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A. CONTENT WRITER CODE FOR BANDUNG 

 

Scrap-A-Thon: untuk Kota Bandung yang Inovatif, Kolaboratif, dan Transparan. 

20 November 2015 

http://codeforbandung.org/scrap-a-thon-untuk-kota-bandung-yang-inovatif-kolaboratif-dan-

transparan/ 

 

Scrap-A-Thon merupakan salah satu project yang diadakan oleh Dinas Komunikasi 

Informatika (Diskominfo Kota Bandung) dan Code for Bandung pada tanggal 11 dan 18 Oktober 

2015. Acara yang bertemakan “Better Data: Towards Bandung Transparent, Accountable, & 

Innovative City“ ini merupakan kompetisi scraping data yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan dan partisipasi publik terhadap pemerintah, membantu pemerintah menerapkan 

open data dengan menyediakan sumber daya manusia yang mampu dalam scraping data, serta 

meningkatkan awareness masyarakat maupun pemerintah tentang open data. 

Adapun rangakaian acara Scrap-A-Thon terdiri dari Pre-event berupa workshop yang 

bertujuan untuk mengenalkan mengenai teknis pelaksanaan kompetisi mengenai Scrap-A-Thon, 

berlangsung pada hari Minggu, 11 Oktober 2015 dan bertempat di Co & Co Coworking Space, 

Jalan Dipati Ukur no. 5. Selanjutnya, pada 18 Oktober, diadakan main 

event berupa kompetisi scrapping data yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat seperti 

mahasiswa, praktisi akademis, programmer, dan masyarakat umum lainnya. Tingginya 

antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini membuat waktu pendaftaran ditutup lebih 

cepat. 

Dwina Apriyani, Project Officer dari kegiatan ini menceritakan pengalamannya dalam 

memimpin Scrap-A-thon. Sebagai mahasiswi Bisnis Administrasi, Dwina mengaku kesulitan 

karena IT bukan bidang yang yang ia pelajari. Tapi di situlah Dwina menemukan 

tantangannya. “Because doing things that we fear can teach us in a very great and unexpected 

way,” kata Dwina. 

Dalam memimpin kegiatan ini, Dwina belajar untuk bekerja secara cepat di bawah 

tekanan, bertemu dan bekerja dengan orang-orang baru, mempelajari karakter berbagai macam 

orang, bekerja dengan Dinas sebesar Diskominfo, problem solving, pengambilan keputusan, 

http://codeforbandung.org/scrap-a-thon-untuk-kota-bandung-yang-inovatif-kolaboratif-dan-transparan/
http://codeforbandung.org/scrap-a-thon-untuk-kota-bandung-yang-inovatif-kolaboratif-dan-transparan/
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serta yakin terhadap diri sendiri disaat banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan plan 

atau timeline. Menurut Dwina, kesuksesan Scrap-A-Thon dicapai oleh kerjasama seluruh tim. 

Dwina berharap agar orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan ini mendapatkan 

manfaat dan pelajaran. Selanjutnya, Dwina berharap melalui kegiatan ini semakin banyak 

masyarakat yang tertarik dengan isu open data, serta peserta-peserta yang mengikuti kompetisi 

Scrap-A-Thon dapat termotivasi untuk terus membantu membangun Bandung. 

 

B. JURNALIS ISOLAPOS UPI BANDUNG 

 

Alumni UPI Peserta SM3T Hanyut 

27 November 2012 

http://isolapos.com/2012/11/alumni-upi-peserta-sm3t-hanyut/ 

 

Bumi Siliwangi, Isolapos.com– 

Dua alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), peserta  Sarjana Mendidik Terdepan 

Terluar Tertinggal (SM3T), dikabarkan hanyut terbawa arus di sungai Daerah Batu Katak, 

Kabupaten Aceh Timur, Senin sore (26/11). Saat dikonfirmasiisolapos.com, Direktur Direktorat 

Akademik, Agus Taufiq, membenarkan kejadian tersebut. “Kejadiannya antara jam 4 atau jam 5 

sore kemarin,” ujar Agus, Selasa (27/11) 

Agus mengatakan, peserta SM3T yang hanyut ialah Alumni Pendidikan Matematika UPI, 

Winda, dan Alumni Pendidikan Olahraga, Geget. Peristiwa nahas itu terjadi saat Winda dan 

Geget beserta dua peserta SM3T lainnya asal Universitas Negeri Medan, hendak pulang seusai 

mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan program pembelajaran di Kota Aceh. Di tengah 

perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh empat orang peserta SM3T itu oleng karena melawan 

derasnya arus sungai. 

Keempat peserta SM3T itu terlempar jatuh ke sungai yang bermuara di Laut Samudra 

Hindia. Diceritakan Agus, saat itu air sedang meluap dan berarus deras. “Setelah mau pulang lagi 

belanja kebutuhan makan, pulang lagi dengan kapal yang sama. Cuman arahnya dari kota ke 

lokasi itu ke hulu, naik. Jadi melawan arus,” tutur Agus. 

http://isolapos.com/2012/11/alumni-upi-peserta-sm3t-hanyut/
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Beruntung dua peserta dari Medan selamat karena memegang jerigen berisi minyak pesanan dari 

penduduk setempat. Namun, nahas bagi Winda dan Geget, keduanya tenggelam dan hanyut 

terbawa oleh arus. Kabar terakhir, Winda ditemukan dalam kondisi kritis sedangkan Geget 

hingga saat ini belum ditemukan. “Winda telah ditemukan dengan kondisi kritis, Geget belum,” 

tegas Agus. 

Saat ini, pihak UPI memberangkatkan tim verifikasi ke lokasi kejadian beserta dengan 

keluarga korban. Jika berjalan lancar, tim verifikasi akan tiba di Kecamatan Simpang Jernih, 

tempat kedua korban mengajar, pada pukul 24.00 WIB. “Saya minta kepada kawan-kawan 

mahasiswa kepada siapapun untuk mendoakan mereka agar diberi keselamatan dan kesehatan,” 

himbau Agus. [Dessy Nur Amelia] 

 

Kecelakaan, Dua Alumni UPI Belum Ditemukan 

27 November 2012 

http://isolapos.com/2012/11/alumni-upi-peserta-sm3t-belum-ditemukan/ 

 

Bumi Siliwangi, isolapos.com- 

Kabar terakhir yang didapat isolapos.com, korban kecelakaan yang menimpa dua Alumni 

UPI, peserta Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar, Tertinggal (SM3T), hingga kini (27/11) 

ternyata belum ditemukan. 

Salah seorang kawan Winda yang selamat dalam kecelakaan itu, Ira Fathrya Ulfha, 

mengungkapkan kabar Winda Yulia sudah ditemukan dalam kondisi kritis ternyata tidak benar. 

Menurut keterangan Ira yang dihubungi isolapos.com via telepon seluler, menyatakan bahwa 

yang selamat dan dalam kondisi kritis adalah peserta SM3T lain asal Universitas Negeri Medan. 

Sebelumnya, diberitakan isolapos.com, Direktur Direktorat Akademik, Agus Taufik, mengatakan 

Winda ditemukan dalam kondisi kritis. Namun, menurut Ira,  baik Winda maupun Geugeut 

Zaludiosanua Annafi hingga saat ini belum ditemukan. Hanya tas dan belanjaan Winda saja yang 

ditemukan. Selain itu, dua awak perahu ikut hilang dan perahu ditemukan dalam keadaan rusak 

parah. 

Ira sempat menceritakan peristiwa nahas yang menimpa kawannya Winda dan Geugeut 

di sungai daerah Batu Katak. Saat itu, terdapat sembilan orang dalam perahu yang terdiri dari 
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dua orang awak perahu, empat orang alumni UPI, dan tiga dari Universitas Negeri Medan 

(UNIMED). “Saat kami berangkat, keadaan air sedang naik dan beban dalam boat terlalu berat,” 

jelas Ira. Ia menambahkan, dalam perahu terdapat semen, barang belanjaan, dan lain-lain. 

Namun, sayangnya kelebihan beban di perahu nampaknya tidak dihiraukan. 

Perjalanan dari pelabuhan Kota Aceh menuju Simpang Jernih normalnya hanya empat 

setengah jam. Namun, perjalanan para peserta SM3T kali ini kurang lebih selama delapan jam. 

Mereka berangkat dari Pelabuhan Kota Aceh  pada pukul 08.15 WIB dan sampai di Simpang 

Jernih pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di Simpang Jernih, turun tiga orang, yaitu satu orang 

peserta SM3T dari UNIMED dan dua orang peserta SM3T dari UPI, salah satunya adalah Ira. 

Saat berhenti di Simpang Jernih, perahu sudah terlihat keberatan. Sebelum sampai Simpang 

Jernih, air sudah terlihat masuk ke dalam perahu. Ira menceritakan, keadaan perahu dan air 

nampak sudah hampir sejajar, padahal perjalanan menuju Maligi masih cukup jauh. 

Magrib setelah kejadian, Ira mendapat telepon dari mahasiswa asal Medan. Mahasiswa 

tersebut menjelaskan bahwa Winda, peserta SM3T  asal UPI mengalami kecelakaan dalam 

perjalanan menuju Maligi. “Winda terlebih dahulu hanyut. Kemudian, Geugeut berusaha untuk 

menyelamatkan Winda. Namun, keduanya hilang terbawa arus,” cerita Ira menirukan ucapan 

kawannya asal Medan itu. 

Sampai saat ini, Tim SAR, warga, dan beberapa peserta SM3T Aceh Timur, masih terus 

mencari korban. Pihak UPI pun sudah mengirim tim beserta keluarga korban untuk mencari 

keterangan lebih lanjut. [Dessy Nur Amelia] 

 

UPI Kirim Tim Pencari Fakta ke Aceh Timur 

28 November 2012 

http://isolapos.com/2012/11/upi-kirim-tim-pencari-fakta-ke-aceh-timur/ 

 

Bumi Siliwangi,isolapos.com- 

Menindaklanjuti kejadian hilangnya dua peserta Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar, 

dan Tertinggal (SM3T), alumni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Winda Yulia 

dan Geugeut Zaludiosanua Annafi, UPI mengirim Tim Pencari Fakta (TPF) ke Kecamatan 

Simpang Jernih, Aceh Timur, Selasa malam (27/11). 
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TPF dikirim untuk mencari dan memverifikasi data yang benar mengenai peristiwa 

hanyutnya peserta SM3T asal UPI. TPF beranggotakan tujuh orang yang berasal dari dosen 

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Staf Humas, Staf  Direktorat Akademik, dan 

keluarga korban. 

Direktur Direktorat Akademik, Agus Taufiq, menyatakan bahwa TPF nanti akan 

memberikan informasi mengenai Winda dan Geugeut. “Sekarang sudah ada TPF, jadi saya hanya 

menerima berita dari TPF,” ujar Agus saat ditemui isolapos.com.   

Agus menambahkan, kabar terakhir yang diterima dari TPF ialah ditemukannya 

pengemudi boat. “52 kilometer dari tempat kejadian. Hanya supir boat saja,” jelas agus. 

Pencarian korban hanyut ini dibantu oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) dan masyarakat 

sekitar. Rencananya, TPF di sana akan dikerahkan selama tiga hari dan pencarian akan 

dioptimalkan. Jika selama tiga hari Winda maupun Gegeut belum juga ditemukan, pencarian 

diperkirakan bisa lebih dari tiga hari.  [Dessy Nur Amelia] 

 

Jenazah Winda di Shalatkan di Al-Furqon 

30 November 2012 

http://isolapos.com/2012/11/jenazah-winda-di-shalatkan-di-al-furqon/ 

 

 

Bumi Siliwangi, isolapos.com 

http://isolapos.com/2012/11/jenazah-winda-di-shalatkan-di-al-furqon/
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Jenazah almarhumah Winda Yulia, Alumni Pendidikan Matematika Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI), peserta Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar, dan Tertinggal 

(SM3T), disalatkan oleh ratusan Jemaah di Mesjid Al-Furqon UPI, Jumat (30/11).  

Seusai salat Jumat, jenazah yang merupakan korban kecelakan di sungai Simpang Jernih, 

Aceh Timur ini langsung dibawa ke hadapan para Jamaah yang telah bersiap melaksanakan Salat 

Jenazah. 

Sejumlah rekan dan kerabat Winda yang sejak pagi telah menunggu kedatangannya, turut 

mengikuti Salat Jenazah. Setelah disalatkan, jenazah Winda langsung dibawa ke rumah duka di 

Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. 

Sebelum di berangkatkan ke rumah duka, Ketua Jurusan Pendidikan Matematika, 

Turmudi, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Supriadi Rustad, serta Rektor UPI,  Sunaryo Kartadinata, memberikan pidato pelepasan jenazah 

dihadapan Jamaah. “Kami merasa sangat kehilangan, ketentuan Tuhan tidak ada yang bisa 

menolak,” kata Turmudi. 

Turmudi mengenang, Winda yang merupakan peraih Honorable Mention on Mipa ini 

sangat mencintai profesi sebagai guru. “Dia adalah mahasiswa bimbingan saya, saya tau persis 

sepak terjangnya,” kata Turmudi. 

Rektor UPI, Sunaryo, secara resmi melepas jenazah Winda dan menyerahkan kepada 

pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. “Segenap civitas akademika Universitas 

Pendidikan Indonesia mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga Almarhumah 

ditempatkan disisi Allah SWT.” ucap Sunaryo. 

Dalam kesempatan itu, Supriadi Rustad, mewakili staf Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud), juga menyampaikan ucapan bela sungkawa sekaligus memberikan 

penghormatan terakhir terhadap Winda. “Dia adalah sosok bunga bangsa yang telah 

menunjukkan rasa cinta tanah air, terutama untuk pembangunan pendidikan Indonesia,” ucap 

Supriadi. 

Sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhumah, Kemendikbud merencanakan untuk 

memberikan beasiswa S1,S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri kepada anggota keluarga 

Winda. “Ini bukti komitmen Kemendikbud,” ujar Supriadi. 
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Selain itu, kepada Winda dan juga Geugeut Zaludiosanusa Annafi, Kemendikbud 

menganugerahkan penghargaan pendidikan yang akan diberikan kepada pihak keluarga pada 

Hari Guru Nasional. Penganugerahan akan langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, 

Susilo Bambang Yudhoyono. 

Supriadi juga menyatakan kawan Winda yang juga menjadi korban kecelakaan yang 

sama, Geugeut, hingga saat ini dikabarkan belum ditemukan. “Pencarian korban menurut 

rencana akan dilanjutkan hingga beberapa hari ke depan,” katanya. 

Supriadi menerangkan, meski menurut SOP pencarian korban sudah harus dihentikan, 

pihak Kemendikbud tetap meminta Tim SAR Gabungan Aceh untuk melanjutkan pencarian 

hingga Geugeut ditemukan. “Kami akan tetap mengakomodasi keinginan keluarga untuk 

melanjutkan pencarian, semoga Mas Geugeut ditemukan dalam keadaan selamat, apalagi dia 

orang yang tangguh,” ujar Supriadi. [Dessy Nur Amelia] 

 

Turmudi : Kami Sangat Kehilangan Winda 

29 Oktober 2012 

http://isolapos.com/2012/11/turmudi-kami-sangat-kehilangan-winda/ 

 

Bumi Siliwangi, isolapos.com- 

Kabar tentang musibah yang dialami oleh Alumni Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), peserta Sarjana Mendidik Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T), Winda Yulia dan 

Geugeut Zaludiosanua Annafi, mengundang simpati dari orang-orang terdekatnya. Kabar 

terakhir yang diterimaisolapos.com, jasad Winda ditemukan sejauh 60 km dari lokasi kejadian. 

“Kami sangat kehilangan Winda. Winda adalah salah satu mahasiswi terbaik kami,” ujar 

Ketua Jurusan Pendidikan Matematika, Turmudi kepadaisolapos.com, Kamis (29/11). 

Ia mengatakan, Winda termasuk mahasiswi yang cerdas. Tak heran jika Winda bisa lebih 

cepat menyusun skripsi dibandingkan teman-temannya yang lain. “Winda  adalah sosok orang 

yang lugu dan pintar,” ucap Turmudi. 

Turmudi menceritakan, semasa kuliah, Winda pernah mengikuti seleksi mahasiswa 

teladan. Dalam makalahnya,  ia mengangkat tema untuk mengembangkan ekonomi pedesaan di 

http://isolapos.com/2012/11/turmudi-kami-sangat-kehilangan-winda/
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Ciamis. “Winda ingin mengembangkan kebun kencur untuk jamu, sebagai industri  di daerah 

itu,” ujar Turmudi. 

Karena prestasinya yang baik itulah, Winda sempat direkomendasikan sebagai salah satu 

staf di Jurusan Pendidikan Matematika. “Kami sebenarnya ingin merekomendasikan dia sebagai 

salah satu staf kami, dosen di sini. Tapi, karena syarat untuk menjadi dosen adalah S2, tentu 

tidak bisa langsung,” kata Turmudi. 

Mengikuti program SM3T merupakan keinginan dari Winda pribadi. Turmudi berharap, 

satu tahun kemudian setelah mengikuti kegiatan SM3T, Winda bisa mengikuti program 

pendidikan profesi guru. 

Salah satu teman sekelas Winda, Riski Fajarin, juga mengenal sosok Winda sebagai 

mahasiswa yang  berprestasi. Winda termasuk mahasiswa yang aktif, baik di kegiatan akademis 

maupun non akademis. “Orangnya baik, pintar, dan ramah”, tutur Riski. [ Dessy Nur Amelia] 

 

C. LOMBA ESSAY 

INOVASI PENDIDIKAN UNTUK MEMAJUKAN INDONESIA 

Dessy Nur Amelia 

(Lomba Essay yang diadakan oleh PPI India, 2015) 

 

Saat ini, diusianya yang sudah memasuki 70 tahun, Indonesia masih termasuk ke dalam 

negara berkembang
[1]

. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya dan potensial untuk menjadi 

sebuah negara maju. Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan potensial di bidang 

Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus. Indonesia dapat 

berkembang menjadi negara yang maju apabila Indonesia dapat mengolah dua hal tersebut 

dengan baik dengan disertai oleh partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia. 

Telah diketahui bahwa pendidikan adalah modal utama bagi kemajuan bangsa
[2]

. 

Pendidikan merupakan menjadi modal utama karena melalui pendidikanlah karakter dan skill 

dari Sumber Daya Manusia diasah dan dibentuk. Kemajuan suatu negara berbanding lurus 

dengan kemajuan pendidikannya. Kita bisa lihat, Jepang sebagai salah satu negara maju, 

memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Alokasi dana yang diberikan oleh 

pemerintah di negara-negara maju terhadap bidang pendidikan tidak main-main.  
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Sementara di negara kita, Indonesia dapat dikatakan bahwa kemajuan sektor pendidikan 

belum baik
[3]

. Alokasi dana yang pemerintah berikan untuk pendidikan terhitung kecil 

dibandingkan negara-negara maju, sehingga sulit bagi pendidikan Indonesia untuk berkembang. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum baik, sehingga 

sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara yang maju.  

Di era globalisasi ini, inovasi diperlukan karena perubahan akan permintaan pasar dan 

teknologi terhitung cepat. Inovasi diperlukan untuk mencapai hasil akan produk atau kebutuhan 

yang lebih baik, dan yang dihasilkan tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. CEO 

Unilever Indonesia, Hermant Bakshi
[4]

 mengemukakan bahwa inovasi di era global seperti 

sekarang, inovasi akan lebih baik apabila tidak hanya fokus di suatu hal, fokus berkembang 

dibeberapa banyak hal sekaligus.  

Salah satu contohnya adalah produk Apple, dimana fokus produk tidak hanya di tampilan 

luar atau hardware yang menarik, tetapi juga dengan disertai fitur-fitur software Apple yang 

user-friendly. Kedua fokus tersebut dikembangkan dengan disertai perkembangan kualitas yang 

baik.  Dengan fokus inovasi yang lebih dari satu tersebut, Apple menjadi produk yang diminati 

karena memenuhi beberapa kriteria selera pasar sekaligus relevan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Begitu juga dengan pendidikan. Supaya pendidikan di Indonesia berkembangdan lebih maju, 

maka fokus akan inovasi pendidikan harus berkembang dibeberapa hal sekaligus.  

Untuk menuju Indonesia yang lebih maju, diperlukan kerjasama dan kolaborasi secara 

menyeluruh dari seluruh komponen masyarakat. Kolaborasi yang baik terbentuk apabila terdapat  

pemahaman yang baik yang terbentuk dari rasa mencintai akan identitas diri atau identitas suatu 

bangsa telah tercipta. Pendidikan sebagai alat dalam mewujudkan kolaborasi tersebut. Ada 

banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka inovasi pendidikan di Indonesia agar kolaborasi 

antarbangsa di kawasan regional dan global meningkat. 

Berikut adalah inovasi-inovasi yang bisa diterapkan di pendidikan Indonesia dalam rangka 

memajukan pendidikan di Indonesia: 

1. Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Active Learning 

Di era globalisasi ini, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu 

bersaing di kancah global, penguasaan terhadap bahasa Inggris sebagai bahasa 
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internasional pengantar internasional wajib dikuasai. Di bandingkan dengan negara-

negara tentangga seperti Malaysia dan Singapura, penguasaan akan bahasa Inggris di 

Indonesia kalah. Indonesia saat ini telah memasukkan bahasa inggris sebagai salah satu 

mata pelajaran wajib saat kuliah. Namun akan lebih baik apabila terdapat inovasi di 

pembelajaran bahasa inggris.  

Salah satu inovasi yang bisa dilaksanakan adalah melalui program mendatangkan 

orang asing sebagai pengajar bahasa inggris diberbagai tingkatan sekolah, terutama 

tingkat sekolah dasar karena anak usia dini lebih cenderung mudah menyerap bahasa 

baru. Dengan mendatangkan orang asing untuk mengajar, diharapkan murid-murid usia 

dini di Indonesia dapat belajar bahasa inggris dengan lebih aktif, tidak hanya pasif secara 

teori saja. 

Untuk meminalisir budget negara dalam rangka mendukung program ini, orang 

asing yang didatangkan untuk mengajar bahasa inggris dapat tinggal di host family, 

mendapatkan kartu diskon ke tempat-tempat wisata, serta mendapatkan sertifikat dan 

surat rekomendasi kerja. Kegiatan ini juga berpengaruh terhadap promosi wisata 

Indonesia. Dengan menguasai bahasa inggris secara menyeluruh, maka diharapkan 

Indonesia dapat bersaing di kancah global. 

 

2. Menerapkan Cinta Budaya Sejak Usia Dini 

Budaya identic dengan identitas bangsa, dan Indonesia merupakan salah satu 

negara yang terkenal sebagai negara dengan kekayaan budaya. Namun sayang, dengan 

semakin derasnya alur informasi, maka kemungkinan akan tergesernya budaya lokal 

dengan budaya yang lain (budaya barat, contohnya) terhitung besar. Diperlukan inovasi 

dalam pendidikan untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sendiri. 

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mewajibkan setiap sekolah dari jenjang SD 

sampai dengan SMA untuk mempelajari budaya lokal. Pada kenyataannya, tidak semua 

sekolah memasukkan muatan lokal sebagai pelajaran wajib.  

Tidak hanya mempelajari dan memahami budaya lokal daerah sendiri, namun ada 

baiknya bila mempelajari tentang budaya lain. Salah satu inovasi di bidang pendidikan 

untuk memepelajari budaya asing adalah dengan mengadakan program local exchange 
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bagi pelajar di Indonesia, khususnya pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Di program ini, pelajar SMA di Indonesia akan dikirim dan tinggal di daerah lain, dengan 

tujuan untuk mempelajar dan memahami budaya daerah lain. Melalui program ini, 

diharapkan pemahaman akan budaya lain akan lebih terbangun apabila pelajar-pelajar 

tersebut mengalami langsung kehidupan di daerah lain.   

Dengan mempelajari budaya lokal di daerah sendiri dan daerah lain, diharapkan 

rasa mencintai terhadap bangsa dapat tumbuh dengan lebih baik. Dengan begitu, akan 

tumbuh rasa cinta dan pemahaman terhadap bangsa, sehingga kolaborasi antar bangsa 

akan mudah terwujud. 

 

3. Pembelajaran Entrepreneurship Sejak Usia Dini 

Data mengenai jumlah entrepreneurship yang ada di Indonesia menunjukkan 

bahwa total entrepreneur Indonesia berjumlah dibawah 2%
[5]

 dari jumlah total penduduk. 

Sedangkan di negara-negara maju, jumlah entrepreneur telah mencapai angka 2% dari 

total penduduk. 

 Akan lebih baik apabila pendidikan di Indonesia, terutama dari jenjang 

pendidikan dasar, dipersiapkan untuk memiliki jiwa entrepreneurship berbasis kearifan 

lokal. Entrepreneurship berbasis kearifan lokal yang dimaksud adalah dengan 

mengajarkan anak-anak tersebut mengenai entrepreneurship berdasarkan potensi daerah 

mereka masing-masing. Dengan begitu, diharapkan di masa depan akan tercipta lebih 

banyak entrepreneur di Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu negara 

maju. 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan untuk 

meningkatkan kolaborasi antarbangsa di kawasan regional dan global dapat dilakukan dengan 

melakukan inovasi di bidang pembelajaran bahasa Inggris, penerapan program cinta budaya 

negara sendiri, serta pembelajaran entrepeneurship sejak usia dini. 
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Waktu saya kecil dulu, ibu saya yang bekerja di bidang kesehatan memiliki sebuah buku 

bergambar mengenai dampak dari berbagai penyakit terhadap tubuh kita. Gambar-gambar yang 

terdapat di buku tersebut antara lain adalah gambar mengenai dampak kutu air yang bersemayam 

di sela-sela kaki penderitanya yang menyebabkan penderita kutu air tersebut memiliki kaki yang 

bernanah. Terdapat juga gambar seorang penderita penyakit dengan wajah pasrah dan kaki yang 

membengkak yang membekas di pikiran saya hingga saat ini. Penyakit kaki gajah, penjelasan 

dari gambar tersebut.  

Belakangan saya tahu bahwa kaki gajah (Lymphatic filariasis) disebabkan oleh cacing 

filaria spesies Wuchereria bancrofti yang ditularkan oleh berbagai macam nyamuk. Cacing 

tersebut berukuran mikroskopis dan berbentuk seperti benang sehingga dinamakan filaria. 

Nyamuk berperan sebagai tempat berkembangnya cacing filaria sampai dengan larva cacing 

filaria tersebut berada di fase infektif, yang artinya berpotensi untuk memberikan infeksi kepada 

manusia apabila manusia tergigit oleh nyamuk. Selanjut, larva cacing filaria akan bergerak 

melalui pembuluh darah menuju pembuluh limfa di kaki manusia, kemudian menyumbat 

pembuluh limfa tersebut sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki.  

http://www.howtolearn.com/2013/03/importance-of-education-in-a-countrys-progress/
http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia%20%5b19
http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia%20%5b19
http://ekbis.sindonews.com/read/912556/34/jumlah-entrepreneur-2-bisa-jadi-negara-maju-1413543310%20%5b19
http://ekbis.sindonews.com/read/912556/34/jumlah-entrepreneur-2-bisa-jadi-negara-maju-1413543310%20%5b19
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Penyakit yang bersifat menahun ini lebih banyak ditemukan di daerah tropis. Apabila 

pengobatan tidak dilakukan dengan cepat, maka penderita kaki gajah baik perempuan maupun 

laki-laki berpotensi untuk mengalami cacat menetap, seperti pembesaran kaki, lengan dan alat 

kelamin. Di Indonesia yang merupakan negara dengan penderita penyakit kaki gajah kedua 

terbesar di dunia setelah India, penyakit kaki gajah termasuk ke dalam lima besar penyakit 

berbahaya selain Malaria, Tubercolosis, HIV AIDS, dan DHF. Hal ini disebabkan karena tingkat 

keanekaragaman hayati Indonesia sebagai negara tropis rentan terhadap patogen, yang 

selanjutnya didukung oleh lemahnya upaya untuk untuk mencegah dan menanggulangi penyakit 

kaki gajah tersebut secara sosial.  

Di dalam konteks sosial, penyakit kaki gajah disebabkan oleh kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat harus menjaga kebersihan 

lingkungan seperti mencegah genangan air agar genangan air tersebut tidak menjadi sarang 

nyamuk sebagai vektor penyakit kaki gajah. Masyarakat di Indonesia dapat belajar dari Jepang, 

di mana penyakit kaki gajah telah berhasil dibasmi sejak tahun 1970. Hal ini disebabkan oleh 

inisiatif pemerintah Jepang yang giat dalam melaksanakan program pembasmian penyakit kaki 

gajah, serta masyarakat Jepang yang turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Beruntung pemerintah Indonesia saat ini memiliki sebuah goal di bidang kesehatan, yaitu 

Indonesia Bebas Kaki Gajah Tahun 2020, yang digalakkan melalui program Bulan Eliminasi 

Penyakit Kaki Gajah (BELKAGA). Melalui program ini, setiap penduduk kabupaten atau kota 

endemis Kaki Gajah secara serentak diharuskan meminum obat pencegahan sebanyak dua kapsul 

dalam setahun setiap bulan Oktober selama lima tahun berturut-turut (2015-2020). Sejauh ini, 

pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat Prevalansi Penyakit Kaki Gajah di di mana pada 

tahun yaitu 19,5% pada tahun 1980 menjadi 4,7% pada tahun 2014.  

Selain dengan digalakkannya program BELKAGA, pemerintah dapat memberikan 

edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyakit kaki gajah dan cara mencegah 

penyakit tersebut agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih mengenai penyakit kaki gajah. 

Edukasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti ingatan masa kecil saya tentang 

gambar kaki gajah dan bahayanya yang membekas hingga saya dewasa, pemerintah dapat 

memasukkan pembelajaran mengenai bahaya kaki gajah ke dalam kurikulum. Sebagai salah satu 
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contoh, pada pelajaran tingkat sekolah dasar dengan menggunakan Kurikulum 2013, terdapat 

tema mengenai Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri.  

Pada mengenai Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri, selain mengajarkan mengenai 

pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat sesuai yang tertera di Rencana 

Pelaksanaan Pengajaran (RPP), pemerintah dapat menyisipkan contoh-contoh penyakit yang 

dapat timbul apabila lingkungan tidak dijaga dengan baik. Salah satunya adalah penyakit kaki 

gajah yang ditularkan oleh nyamuk-nyamuk yang telah terinfeksi cacing filaria. Nyamuk-

nyamuk ini muncul dikarenakan lingkungan yang kotor dengan banyak genangan air sebagai 

tempat nyamuk tersebut berkembang biak. Diharapkan dengan cara ini, kesadaran mengenai 

bahaya penyakit kaki gajah dapat terbentuk sejak dini.  

Selanjutnya, edukasi mengenai cara untuk mencegah dan memberantas penyakit kaki 

gajah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih menyenangkan. Misalnya, 

dengan meng-encourage para developer games di Indonesia untuk menciptakan game interaktif 

untuk mengenalkan penyakit kaki gajah. Game dapat berbentuk sangat sederhana, misalnya 

games di mana pemain games hanya bertugas untuk membunuh nyamuk-nyamuk pembawa 

cacing filaria dengan cara men-tap tablet atau smartphone. Semakin naik level, maka jumlah 

nyamuk yang harus diberantas semakin banyak. Di setiap pergantian level, pemain game akan 

diberikan informasi mengenai cara mencegah penyakit kaki gajah, dan sebagainya. 

Terakhir, sebagai bentuk edukasi yang menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat, 

pemerintah dapat bekerjasama dengan stasiun-stasiun televisi di Indonesia dengan mewajibkan 

stasiun-stasiun televisi tersebut untuk menayangkan iklan mengenai bahaya kaki gajah dan cara 

mencegahnya. Seperti propaganda, diharapkan tayangan iklan mengenai penyakit kaki gajah 

tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai 

bahaya, cara mencegah, dan penanggulangan penyakit kaki gajah tersebut. 

Apabila pemerintah telah berusaha aktif untuk menyelesaikan penyakit kaki gajah dengan 

melakukan program BELKAGA serta berinisiatif untuk melakukan edukasi lebih mengenai 

pencegahan penyakit kaki gajah kepada masyarakat, kini saatnya masyarakat memiliki kesadaran 

turut berpartisipasi aktif dalam program pencegahan dan pemberantasan kaki gajah di Indonesia 

yang telah digalakkan oleh pemerintah. Diharapkan dengan inisiatif dari pemerintah dan 

partisipasi aktif masyarakat Indonesia di tahun 2020 telah terbebas dari penyakit kaki gajah 
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sehingga masyarakat Indonesia dapat menjadi lebih produktif dan berpartisipasi aktif terhadap 

pembangunan di Indonesia. 
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