memiliki tempat bermain yang nyaman dan
menyenangkan, Salah satunya di sini.
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5. Peserta dengan id Hendra Pas 2.0 : Kenapa
inovasi bsa lahir karena dipaksa ?
Tanggapan Narasumber : Itu justru menjadi Salah
paham ya pak. Inovasi lahir karena kebiasaan
baik yang diulang terus menerus.
Peserta dengan id Hendra Pas 2.0 : Saya setuju
pak dengan jawabannya .Harusnya bisa menjadikan
sebuah kebiasaan. Bukan menjadi sebuah
terpaksa.
Peserta dengan id Tuti Agia :
motivasi .

Dijadikan

Kemudian Pak Agus bertanya lagi Bagaimana cara
anda belajar sebuah hal atau keterampilan yang
baru? Peserta dengan id Bergita Kapa menjawab
Mengamati, mencoba dan berusaha sampai sukses.
Om Jay menambahkan Berani mencoba dan fokus
mempelajarinya. Peserta dengan id indri juga
menjawab Mempelajari dan mencobanya. Pak Agus
menyambut baik tanggapan para peserta, terkait
dengan era kekinian, semua hal menjadi lebih
cepat. Termasuk dalam hal mempelajari kegiatan
menulis di blog.
Jika anda guru SD Anda bisa belajar dari:
1. YouTube
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2. Rekan yang sudah membuat
Jika anda guru SMP dan SMA. Anda bisa
sibukkan diri dgn menulis lalu ajak atau tunjuk
siswa yang mahir IT untuk mempelajari dan
membuatkannya untuk anda. Sampai akhir nya anda
bisa memposting tulisan anda sendiri.
Diskusi cukup menarik meskipun baru beberapa
peserta yang bertanya dan yang lain menyimak,
bahkan ada peserta yang bertanya lebih dari satu
kali. Hal ini membuktikan tekad para peserta
untuk belajar.
Di bagian akhir pemaparan materi narasumber
menyampaikan pengalaman beliau menulis di blog.
Begini katanya : Ada beberapa jenis blog,
anda bisa menambahkan jika berkenan
1. Review produk
2. Memberikan tips dan trik
3. Bercerita pengalaman (personal branding)
(Menurut saya ini tinggal buka di Wikipedia ada
buanyaakkkk sekali jenisnya)
Saat saya memulai menulis, motivasi nya
lebih pada karena saya dilanda 'burn out' atau
kelelahan menjalankan profesi sebagai pendidik.
Waktu itu Facebook masih sangat baru di dunia
maya. Karena Facebook belum terkenal maka belum
ada istilah 'curhat di dunia maya'. Jadilah saya
melakukan curhat lewat platform blog yaitu
wordpress.
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Namun saya berpikir, akan sangat sayang jika
saya semata curhat namun tidak berbagi solusi.
Maka hal yang saya lakukan waktu itu adalah
1. Mulai dengan berpikir kesulitan apa sebagai
guru.
2. Mencari atau riset di internet mengenai
solusi keluhan saya itu
3. Mengujicobakan di kelas
4. Menulis hasilnya di blog
Terima kasih @Wijaya Kusumah ada banyak
manfaat yang saya rasakan dalam menulis di blog:
1. Makin mencintai dunia pendidikan
2. Promosi dalam bidang pekerjaan.
Waktu memulai menulis blog saya adalah guru,
kemudian menjadi kepala sekolah dan saat ini
menjadi konsultan, pembicara serta pemimpin
program peningkatan kualitas pendidikan di
beberapa provinsi di Indonesia.
3. Menjadi pembicara
Nomor 3 saya tandai secara khusus
dikarenakan seorang pembicara tdk akan menjadi
seorang yang handal tanpa ia menjadi penulis.
Dikarenakan saat menulis ia akan melakukan
riset yang akan membuat materi yang dibawakan
sebagai pembicara menjadi bernas dan bermakna.
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Ada hal yang tidak akan anda duga saat
menjadi penulis. Keterampilan anda menjadi
berbuah dengan tambahan profesi sebagai
pemateri/pembicara dan fasilitator.
Anda hanya harus belajar sedikit lagi
mengenai andragogy (pendidikan orang dewasa).
Narasumber berkesimpulan bahwa :
1. Menulislah singkat singkat saja. Saya
terinspirasi betul dengan Seth Godin yang tiap
hari menulis diblognya dengan singkat namun
padat pengetahuan dan intisari pengalaman.
2. Jika sudah terbiasa menulis maka akan merasa
kurang jika belum menutup hari dengan menulis.
3. Menuliskah dimana saja dan dengan alat apa
saja.
Saat saya menulis tulisan ini saya gunakan
fasilitas notes di smart phone saya, sambil
menikmati perjalanan berangkat kerja dengan
komuter di pagi hari. Jadi tidak mesti menunggu
berhadapan dengan laptop atau komputer baru
menulis.
Jika demikian mengapa bagi sebagian pendidik
menulis di blog itu menjadi hal yang memberatkan,
padahal dengan terampil dan menarik mereka
menulis status di update media sosial mereka
dengan tulisan menyentuh dan menggugah semangat?
hal-hal berikut ini adalah bisa menjadi
kemungkinan jawabannya.
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Menulis di blog perlu waktu lama untuk bisa
dikenal publik atau bahkan bisa 'tercium' oleh
mesin pencari google. Tidak ada instant
gratification seperti kita menulis di facebook
yang dalam waktu sekejap bisa dapatkan 'jempol'
atau likes.
Menulis di blog dianggap perlu punya latar
belakang teori padahal tidak selalu. Blog lebih
bernuansa 'diary' atau refleksi pengalaman.
Menulis blog dianggap seperti menulis
makalah ilmiah yang membuat pendidik merasa
mesti tampil 'sempurna'.
Jika pendidik itu kemudian berhasil menulis
biasanya kemudian blognya menjadi lama diisi
kembali dikarenakan energinya habis dan menjadi
kehilangan selera untuk mengisinya kembali.
Lebih baik menulis singkat. padat dan jelas
daripada sekali menulis sempurna lalu setelah
itu hilang.
Bayangkan jika semua pendidik berkenan
berbagi pengalamannya lewat tulisan, singkat
dan bersemangat, dijamin pendidikan Indonesia
menjadi maju dan berkembang dalam waktu yang
cepat.
Hal ini dikarenakan cerita dari 'lapangan'
bisa dibagi dan dibaca dan dijadikan inspirasi
oleh si pembaca untuk diterapkan di sekolahnya
masing-masing.
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Menulis di blog berarti anda bersedia untuk
keluar dari zona nyaman, Hal ini dikarenakan :
1. Anda secara tidak sadar akan menekuni hal baru
yang diperlukan kesabaran dan kesadaran dalam
berbuat
2. Anda akan tersenyum saat ingat pertama kali
anda memulai
3. Anda akan menginspirasi orang lain
Menarik sekali sesi pertama ini, saya tidak
sabar menunggu esok hari untuk menulis
(sebenarnya khawatir chat tertumpuk kiriman
tugas peserta lain yang mulai bisa dikumpulkan
besok pagi).
Saya menyelesaikan tugas ini di jam 2 malam
dengan hati lega karena hari ini sudah belajar
ilmu baru.
Thanks to Bapak Agus Sampurno dan Bapak
Wijaya Kusumah yang sangat inspiratif. Semoga
kedepan semakin bersemangat untuk mempublish
tulisan-tulisan yang masih ada di draft.
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Belajar Menulis, Bisakah Lewat WA Group?

S

elama 8 hari ini saya belajar menulis
melalui WA Group. Aplikasi WhatsApp yang
bisa juga dibuka lewat komputer ternyata
cukup manjur juga untuk digunakan belajar
menulis bersama.
Salah seorang dari kami bergantian menjadi
nara sumbernya, dan kami berbagi ilmu dan
pengalaman masing-masing. Kami percaya bahwa di
atas langit ada langit. Jadi kita sama sama
merendahkan diri untuk belajar. Duduk sama
rendah berdiri sama tinggi.
Pelatihan menulis ini GRATIS dan diikuti 256
orang peserta. Bila ada yang mundur, maka secara
otomatis akan ada orang baru yang menggantikan
sehingga jumlahnya selalu full atau penuh sesuai
kapasitas WA Group.
Beberapa teman trainer dan motivator serta
guru berprestasi saya minta untuk menjadi nara
sumbernya, yaitu:
Bapak Agus Sampurno
Bapak Dedi Dwitagama
Bapak Dudung Nurulah Koswara
Bapak Taufik Hidayat
Bapak Namin AB Solihin
Ibu Sri Sugiastuti
Bapak Lukman Hakim
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Ibu Emi Sudarwati
Ibu Lilis Ika Herpianti Sutikno
Ibu Betti Risnalenni
Bapak Edi S Mulyanta
Bapak Encon Rahman
Ibu Amiroh Adnan
Ibu Sri Melni
Bapak Asep Suparman
Bapak Ramdhan Hamdani
Ada 16 pertemuan yang saya rancang dalam
pelatihan ini dan setiap pertemuan berlangsung
selama dua jam dari pukul 19.00-21.00 WIB. Saat
selesai pelatihan, setiap peserta akan
mendapatkan sertifikat 32 jam pelatihan dengan
syarat sudah mengumpulkan resume atau ringkasan
materi yang diberikan selama 16 kali pertemuan.
Kami berharap kawan kawan peserta sudah
punya
blog
pribadi
di
blogger.com,
wordpress.com
atau
blog
keroyokan
di
kompasiana.com dan gurusiana.com, sehingga
materi yang diberikan dapat dibaca oleh banyak
orang yang membaca blog anda.
Kami juga akan menyiapkan hadiah kejutan
buat para peserta yang rajin dan inspiratif
dalam menulis. Komunitas Sejuta Guru Ngeblog
atau KSGN sudah menyaipkannya dengan baik. Saya
sebagai founder dan pak Namin sebagai sekjen
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sudah membuat disain sertifikat buat kawan kawan
peserta pelatihan.
Semoga pelatihan menulis lewat WA Group
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.
Sehingga ketika ditanya bisakah belajar menulis
lewat WA Group? Maka Jawabnya pasti bisa karena
kita sudah langsung mempraktikknya.
Terkadang ada beberapa hari sampai 257 orang
karena lewat jaringan link tautan. Mereka yang
fokus dan mau belajar pasti akan bertahan dan
mengamalkan ilmunya sehingga dapat menulis dan
menerbitkan buku.
Salam Blogger Persahatan
Om Jay
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Buku "1001 Masjid di 5 Benua"

P

agi ini saya mendapatkan buku baru. Pak
Satpam Labschool Jakarta (bapak Suwito),
mengantarkan buku tersebut ke ruang
laboratorium komputer SMP Labschool Jakarta.
Judul Bukunya 1001 Masjid di 5 Benua. Dari
Amsterdam hingga Zanzibar. Sebuah karya yang
sangat mengagumkan dari bapak Taufik Uieks.
Salah
satu
kompasianer
terkenal
yang
diundang makan siang
oleh presiden Joko
Widodo. Dulu kami
terpilih
mewakili
100
kompasianer
untuk
bertemu
presiden Jokowi, dan
akhirnya
kami
bergabung
di
WA
Group K 100.
Suatu ketika, saya membuat WA Group menulis
bersama Om Jay 1. Saya sebarkan infonya ke semua
WA Group. Alhamdulillah pak Taufik ikut
bergabung dan menjadi salah satu peserta. Beliau
menawarkan bukunya. Saya langsung tertarik
untuk memesannya. Sebab judul bukunya sangat
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menarik dan membuat pembaca ingin melihat lebih
jauh isinya. Selain itu, masih sangat jarang
penulis
yang
menuliskan
buku
tentang
masjid-masjid yang ada di seluruh dunia.
Dalam berkunjung ke beberapa negera, pak
Taufik tidak pernah lupa mengunjungi masjid.
Berkeliling hingga 5 benua bukan persoalan mudah.
Tidak banyak orang sanggup melakukannya. Selain
biaya yang mahal, juga kesempatan yang sangat
jarang ditemui. Membaca buku pak Taufik, membuat
saya ikut keliling dunia gratis.
Saya tak perlu mendatangi tempat itu karena
sudah diceritakan lengkap dan jelas. Tapi, dalam
hati pengen juga, namu apa daya, uang dikantong
kurang mendukung hahaha.
Seperti biasa, saya baca dulu bagian sampul
belakang. Isinya sangat menyentuh sekali dan
membuat saya akhirnya memutuskan untuk
membacanya sampai habis. Kebetulan hari ini saya
tidak mengajar, jadi waktu kosong bisa saya
gunakan untuk membaca buku yang bagus ini.
Mencari tempat sholat di negara orang bukan
perkara mudah. Saya teringat ketika kami sudah
mendarat di salah satu bandara di negara KOmunis
China. Sulit sekali mencari masjid atau Musholla.
Kami akhirnya sholat dibawah eskalator dan
ditonton banyak orang. Jadi malu rasanya.
hahaha.
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Biasanya, kalau orang bepergian ke luar
negeri, yang dicari bukan masjid, tapi tempat
hiburan atau rekreasi. Pak Taufik beda sekali,
beliau justru memilih untuk bertamu ke rumah
Allah. Masjid-masjid yang indah dibangun dengan
keragaman seni budaya yang tinggi di setiap
negara, membuat kita semakin tawadhu dan sangat
menyentuh sukma kita akan adanya perbedaan
budaya di setiap negara.
Pak Taufik mungkin satu-satunya orang unik
yang saya kenal. Namun berkat keunikannya ini,
buku 1001 masjid di 5 benua lahir dan diterbitkan
oleh penerbit Mizan, Bandung tahun 2016. Lumayan
tebal halamannya. Saya baca sampai 255 halaman.
Walaupun sebagian isi buku ini sudah saya
baca di kompasiana.com, tapi membaca buku ini
jauh lebih enak dibaca. Sebab tangan-tangan
kreatif editor dari penerbit Mizan, membuat buku
ini semakin renyah dan enak dibaca. Prediksi
saya, buku ini akan banyak yang memesannya dan
bisa menjadi buku best seller.
Pak Taufik pandai sekali merangkum
perjalanannya dari masjid ke masjid. Pembaca
diajaknya berkeliling dunia dari kata-kata dan
kalimat yang mengundang selera untuk terus
membuka halaman demi halaman. Buku ini sangat
potensial untuk dibedah dan penulisnya diajak
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dari

masjid

ke

masjid

narasumbernya.
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untuk

menjadi

Menjadi Guru Blogger Sekaligus Guru
Youtuber

M

inggu, 19 Januari 2020 saya dan Ibu Betti
mengadakan kegiatan workshop menjadi
blogger dan youtuber di Sekut Coffe jl RA
Kartini kota Bekasi. Donasinya hanya Rp. 50.000
saja. Peserta mendapatkan sertifikat usai acara.
Alhamdulillah ada 13 orang peserta hadir
mengikuti acara ini. Kegiatan di mulai dari
pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Rasanya cepat
sekali waktu berlalu.
Kegiatan ini saya adakan dalam rangka
mengajak kawan-kawan guru untuk bisa menjadi
blogger sekaligus youtuber. Kami langsung
membuat WA Group agar dapat terus belajar dan
saling berkomunikasi. Sehingga bila ada materi
baru, kawan-kawan peserta dapat mengupdate
ilmunya. Kita bisa saling berbagi ilmu dan
mempublikasikan
youtube
chanelnya
masing-masing.
Selama ini saya melihat dan mendapatkan
informasi kalau pelatihan menjadi blogger dan
youtuber sangat mahal biayanya. Mereka
mengadakannya di hotel, dan menginap. Tentu saja
biayanya menjadi mahal. Seorang kawan pernah
mengikutinya dengan biaya Rp. 1.000.000,- per
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orang. Tentu uang sebanyak itu sangat besar bagi
seorang guru.
Awalnya saya belum percaya diri untuk
mengadakan workshop ini. Ibu Betti memberi
semangat. Katanya cafe sekut coffe bisa
dijadikan tempat untuk acara workshop dan GRATIS.
Tentu saja saya senang dan biaya pengeluaran
bisa ditekan. Kita tidak perlu sewa tempat dan
bayar kebersihan. Kita hanya mengeluarkan biaya
konsumsi dan cetak sertifikat saja.
Dengan uang yang ada tersebut, kita bisa
melaksanakan workshop murah meriah karena tak
ada dana dari sponsor. Saya pun sudah
mengikhlaskan diri untuk dibayar 2M (Makasih Mas)
hahaha.
Saya menjadi ingat pesan orang bijak. Bila
kita mau berbagi ilmu dan pengalaman, maka ilmu
kita bukannya semakin habis, tapi malah justru
semakin bertambah. Hal itulah yang saya rasakan
ketika mendapatkan banyak pertanyaan dari para
peserta workshop menjadi blogger dan youtuber.
Banyak peserta yang tidak membawa laptop.
Mereka hanya membawa HP saja. Akhirnya saya
ajarin saja untuk membuat video yang sangat
sederhana untuk youtuber pemula. Kami saling
mereka video. Mulai dari memperkenalkan diri
sampai motivasi mengikuti kegiatan workshop.
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Semua itu saya upload ke akun youtube channell
saya di @wijayalabs.
Saat makan siang, ibu Betti menyiapkan nasi
liwet dan ayam bakar. Makanan disajikan
parasmanan. Saya melihat banyak peserta yang
nambah makannya. Soalnya masakannya enak banget
kata salah satu peserta. Tadinya saya juga
kepengen nambah, tapi saya takut mengantuk
karena kekenyangan. Lucu rasanya bila nara
sumbernya malah ketiduran, hahaha.
Kegiatan workshop menjadi blogger dan
youtuber ini baru pertama kali saya adakan. Jadi
harap maklum kalau materinya belum sempurna.
Pesertapun dengan senang hati menerimanya. Saya
malah dapat ilmu dari salah satu peserta
bagaimana mendapatkan uang dari youtube. Kalau
mau nonton, bisa melihat di link ini.
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B

Hari Pertama Belajar Menulis
bersama Om Jay

elajar menulis bersama Om Jay di group WA
alhamdulillah berjalan lancar. Kegiatan
perdana ini diisi oleh dosen tamu pak Agus
Sampurno. Beliau pengelola blog terkenal
http://gurukreatif.wordpress.com.
Awalnya saya bingung menetukan siapa saja
yang harus menjadi nara sumber atau pembicara di
dalam group WA tersebut. Kalau cuma Om Jay
sendiri, rasanya kurang seru dan Om Jay harus
berbagi panggung dengan pembicara lainnya. Hal
ini perlu dilakukan agar selama 16 kali
pertemuan yang kami rencanakan menjadi berkesan.
Walapun hanya lewat dunia maya saja. Setidaknya
kita bisa menghemat dana untuk biaya
transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
Kegiatan menulis bersama Om Jay dilaksanakan
dari pukul 20.00-22.00 dan diikuti oleh 256
peserta yang ada di Group WA. Gelombang pertama
ini banyak sekali peminatnya, terpaksa ada yang
tidak kebagian kuota. Maklumlah di WA hanya bisa
sampai 257 orang. Ke depan kita bisa pakai
aplikasi telegram bila pesertanya 1000 orang.
Saat ini saya sedang mengajak kawan-kawan
guru untuk belajar menulis dan menerbitkan buku.
Kita mulai belajar yang mudah-mudah saja. Tak
perlu yang susah-susah. Om Jay ajak kawan-kawan
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guru untuk berlatih menulis setiap hari dan usai
kegiatan pelatihan akan ada tantangan untuk
menulis setiap hari lewat blog masing-masing.
Om Jay berharap kawan-kawan guru bersemangat
dalam menulis. Sebab untuk membangkitkan
semangat menulis guru perlu cara-cara kreatif
dan inspiratif. Kita bisa memulainya dengan
mengajak guru menulis online di blog dan media
sosial lainnya. Dengan begitu kawan-kawan guru
mulai membangun sendiri personal brandingnya di
dunia maya.
Seperti kisah nyata pak Agus Sampurno. Dari
guru sekolah dasar (SD) kemudian menjadi kepala
sekolah dan akhirnya menjadi konsultan
pendidikan serta pembicara tingkat nasional.
Beliau sudah keliling Indonesia menginspirasi
para guru dengan berbagai workshop dan pelatihan
lainnya.
Semoga belajar menulis bersama Om Jay dapat
menjadi inspirasi di kalangan guru untuk terus
belajar sepanjang hayat. Targetnya, para guru
bisa membuat buku. Satu guru satu buku.
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Belajar Menulis bersama Om Jay Hari
Ketiga

H

ari ini adalah hari ketiga kami belajar
menulis bersama Om Jay. Semoga hari ini
lebuh baik dari hari kemarin.
Hari pertama kita sudah belajar bersama pak
Agus Sampurno tentang asyiknya menulis di blog
dan menjaga konsistensi menulis di Blog. Beliau
pengelola blog http://gurukreatif.com.
Hari kedua kita sudah belajar bersama pak
Dedi Dwitagama. Tema yang diangkat adalah
membangkitkan gairah menulis guru melalui blog
di internet. Beliau memaparkan sedikit demi
sedikit pengalaman beliau menulis di blog.
Seorang kepala sekolah yang aktif ngeblog dan
pengelola
blog
http://dedidwitagama.wordpress.com.
Hari ketiga ini saya sudah menghubungi pak
Namin AB Solihin. Beliau motivor hebat dan
sangat konsisten dalam menulis di blog. Semoga
pak Namin bisa dan memberikan pencerahan hari
ketiga ini. Dalam pikiran saya ada 16 kali
pertemuan yang setiap harinya dua jam. Dari
pukul 20.00-22.00 WIB. Ada yang usul waktunya
dimajukan satu jam. Khususnya buat kawan kawan
guru di bagian timur. Mereka terlalu malam
menerima materinya.
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Demikianlah sedikit informasi menulis
bersama Om Jay di wa group. Nanti saya sambung
lagi ceritanya. Sampai bertemi lagi di cerita
Om Jay hari keempat belajar menulos bersama guri
guru hebat Indonesia.
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Belajar Menulis di Kompasiana

B

apak dan ibu setiap hari saya belajar
menulis di kompasiana.com. Sebuah blog
milik kompas.com. Pada awalnya bingung
juga, lama lama jadi terbiasa. Saya belajar
secara mandiri bersama kompasianer lainnya.
Hmmm belajar di kompasiana itu asyik. Banyak
sekali guru di blog keroyokan ini. Anda bisa
menulis apa saja yang disukai dan kuasai. Tidak
perlu minder. Saya sih percaya diri AJA. Namanya
juga baru belajar menulis.
Kompasiana adalah blog jurnalis Kompas yang
bertransformasi menjadi sebuah media warga
(citizen media). Di sini, setiap orang dapat
mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan
gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk
tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video.
Kompasiana menampung beragam konten dari
semua lapisan masyarakat dari beragam latar
belakang budaya, hobi, profesi dan kompetensi.
Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis
Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat,
pengamat serta pakar dari berbagai bidang,
keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi
informasi, pendapat dan gagasan.
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Di Kompasiana, setiap orang didorong menjadi
seorang pewarta warga yang, atas nama dirinya
sendiri, melaporkan peristiwa yang dialami atau
terjadi di sekitarnya. Keterlibatan aktif warga
ini diharapkan dapat mempercepat arus informasi
dan memperkuat pondasi demokratisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tren
jurnalisme warga seperti ini sudah mewabah di
banyak negara maju sebagai konsekuensi dari
lahirnya web 2.0 yang memungkinkan masyarakat
pengguna internet (netizen) menempatkan dan
menayangkan konten dalam bentuk teks, foto dan
video.
Kompasianer (sebutan untuk orang-orang yang
beraktifitas di Kompasiana) juga dapat
menyampaikan gagasan, pendapat, ulasan maupun
tanggapan sepanjang tidak melanggar ketentuan
yang berlaku. Setiap konten yang tayang di
Kompasiana menjadi tanggungjawab Kompasianer
yang menempatkannya.
Selain itu, Kompasiana menyediakan ruang
interaksi dan komunikasi antar-anggota. Setiap
Kompasianer bisa menjalin pertemanan dengan
Kompasianer
lain.
Mereka
juga
dapat
berkomunikasi lewat email, komentar dan fitur
interaktif lainnya.
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Fasilitas dan fitur Kompasiana hanya bisa
digunakan oleh pengguna internet yang telah
melakukan registrasi di www.kompasiana.com.
Begitu proses registrasi selesai, pengguna akan
mendapatkan blog pribadi. Tanpa registrasi,
pengguna hanya bisa membaca konten Kompasiana.
Dengan beragam fitur dan fasilitas
interaktif tersebut, Kompasiana yang mengusung
semangat berbagi dan saling terhubung (sharing.
connecting.) telah menjadi sebuah Media Sosial.
Setiap hari saya belajar menulis di kompasiana.
Kami akan siapkan dana Rp. 3.000.000 (tiga juta
rupiah) bagi anda para guru yang sanggup menulis
setiap hari di blog selama 30 hari non stop di
blog dengan panjang tulisan minimal 500 kata dan
boleh lebih. Tema bidang pendidikan. Berani?
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Ketika Buku Terendam Banjir

H

ari ini adalah hari kelima kami beres beres
rumah. Tahun baru 2020 menyisakan kisah
yang tak pernah terlupa.
Setelah urusan baju yang terendam beres,
kini urusan buku. Hampir semua buku terendam air.
Banjir yang datang tiba tiba tidak memberi
kesempatan pemiliknya untuk berbenah.
Sedih juga melihat buku buku itu terendam
banjir. Saya sempat keluar air mata. Sebab buku
bagi seorang penulis adalah harta yang tak
ternilai harganya.
Diam dan hanya merenung tidak menyelesaikan
persoalan. Cari solusi adalah keputusan yang
sangat berarti dalam melanjutkan beres beres
rumah ini.
Hujan kembali mengguyur bumi. Tak mungkin
bisa menjemur lagi. Tinggal keikhlasan hati yang
membuat damai di hati.
Istri langsung ambil kantong plastik besar
berwarna hitam. Semua buku yang basah terendam
air dimasukkan dan tinggal menunggu pemulung
mengambilnya.
Ketika bukumu terendam banjir,
jangan
terlalu banyak mikir. Supaya engkau tak disebut
kikir.
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Bagikan saja dengan senyuman. Itulah tanda
orang beriman. Belajar dan berbagi teruslah
dilanjutkan. Tingkatkan terus kebersamaan.
Era digital mengharuskan para penulis mulai
membuat buku digital. Buku yang tidak terendam
banjir. Buku yang membuat pembaca berlama lama
dengan ponsel atau tablet pintarnya sampai akhir.
Itulah tanda orang yang selalu berpikir.
Ketika buku terendam banjir tak usah nyinyir.
Teruslah berkarya sampai akhir.
Berpikir
positif akan membuatmu melahirkan karya yang
positif.
Salam Blogger persahabatan
Om Jay
Guru Blogger Indonesia
Blog: wijayalabs.com
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Membangun Kekuatan Menulis Guru Secara
Kolaborasi

A

lhamdulillah sudah sampai rumah di Bekasi.
Rumah sangat sepi sekali. Anak dan istri
sedang berlibur di pangandaran yang asri.
Sambil mengisi kolam ikan yang surut airnya.
Saya menuliskan ini. Judulnya membangun
kekuatan menulis guru secara kolaborasi.
Sungguh saya salut dengan semangat guru
dalam menulis. Namun semangat saja tidak cukup.
Perlu kekuatan kolaborasi
dan kebersamaan
dalam menulis secara kolaborasi. Salah satunya
kemampuan untuk membaca karya tulis orang lain.
Sebab menulis dan membaca adalah sebuah kesatuan
yang tidak bisa dipisahkan.
Membangun kekuatan menulis guru harus
dibangun dari diri sendiri sebagai seorang
pendidik.
Pendidik bukan pemburu. Dia adalah orang
yang memberikan ilmu dan bukan orang yang
mengejar selembar sertifikat untuk bisa naik
pangkat.
Seorang pendidik akan berusaha terus belajar
sepanjang hayat. Kenaikan pangkat adalah bonus
dari apa yang sudah dikerjakannya.
Workshop penyusunan buku ajar dan pengayaan
baru saja usai di dunia nyata. Hampir semua
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peserta sudah kembali ke rumah masing masing.
Namun belajar di dunia maya belumlah usai. Sebab
kita punya pekerjaan rumah untuk menulis dan
menerbitkan buku bersama. Saya menyebutnya
buku keroyokan.
Setiap guru mengirimkan sebuah artikel
minimal dua lembar dan boleh lebih. Bila ada 100
orang guru yang mengumpulkannya, maka akan ada
sekitar 200 halaman yang bisa diterbitkan
menjadi buku yang menginspirasi.
Kuncinya hanya satu. Anda harus fokus dan
mulai duduk sebentar untuk menulis. Mulailah
dari alinea menyapa pembaca lalu sedikit demi
sedikit menuangkan ide ide segar anda ke dalam
bentuk tulisan. Kalau sudah 700 kata anda boleh
berhenti dan membuat alinea penutupan. Namun
bila anda merasakan ingin terus berlanjut, paksa
pembaca dengan tulisan anda yang menarik dan
memikat hati.
Tujuan guru membuat buku agar ilmu yang
dimilikinya sampai di hati pembaca. Mereka
mendapatkan pencerahan baru dari apa yang telah
dibacanya.
Kemampuan menulis guru harus terus diasah
dengan banyak berlatih menulis. Tak ada penulis
yang bagus kalau diabtak rakus membaca.

52

Penulis yang baik adalah pembaca yang baik.
Perbanyak membaca agar anda tak kehilangan ide
dalam menulis.
Menulis tanpa ide bisa saja terjadi dalam
diri anda. Kalau sudah begitu mulailah melihat
sekeliling anda. Tulis satu persatu benda yang
ada dihadapan anda.
Misalnya meja, kursi, kipas angin, tas,
laptop, buku dan lain lain. Lalu kembangkan
nama benda benda itu menjadi sebuah kalimat yang
saling terkait.
Kalau guru bisa melakukan itu, maka kawan
kawan guru tak akan pernah kehabisan ide dalam
menulis. Terlebih lagi bila guru telah banyak
membaca buku.
Membangun kekuatan menulis guru harus
dimulai dari diri guru itu sendiri. Lalu
kemudian ajak guru lainnya untuk bekerja sama.
Menulis secara kolaborasi itu seksi. Banyak
hal baru yang nanti akan kita dapatkan. Tulisan
kita akan banyak dibantu banyak orang agar lebih
enak dan renyah dibaca.
Bila tulisan sudah jadi, jangan ragu untuk
dipublikasi. Biarkan orang alin berkomentar
dalam tulisanmu. Dengan begitu kita semakin
tahu kelemahan diri. Di atas langit ada langit.
Artikel guru akan terajut menjadi sebuah
buku kisah kisah inspiratif.
Setiap orang
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pasti akan mempunyai kisahnya masing masing.
Gaya menulis guru pasti akan beragam dan tidak
seragam.
Membangun kekuatan menulis guru dapat
dimulai dari menerbitkan buku bersama. Setelah
itu barulah menulis satu guru satu buku saja.
Guru harus punya komitmen untuk mewujudkannya.
Bila seorang guru mampu menjual dan membeli
buku dari hasil karyanya sendiri, pastilah
akan hebat sekali.
Bila ada 100 orang guru memesan 10 buku
kepada penerbit, maka akan tercetak 1000 buku
baru yang siap dipasarkan. Bila ada 5 judul buku,
maka akan ada 5000 buah buku siap dipasarkan ke
seluruh Indonesia. Wow sungguh luar biasa!
Perlu strategi jitu memasarkan buku. Ada
ilmu marketing yang harus anda pelajari dengan
kesungguhan hati.
Semua itu akan terjdi bila kita saling
berkolaborasi. Seperti pelaksanaan workshop
beberapa waktu lalu. Kekuatan kebersamaan
membuat workshop ini berjalan sesuai dengan apa
yang diharapkan.
Membangun kekuatan menulis guru secara
kolaborasi harus terus digerakkan. Jadilah
pejuang literasi yang gigih dan tahan banting.
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Uang bisa dicari asalkan kita bisa
berkolaborasi dan menerbitkan buku yang
berkualitas dan bernas. Semua itu akan terwujud
bila kita menanggalkan baju kesombongan dan
memakai baju kebersamaan.
Salam Blogger Persahabatan
Om Jay
Guru Blogger Indonesia
Blog http://wijayalabs.com
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Selama 2 Hari bersama Guru-guru Hebat di
Talang Babungo

S

aya menangis haru. Sebab saya telah bertemu
guru-guru hebat negeri ini. Meski singkat
tapi padat. Syarat dengan pembelajaran yang
bermakna dalam kehidupan saya. Sebuah kisah
nyata yang ingin saya bagikan kepada para
pembaca.
Sungguh saya tak mengira akan dibawa ke desa
wisata. Sebuah desa yang belum saya kenal
sebelumnya. ebuah desa wisata yang sudah
terkenal di manca negara. Sudah banyak orang
dari luar negeri berkunjung ke desa wisata ini.

Pikir saya, panitia akan membawa kami ke
hotel bintang lima. Dimana semua serba dilayani
oleh petugas hotel yang ramah. Tidur di kasur
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yang empuk dengan televisi berbagai chanel.
Tinggal klik, saya bisa menikmati siaran
televisi dari berbagai negara.
Pikiran saya berubah. Setelah tahu dibawa
oleh panitia ke desa wisata. Talang Babungo
kecamatan Hiliran Gumanti kabupaten Solok
Sumatera Barat, menjadi tempat terasyik kami
menikmati liburan akhir tahun 2019. Saya belum
tahu desa ini sebelumnya.
Pertama kali datang, Dingin menusuk tulang.
Hujan rintik rintik menyambut kedatangan kami.
Pak Toni tuan rumah menyambut kami dengan penuh
kehangatan. Hampir saja kami tersesat, karena
hari sudah larut malam. Banyak penduduk desa
sudah tertidur lelap.
Sampailah kami di homestay. Tempat kami
menginap selama acara. Bicara sebentar langsung
masuk kamar. Kami berempat langsung tertidur
nyenyak. Perjalanan lebih dari 8 jam membuat
kami kelelahan.
Esoknya suara adzan subuh membangunkan kami,
tapi kaki ini tak sanggup melangkah ke masjid.
Pertama karena belum tahu. Kedua karena tak ada
orang yang bisa saya ajak pergi ke masjid. Saya
orang baru dan belum melapor kepada pengurus RT.
Bisa-bisa saya dituduh maling nantinya, hahaha.
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Usai sholat subuh saya tidur lagi. Terdengar
suara adzan subuh untuk kedua kalinya. Waduh
ternyata saya salah, itu panggilan sholat
pertama seperti di Mekah. Artinya kita siap-siap
bangun dan melaksanakan sholat subuh.
Akhirnya saya sholat subuh lagi. Terus
kemudian tertidur lagi.
Mirip mbah Surip.
Bangun tidur... Tidur lagi... Hehehe.
Saya terbangun dari tidur. Padahal saat itu
bidadari cantik hendak menciumku. Hampir bibir
bertemu bibir. Namun sayang, suara obrolan di
luar kamar membangunkan guru tambun ini. Hihihi.
Kamar mandi adalah tujuanku dan membersihkan
tubuh adalah sebuah keharusan. Tapi tubuhku tak
bisa menerima air dingin seperti air yang berada
di dalam kulkas rumahku. UNtuglah di kamar mandi
ada keran air panas. Selamatlah saya untuk mandi
pagi ini tanpa harus mengalami dinginnya Talang
Babungo.
Keluar kamar adalah pilihan. Lontong sayur
sudah disiapkan tuan rumah. Habis sudah tanpa
banyak bicara. Hanya sendok dan piringnya yang
tak berani saya makan. Takut pak Toni dan
keluarga marah. Hahaha.
Hari pertama begitu menggoda dan selanjutnya
anda bisa baca dalam tulisan saya terdahulu.
Begitulah seorang guru blogger. Apa saja bisa

58

dituliskan. Terkadang saya suka tertawa dan
senyum-senyum sendiri.
Singkat cerita saya bertemu guru-guru hebat
di SDN 09 Talang Babungo. Sebuah sekolah
berakreditasi A dan bersih sekolahnya. Bila anda
tim penilai akreditasi, sekolah ini memang layak
mendapatkan nilai A. Bahkan nilai A Plus.
Kepala sekolahnya sangat rajin menjaga
keberhasilan sekolahnya.
Pak Haji Muchtar
memang patut dijadikan teladan. Saya emlihat
sendiri beliau rajin mengambil sampah yang ada
di depan matanya.
Tak salah bila beliau memimpin menjadi ketua
panitia workshop penyusunan buku ajar dan
pengayaan. Tak banyak bicara dan banyak bekerja.
Membuat kami yang muda banyak berguru kepadanya.
Keteladanan kunci keberhasilan dalam sebuah
kepemimpinan.
Hari pertama saya lebih banyak menyimak.
Terkadang saya cari kesempatan untuk menggali
informasi dari peserta. Mondar mandir ke depan
dan belakang. Ikut merasakan menjadi peserta
bimtek.
Duduklah saya di belakang, sambil menyimak
para nara sumber dari Epson Indonesia dan
penerbit andi Yogyakarta. Sedangkan saya belum
mendapatkan giliran karena waktunya tak cukup.

59

Sudah habis untuk acara pembukaan dan
sambutan-sambutan.
Bersama guru guru hebat memang berbeda
auranya. Beberapa dari mereka sudah menjadi
kepala sekolah. Kagum saya dibuatnya. Masih
muda sudah memimpin dan mengelola sekolah.
Salutnya saya, mereka tidak berhenti belajar dan
mau bersusah payah menjadi peserta Bimtek.
Lebih kagum lagi saya. Buat bapak dan ibu
guru yang berusia senja. Masih mau belajar
menulis dan menerbitkan
buku.
Saya
menyebutnya guru ulama. Usia Lanjut Masih Aktif.
Hehehe. Walaupun saya melihat ada peserta yang
tertidur karena kelelahan hahaha.
Hari pertama berjalan lancar acaranya.
Walaupun saya merasakan peserta kurang puas.
Nanti akan saya buat angket agar tahu kepuasan
peserta di akhir acara. Saya akan tanya mereka
melalui jawaban tertulis di kertas selembar.
Meskipun panitia tak jua memberikan susunan
acara. Saya senang-senang saja. Bagi saya tak
mengapa. Mungkin panitia sudah memberikannya.
MUngkin juga panitia membiasakan diri untuk
mengurangi penggunaan kertas. Kata orang Go
Green.
Malam hari hujan turun. Pak Haji Muchtar
menjemput kami di rumah homestay nomor 15. Kami
diajak makan malam di sekolahnya. Dingin merasuk

60

kulit. Rasanya ingin berselimut dan lekas pergi
ke kamar tidur. Tapi perut terasa lapar, makan
malam adalah sebuah kebutuhan alami.
Sampailah kami di tempat acara. Tak saya
sangka. Banyak guru penyanyi di sini. Hampir
saja saya ikut menyanyi. Namun saya tak berani
menampilkan diri. Sebab takut sound system besok
tak berbunyi. Suara saya terlalu sumbang untuk
menyumbangkan lagu malam itu.
Suara saya ini sumbang dan akan banyak
pendengar pergi ke dokter Tehate. Telinga Hidung
dan tenggorokan. Hahaha.
Saya nikmati lagu-lagu ini. Suara merdu
guru-guru
bernyanyi,
melupakan
sejenak
kasedihan berpisah dengan anak dan istri.
Malam semakin larut. Tak ada juga panitia
yang menjemput. Kami putuskan berjalan kaki saja.
Badan sehat kaki kuat. Jalan menanjak kami lalui
dengan senang hati dengan nafas sedikit
ngos-ngosan hehehe.
Saya bersyukur jadi tahu lokasi desa wisata
ini. Banyak tanaman dan bunga yang indah di
sepanjang jalan. Saya menyebutnya sepanjang
jalan kenangan. Mirip lagu yang baru saja
dinyanyikan guru guru hebat di Sumatera Barat.
SEPANJANG
JALAN
KENANGAN.
KITA
SELLAU
BERGANDENG TANGAN.
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Malam itu kami tertidur pulas. Sangat pulas.
Saya berada di surga yang dirindukan.
Penduduknya ramah dan udara dingin seperti di
Lembang Bandung. Suara jangkrik dan binatang
malam meramaikan suasana malam.
Nasi goreng lezat sudah menunggu di pagi hari.
Sambil makan saya belajar bahasa minang dengan
ketiga anak pak Toni. Pinter sekali mereka.
Kecil kecil sudah pandai bahasa minang.
Hehehe.

Acara workshop dimulai agak terlambat. Saya
terlalu asyik dengan anak anak. Lupa kalau hari
ini akan menyampaikan materi bagaimana
memasarkan buku. Padahal sudah ditunggu para
peserta bimtek di SDN 09 Talang Babungo.
Saya berlari ke lokasi acara. Panitia acara
memberikan saya pengeras suara. Ingin saya
langsung praktik menulis tapi saya berpikiran
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beda.Lebih baik saya beri motivasi berprestasi
dulu. Perkara menulis urusan mudah kalau kita
punya komitmen yang tinggi.
Ibu Betti saya persilahkan lebih dulu
berbagi pengalamannya. Dengan begitu kawan
kawan guru bisa bercita cita punya sekolah
sendiri. Judulnya dengan buku kubangun
sekolahku.
Saya sendiri tahun depan akan membuka
sekolah. Namun bukan sekolah biasa. Saya akan
membuka sekolah blogger dan youtuber Indonesia.
Sekolah dibuka selama 24 jam di dunia maya.
Internet memudahkan kita berbagi ilmu dan
pengalaman guru tangguh berhati cahaya.
Menjadi nara sumber workshop bukan pekerjaan
mudah. Anda butuh kepandaian berbicara. Namun
menulis adalah kepandaian tertinggi bagi mereka
kaum akademisi di dunia.
Saya yakin kawan kawan guru hebat tidak puas.
Saya baca itu dari hasil evaluasi peserta. Ini
masukan sangat berharga buat kami yang ingin
kaya di usia muda. Bukan karena anak orang kaya
atau terlahir kaya. Tapi karena kita mampu
mengembangkan kreativitas dan imajinasi yang
ada.
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Pepatah bijak mengtakan. Kalau ada sumur di
ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada
umurku panjang. Bolehlah kita berjumpa lagi.
Semoga dua hari bersama di dunia nyata
membuat kita seperti keluarga. Ringan sama
dijinjing, berat sama dipikul. Buku kitapun
terbit di tahun 2020.
Jumpa guru-guru hebat di Talang Babungo,
Solok, Sumatera Barat membuat saya yakin akan
semakin banyak guru penggerak di negeri ini.
Teruslah bergerak dengan tulisan yang
menarik dan memikat. Bila esok sang mentari pagi
bersinar lagi. Kita akan menuju cita cita yang
pasti.
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Hari Pertama Masuk Sekolah di Tahun
Kembar

S

enin, 6 Januari 2020 adalah hari pertama
masuk sekolah Labschool Jakarta di semester
kedua. Setelah puas berlibur, kini tak
terasa kita masuk kembali ke sekolah. Rasanya
sebentar sekali liburan sekolah kita kali ini.
Tentu banyak cerita dan berita yang bisa
dituliskan. Sayangnya, kesibukan sehari-hari
telah menyita waktu sehingga tak sempat untuk
menulis apa yang disukai dan kuasai. Siswa belum
sempat menuliskan cerita liburannya.
Hari ini, hari pertama masuk sekolah,
anak-anak siswa kelas 8 SMP Labschool Jakarta,
saya ajak untuk menulis kisah liburannya. Baik
yang berada di luar rumah maupun di dalam rumah.
Baik yang di dalam negeri maupun yang di luar
negeri. Saya minta mereka menuliskannya di blog
mereka yang sudah lama tidak diupdate. Bahkan
ada yang sudah lupa passwordnya.
Senang sekali melihat mereka sudah bercerita
lewat blog mereka dan saya menyukai tulisan yang
natural dan berisi kisah nyata siswa. Bagi saya,
siswa harus banyak dilatih untuk belajar menulis.
Semakin banyak menulis, maka akan semakin
terampil pula dalam menulis. Terutama menulis
dari kisah nyata mereka dalam mengisi kegiatan
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liburan sekolah. Jika kelak mereka dewasa,
mereka sudah terbiasa menulis kisah nyata dan
menulis pengalamannya.
Saya sendiri menyempatkan waktu untuk
membaca tulisan mereka satu persatu dan
memberikan komentarnya. Saya serasa berkeliling
dunia membaca tulisan mereka yang kreatif dan
inspiratif. Puas sekali saya membaca cerita
liburan anak-anak. Bila tulisannya kurang mudah
dipahami, saya kirimkan ke email mereka untuk
diperbaiki isinya.
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Workshop E-Learning di Kota Kudus

S

abtu, 21 Desember 2019, Ikatan Guru TIK
PGRI kembali mengadakan kegiatan workshop
Elearning
dengan
tema
Teknologi
Pembelajaran Taransformatif di Era Revolusi
Industri 4.0.
Kegiatan ini adalah kegiatan yang ke-53
bersama EPSON Indonesia. Dari pukul 08.00-16.00
wib di Pusat Rumah Belajar Guru yang ada di kota
Kudus, para guru belajar Elearning.
Pemateri kegiatan ini adalah bapak Wijaya
Kusumah dan bapak Youri dari Jakarta. Mereka
sengaja datang untuk memberikan materi
Elearning kepada kawan kawan guru di kota wali
ini.
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Makanan yang terkenal di kota ini selain soto
dan sate kudus juga ada garang asem dan jenang
kudus.
Hadir dalam kesempatan ini 106 orang guru
yang berasal dari jenjang tk, sd, smp, sma dan
smk. Mereka datang dari sekolah sekolah yang
ada di sekitar kota Kudus.
Ada juga yang
berasal dari Pati dan Jepara Jawa Tengah.
Kegiatan dibuka oleh Ketua PGRI kota Kudus
yaitu bapak Hadi Setyawan dan dihadiri oleh
bapak Ardian dari Epson Indonesia.
Arahan dari bapak wawan sapaan ketua PGRI
Kudus adalah agar kegiatan ini terus berlanjut
dan menjadi kegiatan rutin di kota djarum kudus
ini.
Saat pemberian hadiah doorprize printer, pak
Ardian memberikan kuis quizis dalam bentuk
online kepada semua peserta. Alhamdulillah
terpilih seorang guru dengan nilai tertinggi
mendapatkan printer Epson L 3310 senilai Rp.
2.500.000,-.
Hadiah langsung diberikan kepada guru yang
beruntung hari itu. Namanya Ibu Elis Murfiyana.
Dua printer lainnya diberikan kepada panitia dan
seorang guru ibu Wahyu DwiPrasetiyaningsih yang
bisa membuat soal online dengan cepat
menggunakan moodle.
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Kegiatan ditutup oleh pak Eko Nur Budi selaku
ketua panitia dan semua pespeserta melanjutkan
pembelajaran melalui online terbimbing dan
tatap muka dua kali pertemuan lagi.
Selain materi Elearning yang disampaikan
oleh pak Youri, materi motivasi menjadi guru
blogger juga disampaikan oleh Wijaya Kusumah
yang biasa dipanggil Om Jay.
Kegiatan workshop Elearning akan terus
berlanjut ke kota lainnya.
Mohon doanya
berjalan dengan baik dan lancar. Aamiin.
Salam blogger persahabatan
Om Jay
Guru blogger Indonesia
Blog http://wijayalabs.com
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Lokakarya Perlindungan Guru yang Sangat
Berkesan

H

ari Minggu sampai selasa saya mengikuti
kegiatan lokakarya perlindungan profesi
guru di hotel Golden Beautique di jalan
Angkasa,Jakarta pusat. Tepatnya dari tanggal
15-17 Desember 2019. Banyak informasi baru saya
dapatkan seputar perlindungan guru. Saya
menjadi tahu bahwa profesi guru adalah profesi
yang sangat penting dan harus dihargai oleh
profesi lainnya.
Acara ini dibuka oleh ibu Renani, Direktur
pendidikan menengah (dikmen) dan pendidikan
khusus (diksus) kementrian pendidikan dan
kebudayaan Republik Indonesia. Perlindungan
Profesi guru dan tenaga kependidikan sangat
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mendesak dilakukan agar guru terlindungi dalam
menjalankan tugasnya. Guru harus aman dan sehat
dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan
bangsa

uip900-pp
Lokakarya perlindungan keprofesian bagi
guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus
tahun 2019 ditutup oleh pak Antony sebagai ketua
panitia Kegiatan dilaksanakan di hotel Golden
Beautiq Angkasa Jakarta Pusat.
Hari Selasa, 17 Desember 2019 tak terasa
kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Rasanya
baru kemarin kami bertemu dan berkumpul dari 34
Provinsi di Indonesia. Lebih dari 200 orang guru
dan tenaga kependidikan berkumpul di Hotel
Golden Beatique Angkasa yang berada di Jakarta
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Pusat ini. Selama 3 hari dari hari minggu hingga
hari Selasa, kami mendapatkan materi luar biasa
dari para narasumber. Ada ibu Retno Listiyarti,
anggota komisi Perliandungan anak Indonesia.
Ada pak Ansori, pak syaifuloh, Prof Sudarwan,
dkk. Adapun semua materi narasumber sudah masuk
di http://gg.gg/lokakarya-jakarta.
Ada empat perlindungan guru yang kami
ketahui, yaitu:
Perlindungan Hukum
Perlindungan Profesi
Perlindungan K3
Perlindungan HKI
Hal tersebut sudah ada dalam Permendikbud nomor
10 tahun 2017.
Berikut
ini
adalah
tautan
ke
file:
s.docworkspace.com
Dibagikan dari WPS Office: kso.page.link/wps
Dalam kegiatan lokakarya ini, Kami para peserta
dibagi dalam 4 kelompok yaitu:
Ruangan diskusi kelompok jam 15.30 sd 17.30
yaitu :
1. Ruang Golden Lantai 2 Kelas A
2. Ruang Silver Lantai 2 Kelas B
3. Ruang Coal Lantai Lobi Kelas C
4. RuangBrass (46) Lantai Lobi Kelas D
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Adapun materi lengkap lokakarya dapat
diunduh di gg.gg/lokakarya-jakarta.
Seorang peserta menulis di wa Group kami, untuk
case ini saya lebih mengusulkan, biarkan
anak-anak dan guru berkreasi, berkarya, dan meng
explore
diri
...
sementara
negara
/
pemerintahlah yang proaktif untuk memfasilitasi
dan melindungi Kekayaan Intelektualnya nya.
GRATIS ga apa2, tih nanti juga dapat
pajaknya. ... jadi tugas siswa dan guru adalah
terus berkarya, tugas pemerintah / negara
melindungi.
Senang sekali bisa ikut acara yang bagus ini,
semoga
diundang
lagi
tahun
depan.

73

Uji Kompetensi Guru

K

emarin tersebar kabar akan ada uji
kompetensi guru yang disingkat UKG di
provinsi DKI Jakarta. Infonya viral ke
banyak wa group dan media sosial lainnya. Banyak
guru di dki harap harap cemas.
Mulai banyaklah kisi kisi soal ukg
bertebaran. Banyak guru belajar dan berlatih
soal soal. Khususnya soal soal pedagogik yang
dianggap sulit oleh sebagian guru.
Saya sendiri mendapatkan kartu ukg yang saya
unduh sesuai nomor ktp. Saya mendapatkan tempat
UKG di SMKN 51 Jakarta Timur.
Dagdigdug juga hati ini. Maklum sudah lama
juga kami para guru tidak ikut UKG. Namun,
sebagai guru yang telah menikmati tunjangan
profesi
guru
(TPG)
kami
diwajibkan
mengikutinya.
UKG memang harus dilaksanakan sebagai data
GTK kemdikbud untuk melihat dan mengukur
kompetensi guru saat ini. Dari data itulah
kemdikbud dapat melakukan perbaikan dan
pelatihan kompetensi guru.
Semoga soal soal yang diujikan sesuai dengan
kisi kisi soal UKG yang diberikan. Sudah mulai
banyak soal hoaks bertebaran di media sosial.
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Semoga guru mendapatkan info soal dan kisi kisi
yang benar.
Di sinilah peran asosiasi profesi dan
keahlian sejenis (APKS) berfungsi di PGRI. APKS
memjadi tempat guru belajar dan meningkatkan
kompetensi guru untuk menjadi guru profesional
sesuai mata ajaryang diampunya.
UKG adalah salah satu fokus program kerja
APKS PGRI yang seharusnya ada di dalam
organisasi ini. Smart learning and character
center (SLCC) yang ada di gedung guru Indonesia
dapat dijadikan pusat pelatihan guru yang ingin
meningkatkan nilai UKGnya.
Selamat menempuh UKG kawan kawan guru.
Sayapun juga akan mengikutinya. Mari kita
belajar bersama melalui dunia maya.
Salam blogger persahabatan
Om Jay
Guru blogger Indonesia
Blog http://wijayalabs.com
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Menjadi Guru penggerak

T

idak mudah menjadi guru penggerak sebab dia
harus mampu menggerakkan dirinya dan orang
lain.
Guru penggerak adalah guru yang mampu
memimpin dan siap dipimpin. Keteladanan adalah
kunci nyata dari apa yang dilakukannya.
Ketika guru melihat masalah di depan mata,
maka dia akan berusaha keras menemukan
solusinya.
Guru penggerak bukan guru biasa. Dia tahu apa
yang harus dilakukannya.
Sifat sidiq, tablig, amanah dan fathonah
selalu dipegangnya. Itulah sifat kenabian yang
membuatnya banyak disukai orang.
Menjadi guru penggerak harus kita mulai dari
diri sendiri. Kurangi banyak mengkritik orang
lain dan perbanyak mengkritik diri sendiri.
Dengan begitu engkau akan banyak belajar
mentertawakan dirimu sendiri.
Guru penggerak indonesia maju semoga bukan
hanya sekedar jargon semu.
Kita harus
memulainya dari diri sendiri.
Gerakkan dirimu,
gerakkan hatimu untuk
mampu menggerakkan orang lain melakukan
kebaikan.
Sebab hadiah melakukan kebaikan
adalah kebaikan.
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Menjadi guru penggerak memang banyak
tantangannya. Namun menaklukan diri sendiri
jauh lebih sulit daripada menaklukan orang lain.
Teruslah bergerak melakukan perubahan dari
apa yang disukai dan kuasai. Perubahan itu
bukan sekedar kata kata manis tapi tindakan
nyata yang membuat guru menjadi mulia.
Jadilah guru tangguh berhati cahaya.
Sinarnya tak pernah redup dimakan usia. Guru
yang tak tergantikan kehadirannya oleh
teknologi terkini sebab guru selalu belajar
sepanjang hayat.
Menjadi guru penggerak mari kita mulai dari
sekarang. Kita mulai dari diri sendiri agar
guru menjadi sejahtera,
terlindungi dan
mendapatkan penghargaan tinggi.

Salam blogger persahabatan
Om Jay
Guru blogger Indonesia.
Blog http://wijayalabs.com
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Menjadi Guru yang Mampu
Membuat Aplikasi Baru

M

enjadi guru yag bisa membuat aplikasi baru
bukan pekerjaan mudah. Hal itulah yang kami
rasakan dalam menyusun buku informatika
dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sampai mumet juga
bikinya,
untunglah
ada
blog
http://wijayalabs.com/2019/11/26/apa-benar-co
ding-itu-simple-banget/ .
Selama dua hari ini, kami menginap di wisma
kampus unj rawamangun. Tepatnya di green house
wisma universitas negere jakarta yang terletak
di jalan daksinapati barat I no. 4 Rawamangun
Jakarta Timur. Tempatnya nyaman untuk membuat
dan menerbitkan buku. Ikatan guru TIK Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) menyewa tempat
tersebut untuk menyusun buku informatika
berikutnya.
Kami berkumpul dalam rangka melanjutkan
program menyusun buku informatika kelas
berikutnya. Rencana buku informatika kelas 5, 8
dan 11. Sebelumnya kami telah menyusun buku
informatika kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Juga
buku simulasi dan komunikasi digital tingkat SMK.
Dulu kami menyusunnya di Gedung Guru Indonesia
yang terletak di jalan tanah abang III no. 24
Gambir Jakarta Pusar.
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Alhamdulillah, di hari kedua dapat
pencerahan dari Prof Eko Indrajit. Banyak ilmu
yang beliau berikan sebagai tambahan kami dalam
menyusun buku informatika berbasis siswa dan
guru.
Belajar menjadi guru yang mampu membuat
aplikasi baru alhamdulilah kami temukan dan akan
kami tuliskan di buku yang akan kami susun. Nanti
pesan bukunya ya!
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Menyiapkan Guru dan Dosen
di Era Revolusi Industri 4.0

M

enyiapkan guru dan dosen memasuki era
revolusi industri 4.0 bukan perkara yang
sangat mudah. Harus ada grand disain yang
membuat calon guru memiliki keterampilan
mumpuni di abad ini.
Alhamdulillah sudah sampai rumah. Baru saja
melayat ke rumah dosen kami di ikip jakarta.
Namanya pak Triday. Ketua jurusan kami yang baik
hati. Dekat dengan mahasiswa dan banyak
memberikan keteladanan buat kami. Sedikit
bicara banyak bekerja. mahasiswa pun hormat
kepadanya.
Beliau juga yang merekomendasikan saya untuk
menjadi guru di labschool. Padahal saat itu saya
belum lulus S1. Beliau meyakinkan dekan kami,
Prof. Kusno bahwa saya layak jadi guru komputer
ketika itu.
Saya menjadi teringat dengan pemaparan para
pakar dan ahli di bidang pendidikan hari ini.
Dari pagi hingga sore hari kami berdiskusi dan
saya menyimaknya dalam hati.
Kata demi kata terekam dengan jelas dalam
long time memori. Pak haji Rohandi merekamnya
lewat live streaming yang direkam ke
youtube.com.
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Teman teman tentu sudah menonton siaran
langsungnya. Aki tri di solo bercerita di wa
group. Bagus sekali acara diskusinya. Kami semua
belajar dari para pakar tanpa keluar satu sen pun.
Ketua umum pb pgri telah mengundang mereka ke
gedung guru Indonesia.
Ini kuliah ilmu pendidikan satu semester.
Dikemas menjadi satu hari dan dibagi ke dalam dua
sesi.
Para guru besar, para praktisi dan kyai
memberikan konsep konsep pemikirannya tentang
guru. Saya menambahkannya dengan dosen. Sebab
menyiapkan guru dan dosen sama pentingnya. Guru
di sekolah dan dosen di perguruan tinggi.
Keduanya saling terkait dalam memajukan dunia
pendidikan.
Saya tak mau panjang lebar menuliskannya.
Saya hanya ingin menuliskan intinya saja. Sebab
anda bisa menonton siaran ulangnya di youtube.
Saya mulai merangkum intisari pertemuan tadi
pagi. Konsep yang bagus kalau implementasinya
tdk bagus akan menjadi seperti sekarang ini.
Kita akhirnya saling menyalahkan. Dosen
menyalahkan guru dan guru menyalahkan dosen.
Orang tua jadi penonton yang terkadang lebih
galak dari pemain.
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Solusinya adalah mari kita semua menyiapkan diri
menjadi guru dan dosen yang mampu menjadi pemain
di era revolusi industri 4.0.
Sebuah era dimana kaum kolonial harus banyak
belajar kepada kaum milenial. Banyak mendengar
dan sedikit bicara. Mulailah memberikan
keteladanan, karena seharusnya semakin menua
semakin bijaksana.
Saya sempat takjub ketika yang muda
diberikan kesempatan bicara. Sayangnya, para
tetua sudah meninggalkan arena diskusi.
Untunglah masih ada yang bertahan sampai acara
selesai. Pak Munir contohnya. Usia lanjut masih
aktif untuk belajar mendengar.
Hari ini saya belajar. Sungguh benar benar
belajar. Saya pikir kuliah S3 semakin pintar,
tapi ternyata saya semakin bodoh. Sebab semakin
banyak ilmu yang belum saya ketahui.
Semoga ada rangkuman penting yang bisa
disusun dengan kalimat yang efektif dari diskusi
hari ini.
Sehebat apapun kita, ketika mati hanya
selembar kain kafan yang dibawa ke liang kubur.
Hanya amal kebaikan yang akan mengantarkan kita
ke pintu surga.
Ada satu hal yang menarik untuk kita
diskusikan bersama. Prof. Arief Rachman
mengusulkan agar 8 standart nasional pendidikan
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ditambah standar kesehatan dan keamanan.
Sehingga
menjadi
10
standart
nasional
pendidikan. Sebab menjadi guru dan dosen itu
harus sehat dan aman. Saya pun langsung setuju.
Walaupun saya tahu tidak mudah mewujudkannya.
Diskusi hari ini di pgri membuat saya lebih
mawas diri untuk menjadi guru yang mampu
memberikan teladan kepada sesama.
Menyiapkan guru dan dosen memasuki era
revolusi industri harus diimbangi dengan lptk
yang modern dan sekolah berkarakter. Lain waktu
kita diskusikan bersama sama.
Salam blogger persahabatan
Om Jay, guru blogger Indonesia
Blog http://wijayalabs.com
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Inilah Sejarah
Olimpiade TIK Nasional (OTN) di Indonesia

SEJARAH OLIMPIADE TIK NASIONAL (OTN)
anyak orang belum tahu sejarah diadakannya
Olimpiade TIK Nasional yang disingkat OTN.
Kegiatan ini alhamdulillah sudah memasuki
tahun keempat. Tak terasa sudah mau keempat kali
kegiatan OTN akan kami selenggarakan.
Kegiatan OTN diadakan dalam rangka
keprihatinan kami tentang dihilangkannya mata
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam kurikulum 2013. Kita sebagai bangsa
mengalami kemunduran dalam bidang penguasaan
TIK.
Hal itu dapat dengan mudah kita lihat. Banyak
peserta didik yang tidak menguasai TIK dengan
baik di sekolah. Kalaupun ada, hanya di sekolah
sekolah mampu dan kota besar.
Akhirnya, kami memutuskan untuk mengadakan
kegiatan Olimpiade TIK Nasional. Tujuannya
jelas, agar TIK dikuasai kembali anak negeri
dengan konten yang berbeda. Kita harus
tinggalkan materi TIK masa lalu, dan mulai
mengembangkan materi TIK Masa depan.

B
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Dari hasil rapat panitia OTN, kami sepakati
untuk kegiatannya dilaksanakan di kantor
kementrian pendidikan dan kebudayaan, Jl.
Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat.
Pak Sutan siap menjadi ketua panitia OTN yang
pertama tahun 2016. Beliau bukan guru TIK, tapi
kegigihannya dalam mendukung perjuangan guru
TIK, jangan ditanya. Walaupun beliau guru
olahraga, namun beliau melihat TIK ini sangat
penting dikuasai oleh siswa Indonesia.
OTN pertama tahun 2016 berjalan sukses.
Jujur harus diakui, masih banyak kekurangannya.
Hal tersebut kami perbaiki di kegiatan OTN yang
kedua tahun 2017. Pak Yoyon, guru bahasa Inggris
siap menjadi Ketua Panitia. Beliau datang jauh
dari Cirebon, dan mau berkeringat demi suksesnya
OTN di kantor kemendikbud. Terharu saya kalau
melihat videonya di http://youtube.com.
OTN ketiga lebih seru lagi. Permintaan
kawan-kawan di Indonesia bagian timur harus kami
ikuti. OTN ketiga kami adakan di Denpasar, Bali.
Pak Jojo guru multimedia siap menjadi ketua
panitia OTN.
Kami pun berangkat ke pulau dewata dengan
semangat 45. Pengalaman jadi relawan OTN, sudah
banyak saya tuliskan, biarlah jejak digital itu
anda dapatkan dengan mengetik keyword OTN.
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Kegiatan tidak hanya lomba untuk siswa, tapi
juga seminar untuk guru. Tahun ini, kami
berharap banyak guru datang ke Jakarta
Convemtion Center Senayan. Acara OTN didukung
penuh oleh PGRI dan APKOMINDO. Kegiatannya
bersaman dengan pameran komputer terbesar di
Asia. Namanya Indocomtech.
Buat anda yang ingin tahu sejarah panjang
Olimpiade TIK Nasional (OTN), sering-seringlah
berkunjung ke blog guru blogger Indonesia. Dalam
blog http://wijayalabs.com akan anda temukan
sejarah kegiatan OTN hingga saat ini.
Pak Youri ditunjuk sebagai ketua Panitia OTN
yang keempat. Beliau bukan guru TIK, namun
semangat untuk mengembalikan TIK sebagai mata
pelajaran jangan ditanya lagi. Kami telah
menyusun bukunya dengan nama INFORMATIKA.
Kini TIK kembali ke dalam kelas dengan nama
baru INFORMATIKA. Ayo belajar INFORMATIKA di
kelas-kelas kita, dan pastikan kamu mampu
menguasainya dengan baik.Ikatan guru TIK PGRI
sedang menyusun bukunya agar dikuasai oleh siswa
Indonesia. Kami akan terus memperbaikinya agar
materinya tidak jadul dan mengikuti era milenial
yang harus mampu menguasai literasi digital.
Oleh karena itu, kegiatan workshop elarning
akan terus kami lakukan. Bulan ini kami akan
meluncur ke Belitung Timur. Ibu Wiwin dan Ibu
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Betti kami kirimkan ke sana untuk belajar dan
berbagi ilmu Elearning.
Mari kita ramaikan OTN yang keempat di JCC
Senayan. Pstikan anda hadir dan mengajak teman
lainnya di acara yang bergengsi ini. Kita ukir
prestasi tinggi di ajak lomba OTN dan temukan
teman-teman baru di acara yang bersejarah ini.
Mari ajak teman-teman kita untuk ikut
OLimpiade TIK Nasional tahun ini. Buat kawan
kawan di seluruh tanah air. Ayo kita meriahkan
kegiatan olimpiade tik nasional yang keempat.
Tak ada dana dari apbn seperti olimpiade sains
nasional atau OSN. Namun berkat kebersamaan
alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar
setiap tahunnya.Ratusan guru dari seluruh
Indonesia hadir di acara seminar nasional dan
ribuan siswa hadir mengikuti 10 lomba. Terima
kasih kami ucapkan kepada Pengurus Besar PGRI
yang telah mendukung kegiatan ini. Ayo jangan
lewatkan kesempatan emas ini karena kegiatannya
berbarengan dengan pameran komputer terbesar di
Asia.
Jangan lupa kirim donasinya ke rekening
kami!
Pendaftaran OTN 2019
www.bit.ly/OTN2019
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Surat undangan
http://www.bit.ly/UndanganOTN2019
Juknis OTN 2019
http://www.bit.ly/JuknisOTN2019
Semnas ICT untuk umum, Kamis, 31 Oktober 2019,
di JCC Senayan Jakarta, Donasi Rp. 100.507,Info wa 08159155515 bit.ly/SemnasICT
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Inovasi Pembelajaran Ada di Buku Ajar
yang Dibuat oleh Guru

I

novasi pembelajaran ada di buku ajar. Hal
itu akan terjadi bila guru membuat buku dan
bahan ajarnya sendiri. Tidak copy paste dan
selalu siap dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang dibuat sendiri oleh guru.
Kemudian guru melakukan refleksi diri melalui
Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Sabtu 19 oktober
2019
dari
pukul
08.00 hingga pukul
16.00 wib, para guru
penulis berkumpul di
ruang multimedia SMP
Negeri 5 Yogyakarta.
Mereka
diundang
hadir oleh Pengurus
Ikatan Guru TIK PGRI.
Sebuah
organisasi
resmi dan berbadan
hukum yang berada di
bawah
Asosiasi
Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI).
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Mereka datang dari berbagai daerah dengan
tujuan membuat buku ajar sendiri yang mengikuti
perkembangan zaman. Buku yang sengaja dibuat
oleh guru itu sendiri dalam rangka menyampaikan
materinya kepada murid dan siswanya. Buku yang
akan dinilai oleh Pusat Perbukuan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Kegiatan ini diprakarsai oleh Ikatan Guru
TIK PGRI yang berada di bawah asosiasi profesi
dan keahlian sejenis (APKS) persatuan guru
republik indonesia (PGRI). Organisasi guru ini
sangat fokus mengajak guru untuk membuat bahan
ajar dan materi ajar yang berkualitas dan
diterbitkan oleh penerbit besar.
Awalnya, penyusunan buku ajar dilaksanakan
untuk membuat buku ajar informatika. Kami
melaksanakannya di gedung Guru Indonesia Gambir,
Jakarta Pusat. Selama 3 hari kami menginap di
sana, dengan dana dari anggaran kementrian
komunikasi
dan
Informatika
(kemkominfo)
Republik Indonesia.
Ketika kami bertemu dengan pimpinan pengurus
besar PGRI, dan kompas.id, kegiatan workshop ini
kami kembangkan ke semua mata pelajaran dan
semua jenjang. Dimulai dari jenjang SD, SMP< SMA,
dan SMK. Sertifikat ditandatangani oleh Ketua
Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi.
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Gayung terus bersambut, dari berbagai
organisasi lainnya ikut mendukung. Kemudian
kompas.id siap menjadi media partner dan meliput
kegiatannya mulai dari Jakarta, Solo, Bali, dan
Yogyakarta. Komunitas Gerakan Nasional Literasi
Digital Siberkreasi memberikan kaos untuk
panitia dan dukungan penuh.
Materi yang digelar hari ini untuk
memberikan pembekalan kepada para penulis buku
ajar agar dapat menambahkan materi perlindungan
data pribadi dan bahaya hoaks. Dari internet
sehat atau ICT WATCH dan Masyarakat Anti Fitnah
Indonesia (MAFINDO) siap memberikan materinya
epada para penulis buku ajar. Sehingga ada
inovasi baru dalam buku yang akan diterbitkan
oleh penerbit Andi Yogyakarta.
Juga para penulis dibekali cara menyusun dan
menerbitkan
buku.
Dari
Penerbit
andi
mendatangkan pak Joko mumpuni sebagai nara
sumbernya dan sponsor epson memberikan hadiah 2
buah printer untuk penulis yang beruntung. Epson
juga memberikan materi teknologi terbaru slide
proyektor epson untuk pemanfaatan belajar di
kelas.
Usai makan siang, para penulis buku ajar
dibekali materi perindungan data pribadi dengan
tema jaga privasimu di internet dari mas
matahari timoer yang sengaja diutus oleh
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internet sehat atau ictwatch. Beliau adalah
blogger
ternama
yang
memiliki
blog
https://mataharitimoer.com/
Pak totok dari kompas.id memperkenalkan
inovasi terbaru kompas untuk membantu guru
menyiapkan bahan ajar di kelas. Judulnya
Pemanfaatan Kompas.id sebagai bahan materi ajar
multimedia.
Setelah itu mas zek dari masyarakat anti
fitnah indonesia atau mafindo menjelaskan
secara singkat tentang bahaya hoaks dan cara
mencegahnya. Anda bisa mendapatkan semua materi,
bila mengirimkan email ke wijayalabs@gmail.com.
Kegiatan diakhiri dengan kuis untuk
memperebutkan dua buah printer Epson. Satu
printer diberikan kepada pak Ben Brilianto yang
mewakili smpn 5 yogyakarta sebagai tuan rumah
dan pak Rian penulis buku ajar dari magelang.
Kegiatan workshop penyusunan buku ajar hari
berikutnya dilaksanakan esok hari melalui dunia
maya. Para penulis buku ajar diminta menulis dan
meliput kegiatan hari ini untuk dimuat di
kompas.id.
Terima kasih kepada para nara sumber yang
telah berbagi ilmunya hari ini. Semoga kegiatan
ini terus menyebar ke berbagai kota seperti
workshop elearning yang telah berkeliling ke 50
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kota di indonesia bersama epson. Pak Onno sudah
membuat websitenya di lms.onnocenter.or.id
Kami dari panitia Workshop juga mengucapkan
terima kasih kepada wakil ketua PGRI kota
Yogyakarta bapak Mamad yang telah membuka acara.
Juga sambutan hangat dari ibu Nuryani Agustina,
kepala SMPN 5 Yogyakarta. Terima kasih yang tak
terhingga kami ucapkan kepada bapak Ketua Ikatan
Guru TIK PGRI, Bapak Bambang Sesetiyanto yang
telah mengorbankan waktunya pergi bersama kami
dengan naik kereta Mataram dan GajahWong.
Kegiatan workshop ini akan terus berlanjut
ke kota-kota lainnya. Sampai bertemu di kota
Banyumas, Solok, Bandung, Bengkulu, dan
Pasuruan.

Salam blogger persahabatan
Om Jay
Blog http://wijayalabs.com
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Derita Seorang Penulis Buku

B

anyak orang gembira setelah bukunya terbit.
Tapi tidak dengan mereka yang menerbitkan
bukunya melalui biaya sendiri. Mereka
kesulitan memasarkan bukunya. Uang sudah habis
berjuta-juta, namun tak bisa menjual bukunya.
Itulah derita seorang penulis buku.
Bagi saya secara pribadi, saya tak mau
menerbitkan buku dengan biaya sendiri. Saya
malah mendapatkan uang dari buku-buku yang saya
tuliskan. Kita harus mampu meyakinkan penerbit
besar bahwa buku yang dituliskan akan laku di
pasaran.
Memang tidak mudah menerbitkan buku tanpa
biaya sendiri. Tapi itulah kenikmatannya.
Nikmati saja prosesnya. Bila buku lolos dari
kacamata tim penerbit, maka akan banyak
kebahagiaan muncul, sebab buku kita akan dibantu
pemasarannya oleh tim mereka. Kita tidak bekerja
seorang diri.
Terkadang kita cuma pintar ngomong. Jangan
cuma ngomong, menulis dong! Dari menulis anda
akan mendapatkan kenikmatan yang tidak
dirasakan oleh mereka yang cuma pinter ngomong.
Tulisan anda akan abadi, walaupun anda sudah
mati.
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Terus terang saya kasihan dengan kawan-kawan
yang menulis buku dan menerbitkan karyanya
dengan biaya sendiri. Mereka sangat yakin
karyanya akan laku di pasaran. Setelah buku jadi,
buku hanya menumpuk di gudang dan tidak bisa
dijual.
Dulu, pertama kali menulis buku, sulit
sekali meyakinkan penerbit buku mayor. Para
penerbit itu sulit sekali ditembus. Padahal
menurut saya, naskah buku yang saya tuliskan
akan laku di pasaran.
Saya tidak putus asa. Naskah buku saya
perbaiki kemudian saya kirimkan kembali ke
penerbit. Alhamdulillah gagal lagi. Saya
ditolak lagi. Sampai sepuluh kali saya hitung
belum tembus juga.
Ada keinginan menerbitkan buku sendiri
dengan biaya sendiri. Namun uang di kantong tak
cukup. Saya pun tak punya tenaga pemasaran yang
handal. Mereka sanggup menjual buku dan
meyakinkan pembeli.
Setelah saya pelajari, hampir semua penerbit
ingin bukunya laku di pasaran sehingga modal
kembali. Mulailah saya belajar menulis dan
banyak membaca buku buku best seller.
Buku yang sekarang saya tulis, lebih banyak
ke buku ajar. Saya bantu kawan kawan untuk
membuat buku ajar semua mata pelajaran. Guru
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harus mampu membuat dan menerbitkan buku ajarnya
sendiri. Jangan biarkan orang lain yang tidak
mengajar di kelas yang membuat bukunya.
Tidak mudah mengajak teman-teman guru karena
banyak guru yang kurang membaca buku. Sampai
saat ini, saya melihat guru guru lebih suka
memakai buku ajarnya buatan orang lain. Padaha
mereka memiliki kemampuan untuk itu.
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KELAS MODERN BERBASIS RISET DAN
PEMBELAJARAN DIGITAL DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0.

T

ulisan ini sengaja saya buat dalam rangka
mengikuti tes wakil kepala sekolah bidang
sarana dan prasarana di Labschool UNJ
Rawamangun. Kami diminta membuat makalah untuk
dipresentasikan di depan dewan penguji.
Setelah mendengarkan dan membaca masukan
dari kawan kawan guru di beberapa sekolah, saya
berkesimpulan bahwa kita harus memiliki kelas
berbasis riset dimana guru terbiasa meneliti di
kelasnya sendiri dengan fasilitas yang ada.
Artinya ketersediaan sarana dan prasarana di
kelas sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di
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kelas. Tentu saja pembelajaran di kelas modern
akan sangat sedikit menggunakan kertas. Sebab
semuanya serba digital. Guru harus mampu
menyiapkan materi pelajarannya dalam bentuk
digital. Sehingga mudah disebarluaskan kepada
peserta didiknya. Mereka dengan mudah dapat
menangkap materi pelajaran yang diberikan oleh
guru di sekolah.
Kelas yang modern berbasis penelitian
menjadi fokus utama dalam pembelajaran digital
di era revolusi industri 4.0. Guru harus mampu
meneliti di kelasnya sendiri dengan fasilitas
yang ada di sekolah. Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) menjadi salah satu metodenya. Guru mampu
merencanakan, melaksanakan, mengamati dan
melakukan refleksi diri dari apa yang sudah
dilakukannya di kelas.
Wakil kepala sekolah bidang sarana dan
prasarana sangat dibutuhkan perannya dalam
mewujudkan itu. Sebagai mitra kepala sekolah
tentu harus mampu melaksanakan program sekolah
yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan.
Mulai dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
standar isi, standar proses, standar pendidikan
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana,
standar
pengelolaan,
standar
pembiayaan pendidikan sampai standar penilaian
pendidikan.
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Sekarang ini guru harus berada selama 8 jam
di sekolah. Semua guru harus merasakan
kenyamanan dalam melakukan pembelajaran di
kelasnya masing masing. Mulai dari bel pertama
dibunyikan sampai bel jam terakhir selesai.
Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana
harus mampu bekerjasama dengan wakil bidang
akademik dan kesiswaan. Sebab semuanya saling
terkait dan melengkapi.
Sarana prasarana yang memadai harus dibuat
dalam rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja
Sekolah (APBS) yang biasanya dibuat sebelum
tahun ajaran baru berlangsung. Pimpinan sekolah
sudah merencanakan apa saja yang harus
dikerjakan.
Kelas yang modern itu tidak melulu harus
berbasis ICT. Sebab belum tentu setiap sekolah
dapat mewujudkannya. Kecuali, di SMP Labschool
Jakarta yang penulis sudah berada di dalamnya
dari tahun 1994 hingga sekarang ini. Sekolah
berbasis ICT dan Riset sudah seharusnya
dilakukan agar SMP Labschool Jakarta unggul di
mata masyarakat berpengetahuan.
Sekarang ini, kita sedang memasuki sebuah
era baru, era yang sering disebut sebagai
revolusi industri keempat, atau era teknologi
digital. Keberadaan teknologi digital telah
mengubah berbagai cara kita berkomunikasi.
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Perubahan cara berkomunikasi ini , kemudian
berdampak pada berbagai aspek kehidupan
sehari-hari, dari mulai cara kita mencari
informasi, bersosialisasi, hingga cara kita
bekerja.
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Ketika Saya Lumpuh Menulis

B

eberapa hari ini saya tak dapat menulis
panjang. Semua tulisan saya pendek pendek
saja.
Entahlah saya merasa lumpuh dalam menulis.
Semua buku yang saya beli baru terbaca covernya
saja. Bahkan ada yang masih bersampul plastik.
Belum sempat dibaca isinya.
Padahal makanan penting seorang penulis itu
buku. Dia akan lahap membaca apa saja yang ada
dihadapannya. Rabun membaca lumpuh menulis.
Otaknya terus bekerja. Memorinya cepat
merekam kata kata yang siap disalurkan dalam
tata kata yang mengikat makna.
Kalau ingat mengikat makna, jadi ingat
almarhum mas Hernowo. Beliaulah penulis bukunya.
Juga penulis buku best seller seandainya "buku
sepotong pizza".
Kegiatan di sekolah memang menyita waktu
saya. Belum lagi kegiatan di ikatan guru tik pgri
yang tak pernah habis. Ditambah lagi persiapan
semnas apks pgri dimana saya ditunjuk sebagai
ketua panitianya.
Rasanya bumi berputar begitu cepat. Saya
harus memilih antara menyelesaikan desertasi
atau organisasi. Keduanya pilihan yang sulit.
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Kok saya malah jadi curhat ya? Ya begitulah
penulis. Ada saja curcol atau curhat colongan
dalam tulisannya.
Semoga semuanya bisa dikerjakan dalam waktu
bersamaan. Saya harus seperti channel radio atau
televisi. Kalau sudah dipilih dan diputar maka
konsentrasi kepada telinga dan mata para
pendengar dan penontonnya. Fokus Kuncinya.
Konsentrasi dengan apa yang dilakukan.
Ketika kita lumpuh menulis, maka segeralah
ambil ponsel pintarmu. Baca dan terus membaca.
Lalu tuliskan apa yang ada dalam isi kepalamu.
Sampai akhirnya gairah menulis bangkit kembali.

Salam blogger persahabatan
Om Jay
Blog http://wijayalabs.com
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Perjuangan Menuju Matpel Informatika

S

elama 2 hari berada di solo ada semangat
tinggi di hati kami. Semangat ini semoga
terus terjaga sampai tik kembali sebagai
matpel dengan nama baru sains komputer.
Dari jakarta menuju boyolali dan menginap di
rumah bu endang. Kami sempat mampir ke butik yang
menjual banyak batik. Saya membeli blangkon utk
dipakai saat penyusunan naskah akademik tik di
ums solo.
Selama menginap di rumah bu endang saya
kepikiran terus ttg naskah akademik yang akan
disusun. Sebab naskah ini harus sejalan dgn
harapan kawan kawan guru dan dosen tik se
indonesia. Bila tdk sejalan maka kami akan
dituduh sebagai pecundang. Apalagi dianggap
penghianat perjuangan. Sedih rasanya bila kita
dituduh seperti itu.Kami berangkat dengan mobil
ibu endang menuju kampus 1 ums solo. Di FKIP UMS
sdh hadir menyambut kami para dosen TIK FKIP UMS.
Kami disambut baik oleh kaprodi TIK UMS Bapak
Sujalwo. Juga sdh hadir dosen TIK dari UPI
bandung, palembang, dan pontianak.
Kami sangat senang sekali karena perjuangan
kami didukung oleh perguruan tinggi. Hal yang
lebih menyejukkan hati kami adalah mereka juga
merasakan apa yang kami rasakan.
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Bapak pembantu dekan 2 dan kaprodi fkip ums
memberikan sambutan. Mereka mengucapkan selamat
datang kpd kami. Prof harun dekan fkip menyusul
kemudian. Di kampus ums sdg ada kunjungan
menteri ristekdikti pak natsir dan dirjen
kemahasiswaan pak intan. Ramai sekali kampus ums
solo hari itu.
Kami saling berkenalan dan memperkenalkan
diri. Sekitar 20 org hadir di ruang sidang cakap
FKIP UMS solo.
Cukup lama juga mendengarkan kawan kawan
baru kami memperkenalkan diri.
Sampai kemudian giliran Pak Feisal dari
perwakilan puskurbuk kemdikbud memberikan kami
pencerahan.
Intinya puskurbuk menyambut baik penyusunan
naskah akademik TIK. Kami diminta segera
mengirimkan hasilnya ke mendikbud Pak Muhadjir.
Tanya jawab terjadi sampai waktu sholat dan
makan siang.
Tuan rumah menyediakan makan siang yang nikmat
sekali. Sayur asam ikan asin serta ayam goreng
tersedia di meja panitia. Sambal goreng dan
tempe bacam menambah nikmat makan siang kami.
Ingin rasanya nambah sampai 2 kali. Hihihi.
Usai makan dan sholat kami mulai lagi
acaranya. Pukul 13 wib aki3 membuka acara
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kembali. Saya diminta utk memimpin penyusunan
naskah akademik yang sdh kami buatkan draftnya.
Satu persatu alinea dalam naskah akademik
kami baca bersama. Kalau ada yang kurang tepat
kalimatnya kami betulkan. Tak terasa waktu
menunjukkan pukul 15.30 wib.
Berbagai masukan dan saran kami dapati utk
perbaikan naskah akademik. Bapak Dr.Apit dari
universitas sriwijaya palembang memberikan
contoh format naskah akademik yang baik.
Alhamdulillah beliau bersedia memperbaikinya
sesuai format dari kementrian lainnya.
Acara penyusunan naskah akademik tik ditutup
secara resmi oleh dekan fkip Prof Harun. Dalam
sambutan beliau menyarankan agar naskah
akademik dibuat yang bagus dan ditambahkan para
tokoh tik dan dosen tik yang setuju dengan
perjuangan kami.
Kami foto bersama lagi. Sebelumnya kami foto
bareng dgn pak feisal dari puskurbuk yang pulang
duluan krn mengikuti jadwal pesawat yang sdh
dipesan.
Senang rasanya hati ini. Selama 2 hari berada
di solo dapat menyelesaikan naskah akademik tik.
Kami berharap naskah ini dapat diterima dan
disetujui
mendikbud.
Gambaran
analisis
kemdikbud sdh kami dapatkan infonya dari Pak
Feisal yang mewakili puskurbuk kemdikbud.
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Kami sangat berharap tik dapat kembali ke
dalam kurikulum nasional seperti kurikulum
2006.
Keputusan itu sepenuhnya di tangan mendikbud.
Kami akan menyampaikannya dari naskah akademik
yang kami susun dengan baik.
Akhirnya saya akhiri cerita ini dengan
sebuah pantun.
Bunga melati semerbak nan wangi
Terlihat berseri di dalam taman
Hilangkan congkak dan iri hati
Agar banyak teman hidup pun nyaman.
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Workshop Penyusunan Buku Ajar
dan Perlindungan Data Pribadi

S

elama dua hari kami di kantor kementrian
Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).
Tepatnya di gedung Aula Serba Guna Ruslan
Abdulgani di lantai 1 bagian depan. Sabtu dan
Minggu, 24-25 Agustus 2019 kami belajar menyusun
buku ajar yang disampaikan oleh bapak Joko
Irawan Mumpuni. Beliau salah satu nara sumber
yang kami minta dari penerbit Andi Yogyakarta.

Materinya bagus sekali. Kami jadi tahu
bagaimana menyusun buku ajar di sekolah. Materi
ini belum banyak diketahui oleh para guru. Bila
anda ingin materinya, dapat berkirim email ke
wijayalabs@gmail.com dengan subyek minta materi
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buku ajar. Kapasitasnya filenya cukup besar
juga.
Sayang waktu beliau sangat singkat. Habis
makan siang beliau harus balik ke Yogyakarta.
Spondor kami dari EPSON sudah siap memberikan
materi teknologi terbaru dari EPSON. Terutama
tentang slide proyektor yang diproduksi oleh
EPSON dan dipsarkan di Indonesia.
Perusahan Jepang ini selalu mendampingi dan
mendukung kegiatan kami di Ilatan Guru TIK PGRI.
Sudah 50 kota kami datangi bersama EPSON dalam
kegiatan workshop Elearning di berbagai kota
bersama EPSON Indonesia.
Mbak Hesti dari EPSON memberikan materi yang
menarik, sampai lupa kalau waktu makan siang
sudah tiba. Dari tim siberkreasi sudah
menyiapkan snack dan makan siang. Bahkan kami
dikasih kaos warna merah oleh internet sehat.
Mas Donny sudah siap memberikan materi
setelah makan siang. Materi Perlindungan data
pribadi sudah disiapkan oleh mas Donny yang
dikenal dengan pejuang literasi digital
Indonesia. Namanya sudah banyak dikenal oleh
mereka yang bergabung di komunitas Siberkreasi.
Selain Mas Donny, sudah datang juga pak OOS
dari Pusat Perbukuan Kemdikbud yang sekarang
berada di bawah badan pengembangan bahasa dan
Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
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Beliau memberikan materi tentang Pengembangan
dan Penilaian Buku yang sesuai dengan UU No. 3
tahun 2017 tentang sistem perbukuan.
Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh para
penulis dan penerbit buku, yaitu:
Mutu
Merata
Murah
Bentuk , dan jenis serta standar umum buku
dijelaskan secara gamblang oleh Dr. E. Oos M.
Anwas dari pusat perbukuan. Orangnya masih muda
dan enerjik dan lahir di Majalengka Jawa Barat.
Katanya, beliau berasal dari keluaga guru.
Beliau sangat senang sekali diundang oleh Ikatan
Guru TIK Persatuan Guru Republik Indonesia. Kami
organisasi yang berada di bawah Asosiasi Profesi
dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI.
Kata beliau, jenis buku itu ada dua, yaitu
buku pendidikan dan buku umum. Keduanya ada
bentuk cetak dan elektronik yang dibuat dalam
bentuk buku. Pengembangan buku teks pelajaran
saat ini adalah terdiri dari buku cetak,
Elektronik pdf, Audobook, Elektronik generasi 4.
UNtuk lebih jelasnya, nanti akan saya berikan
dan kirimkan ke email bapak dan ibu yang ingin
tahu informasinya.
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Setelah pak OOS berbicara, mas donny langsung
memberikan materi Privasi dan perlindungan data
pribadi. Materi ini nantinya akan masuk dalam
satu bab tersendiri di mata pelajaran
informatika dan akan masuk di semua jenjang
pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK.
Materi workshop semain seru ketika pembina
kami bapak Prof. Eko Indrajit memberikan materi
tentang Informatika. (Bersambung)
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Belajar dan Berbagi Ilmu Informatika
di Kantor KOMINFO

S

elama dua hari kami belajar di kantor
kementrian komunikasi dan informatika.
Kami menyebutnya kominfo. Prof Eko Indrajit
salah satu pembina kami memberikan pencerahan
tentang ilmu informatika. Sebuah ilmu yang
sekarang
sangat
dibutuhkan
masyarakat
berpengetahuan.
Ternyata informatika itu asyik dan bisa
dipelajari tanpa komputer dan internet untuk
dasar dasarnya. Kita bisa belajar secara mandiri
maupun berkelompok.
Hal ini tentu saja membuat kami menjadi
semangat menyusun buku informatika kelas
berikutnya. Kami baru saja menerbitkan buku
informatika kelas 4, 7 dan 10 dari jenjang sd,
smp, sma dan smk utk simulasi digital versi
terbaru.
Senang rasanya mendapatkan ilmu baru dari
para pembicara yang mau berbagi ilmunya kepada
kami.
Mereka adalah orang orang yang mumpuni di
bidangnya masing masing.
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Contohnya ketika pak Joko dari Penerbit andi
yogya memberikan materi tentang pembuatan dan
penyusunan buku ajar.
Banyak ilmu yang beliau berikan. Nanti akan
saya share atau bagikan lewat wa group ini atau
saya kirimkan ke email bapak dan ibu guru yang
membaca tulisan saya ini.
Rencana pak joko akan berbagi ilmunya
kembali di kota solo. Ibu Sri Sugiastuti siap
sekolahnya menjadi tuan rumah.
SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta siap
menjadi tuan rumahnya.
Selama dua hari belajar di kantor KOMINFO,
banyak ilmu kami dapatkan.
Hari pertama kami dapatkan ilmu dari mbak
Hesti yang mewakili epson untuk memberikan
ilmu tentang teknologi terbaru slide proyektor
EPSON.
Kemudian ada ms donny bu dari internet sehat
yang memberikan materi tentang perlindungan
data pribadi. Semua peserta mendapatkan kaos
berwarna merah untuk kami gunakan di hari kedua.
Pak Oos dari pusat perbukuan kemdikbud juga
memberikan ilmu tentang pengembangan dan
penyusunan buku ajar di sekolah.
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Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dari mbak
hesti, pak Oos, mas donny sampai Prof Eko telah
berbagi ilmunya kepada kami.
Tentu saja kami para penyusun buku
informatika dan simulasi digital sangat senang
mendapatkan ilmu baru ini. Hal ini akan menjadi
tambahan bahan bahan untuk menyusun buku yang
lebih baik lagi.
Hari kedua pembina kami Pak Indra
Charismiadji bicara tentang steam. Beliau
menunjukkan
cara
cara
praktis
mengimplementasikan steam di sekolah. Juga
diputar beberapa video dari luar negeri yang
menceritakan siswa belajar steam di kelas.
Sangat menarik sekali materinya. Kami
menjadi terpacu dan terpicu untuk belajar steam
lebih mendalam.
Setelah Pak Indra berbagi ilmunya, saya
diminta untuk berbagi ilmu tentang strategi
memasarkan buku. Dari ketigabelas buku yang saya
tuliskan, tak ada satupun buku yang terbit
dengan biaya sendiri. Semua ditanggung oleh
penerbit mayor dan dijual di toko buku besar
seperti gramedia dan juga toko online.
Hal ini membuat royalti buku saya lumayan dan
sayapun mendapatkan uang dari penjualan buku
secara langsung.
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Sebagai penulis saya juga bermain di media
sosial untuk memasarkan buku buku yang saya
tuliskan. Hasilnya saya keliling Indonesia dari
buku yang diterbitkan oleh Penerbit mayor.
Dalam pembuatan dan penyusunan buku
informatika, tak ada satupun penulis yang
mengeluarkan uang dari buku yang dituliskannya.
Malah kami akan mendapatkan uang dari royalti
buku yang kami tuliskan.
Senang sekali mendapatkan kabar dari pak
Agus, manajer marketing penerbit andi. Beliau
telpon katanya buku informatika smp akan dicetak
ulang.
Padahal kalau mau jujur, buku yang kami susun
selama 6 bulan msih banyak kekurangannya. Hal
tersebut disampaikan langsung oleh pak Joko
manajer produksi Penerbit andi.
Mendengar hal tersebut, dihari kedua kami
berdiskusi tentang materi informatika di kelas
berikutnya. Semua penulis berkumpul di
kelompoknya masing masing.
Tak terasa sudah sore. Sudah saatnya kami
pulang. Kita sepakat bertemu kembali di kampus
BINUS Jakarta Barat. Ada satu bab khusus yang
akan kita bahas tentang perlindungan data
pribadi yang akan kami sisipkan di semua
jenjang.
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Belajar dan berbagi ilmu di kantor KOMINFO
Jakarta membuat kami semangat menyusun buku ajar.
Semoga bisa digunakan di semua sekolah di
Indonesia. Aamiin.
Salam blogger persahabatan
Om Jay
Blog http://wijayalabs.com
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PROFIL PENULIS
WIJAYA KUSUMAH, M. Pd
Teacher, Motivator, Trainer,
Writer, Blogger, Fotografer,
Father, Pembicara Seminar,
dan
Workshop
Tingkat
Nasional. Sering diminta
menjadi pembicara atau nara
sumber di bidang ICT,Eduprenership, Learning,
dan PTK. Wijaya adalah Guru SMP Labschool
Jakarta
yang
doyan
ngeblog
di
http://wijayalabs.com,
Wijaya
oleh
anak
didiknya biasa dipanggil &quot;Om Jay&quot;.
Hatinya telah jatuh cinta dengan kompasiana pada
pandangan pertama, sehingga tiada hari tanpa
menulis di kompasiana. Kompasiana telah
membawanya memiliki hobi menulis yang dulu tak
pernah
ditekuninya.
Pesan
Om
Jay,
&quot;Menulislah di blog Kompasiana Sebelum
Tidur&quot;.
Hp.
08159155515
email
:
wijayalabs@gmail.com
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PROFIL EDITOR
SUKARNO, SIP, SS, dikenal
sebagai praktisi penerbitan, penulis,
plus editor buku. SUKARNO, SIP,
SS adalah penggagas Gerakan
Nasional
Tulis
Buku
(GERNASTUKU,
website:
www.gernastuku.com). Saat ini dia
memimpin dua penerbit buku yang
cukup produktif di Indonesia yaitu
Penerbit
Lembaga
Pendidikan
Sukarno Pressindo (LPSP) dan Penerbit Sukarno
Pressindo.
SUKARNO, SIP, SS pernah berguru di tiga
Pondok Pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Sukarno telah berhasil menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Bahasa dan Sastra Inggris,
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada 2008.
Sebelumnya, yaitu pada tahun 2006, Sukarno telah
berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program
Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka (UT)
Jakarta.
Sukarno juga telah mengikuti International
Conference on English Language Studies pada tahun
2005 di Yogyakarta. Selain itu, Sukarno berpengalaman
mengajar di berbagai institusi. Sukarno juga mempunyai
pengalaman di bidang jurnalistik, tulis-menulis, editing,
setting layout, design, penerjemahan, dan penerbitan.
Pada saat kuliah di kampus Undip, Sukarno mengelola
tabloid, majalah dan newsletter.
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Sejak kuliah, Sukarno telah menulis ratusan judul
puisi. Alhamdulillah, berbagai judul puisi yang
ditulisnya telah diterbitkan menjadi beberapa buku
antologi puisi. Sukarno berpengalaman menjadi
pembicara atau narasumber, moderator, dalam berbagai
diskusi, training, workshop, dll.
Hingga kini, Sukarno telah menulis lebih dari
empat puluh (40) judul buku dan menjadi editor bagi
lebih dari 300 (tiga ratus) judul buku. Selain sebagai
penulis dan editor, Sukarno yang menjabat sebagai
Ketua Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)
dan Direktur Penerbit CV Sukarno Pressindo ini juga
seorang penerjemah freelance, pelatih menulis, penerbit.
Dia menerima jasa konsultasi penerbitan buku,
konsultasi karya ilmiah, PTK, PTS, PTBK, Best
Practice, dll. Korespondensi dengan Sukarno melalui No
HP 08129990610; 081228494410; 08976759734
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MENGENAL SUKARNO PRESSINDO
SUKARNO PRESSINDO bergerak di bidang penerbitan,
percetakan, perdagangan dan bimbel. Dalam sekitar dua tahun ini
PENERBIT LEMBAGA PENDIDIKAN SUKARNO PRESSINDO
(LPSP) dan Penerbit CV. SUKARNO PRESSINDO telah
menerbitkan lebih dari dua ratus tujuh puluh (270) judul buku ber
ISBN dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sehingga
Penerbit LPSP dan Penerbit Sukarno Pressindo termasuk penerbit
produktif di Indonesia meskipun dengan modal yang terbatas.
Buku yang kami terbitkan ditulis oleh sarjana, magister, doktor,
alumni dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri,
antara lain: Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas
Indonesia (UI), Universitas Terbuka (UT), Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Padjadjaran (Unpad)
Bandung, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas
Negeri Jakarta (UNJ), UIN Syarif Hidayatullah, Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, UIN Walisongo Semarang,
Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Muhammadiyah
Semarang (Unimus), Universitas PGRI Semarang, Universitas
Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Lampung,
Universitas Bengkulu, Universitas Jambi, Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula),
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI Jakarta, Universtitas
Tarumanagara Jakarta, Universitas Jayabaya Jakarta, Boston
University (USA), University of Wales Institute of Science and
Technology (UK), dll.
Berminat menerbitkan buku dengan biaya terjangkau?
Berminat cetak buku/jurnal/majalah dengan biaya terjangkau?
Segera Hubungi:
SUKARNO PRESSINDO
Karanggawang Barat RT 005 RW 014 Kel. Tandang,
Kec. Tembalang, Kota Semarang 50274
Phone. 08129990610; 081228494410; 08976759734; 08883948662
E-mail: sukarnopressindo@gmail.com; sukarnopress@gmail.com.
Website: www.karnopress.com; www.sukarnopressindo.com
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Berminat menerbitkan buku dengan biaya terjangkau?
Berminat cetak buku/jurnal/majalah dengan biaya terjangkau?
Segera Hubungi:
SUKARNO PRESSINDO
Phone. 08129990610; 081228494410; 08976759734; 08883948662
E-mail: sukarnopressindo@gmail.com; sukarnopress@gmail.com.
Website: www.karnopress.com; www.sukarnopressindo.com

Prosedur menerbitkan buku, cetak buku/jurnal/majalah dengan
biaya terjangkau: sangat mudah, cepat dan praktis di era digital:

1. Kirim naskah via email
2. Pembayaran via transfer
3. Setelah pembayaran diterima, naskah mulai diproses,
setelah mendapatkan ISBN, dicetak menjadi buku dan
dikirimkan ke alamat lengkap penulis.
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