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dengan pergelaran orkestra dari berbagai
kelompok orkestra seperti Twilite
Orkestra, Magenta Orkestra, Nusantara
Shymponic Orchestra, Nusantara Cham-
ber Orchestra, Vista Symphonic Orchestra,
Serenity Philharmonic Orchestra, Jakarta
Philharmonic Orchestra serta kelompok-
kelompok yang menggunakan sentuhan
orkestra pada pergelarannya. Pemain dari
kelompok tersebut sebagian besar adalah
mantan siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta
atau siswa SMK Negeri 2 yang masih
aktif, serta guru-guru.

Pergelaran orkestra sekolah musik juga
menjadi agenda rutin yang bertujuan
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
siswa untuk mengembangkan diri,
disamping memberikan apresiasi musik yang
berkualitas bagi masyarakat luas dan
khususnya bagi perkembangan musik orkestra
itu sendiri. Sehingga, SMK Negeri 2
Yogyakarta memang layak memiliki kualifikasi
standar internasional.

Jiwa seniman
Ketersediaan tenaga pengajar berkualitas dan

professional mutlak dibutuhkan untuk

mendukung tercapainya program SMKN 2
Kasihan Berstandar Internasional. Dari sekitar
125 tenaga pengajar di SMK Negeri 2 Yogyakarta,
55 di antaranya adalah tenaga honorer yang
didatangkan dari dalam maupun luar negeri.

Kebutuhan tenaga pengajar dari luar ini,
menurut Purmini Lilis S, Guru Bimbingan
Konsultasi SMK Negeri 2 Yogyakarta, tidak
selalu berdampak positif bagi siswa. Jiwa
“seniman” para guru honorer itu mau tidak
mau menular pada sebagian anak didiknya.

“Guru honorer yang kami datangkan itu
umumnya seniman. Punya gaya sendiri saat
berpenampilan ke sekolah. Ada yang mengajar
dengan mengenakan celana jeans belel, rambut
di cat, siswa pun jadi ikut-ikutan,” kata
Purmini.

Seringnya siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta ini
manggung di banyak tempat, kata Purmini,
menyebabkan siswa makin enggan melepas
warna cat rambut yang menjadi anak muda saat
ini. “Kami berusaha menanamkan sikap kepada
para siswa bahwa selama berada di lingkungan
sekolah, harus mengikuti peraturan yang ada,”
tegas Purmini seraya menambahkan, ”tapi sejauh
ini kenakalan mereka masih dalam batas
kewajaran.”  ����� RW

Purmini

EMATIAN Edo, siswa kelas II
SD Santa Maria Immaculata,
Jakarta Timur, pada akhir
2007 lalu, merupakan signal

bagi seluruh masyarakat di mana
perlindungan anak di sekolah harus
lebih ditingkatkan sebagai implemen-

Model Sekolah Ramah Anak
tasi UU No23/2002 tentang Perlindung-
an Anak. Khusus untuk perlindungan
anak di dalam institusi pendidikan,
Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan (KPP) bekerja sama dengan
Departemen Pendidikan telah meru-
muskan model sekolah ramah anak
yang bertujuan untuk membangun
pendidikan tanpa kekerasan terhadap
anak. Tidak hanya kekerasan sekolah
terhadap anak, tapi juga kekerasan yang
terjadi antar anak didik.

Kejadian ini memaksa pihak sekolah
dan instansi-instasi terkait termasuk
KPP meningkatkan perlidungan anak.
Hal tersebut juga menggugah kesadaran
kita tentang banyak hal yang harus
dilakukan sesegera mungkin terutama
sosialisasi UU Perlindungan Anak,
karena kesadaran orang tua dan anak-
anak tentang hak-hak anak masih sangat
rendah.

“Sanksi bagi pelaku kekerasan
harus tetap ditegakkan tetapi anak
juga berhak atas hak-haknya untuk
mendapatkan perlindungan karena

penjara bukan solusi dari permasa-
lahan anak. Ketika anak bermasalah
di sana ada kesalahan dari orang tua
serta sistem yang tidak mampu
memberikan perlindungan kepada
anak,” kata Pinky Saptandari, Staf
Ahli KPP.

Menurut Pinky, ada beberapa
faktor yang dianggap memberikan
kontribusi dalam kekerasan terhadap
anak. Antara lain faktor budaya, di
mana kekerasan seringkali ditoleransi
dengan cara pembenaran-pembe-
naran, baik dalam rangka displin atau
pun memberikan pendidikan pada
anak supaya jera.

Faktor lain yang juga ikut ber-
peran yaitu rendahnya public aware-
ness. Hal ini  disebabkan kurangnya
publikasi data-data, informasi ten-
tang berbagai laporan tentang hak-
hak anak di dunia maupun nasional
kepada public sehingga sosialisasi
dijadikan salah satu solusi peme-
cahan permasalahan tersebut. “Oleh
karena itu, pembangunan public
awareness hingga ke daerah-daerah
harus dilakukan, sehingga masalah
ini bisa dipahami sebagai masalah
bersama.  ����� RW
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