
MAXIMIZE 
YOURSELF

“Kalau kita tidak segera 
mengembalikan mereka 
ke sekolah, maka 20 
tahun dari hari ini, kita 

siapkan saja penjara yang banyak di 
mana-mana,” tegas AKBP Eko Wagiyanto, 
Kapolres Mamuju, Polda Sulselbar. Eko 
tidak sedang sesumbar, ia membuktikan 
dengan tindakan nyata kepeduliannya 
kepada generasi mendatang. Bersama 
lebih dari 500 anggota Polres Mamuju, 
selama kurun waktu 2 tahun (2014 – 2015), 
Eko telah mempelopori “Gerakan Kembali 
Bersekolah” dan mengobarkan harapan 695 
anak putus sekolah (usia 7-18 tahun) untuk 
kembali mengenyam bangku pendidikan.

Kisah kepedulian terhadap generasi 
mendatang ini bermula dari belas kasihan 
seorang polisi bernama Aiptu Kamali. 
Anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara 
Pembina Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat) Polsek Tapalang, Polres 
Mamuju ini dikenal sudah membantu 
banyak anak putus sekolah untuk kembali 
bersekolah. Menyadari gaji polisi yang 
kecil disertai tekad kuat untuk tidak 
menyalahgunakan kewenangan 
yang ada, sejak 2011, Kamali 
lalu berjuang  ke sana ke 
mari untuk mencarikan 
sponsor agar anak-anak 
tersebut bisa kembali 
bersekolah. Tidak hanya 
berkoordinasi dengan 
dinas pendidikan 
setempat, Kamali juga 
mencari donatur ke 
mana-mana, termasuk ke 
Yayasan Karampuang yang 
sangat peduli terhadap 
pendidikan.

Kepedulian Kamali ini membuat pria kela -
hir an Kendari, 1 Januari 1968 ini men jadi 
pahlawan di wilayahnya. Ceritanya bahkan 
sampai ke telinga komandan (ka pol res). Para 
tokoh masyarakat memo hon agar Kamali 
tidak dipindahkan ke tem  pat tugas yang 
lain, meskipun itu sesung guhnya merupakan 
bagian dari pro mosi atas prestasi kerja 
Kamali sebagai Bhabinkamtibmas.

Eko pun merasa apa yang dilakukan anak 
buahnya perlu digaungkan lebih besar 

lagi agar semakin banyak anak putus 
sekolah yang bangkit. “Demi masa depan 
Mamuju, Sulselbar dan Indonesia,” ujarnya 
bersemangat. Alumnus Akpol 96 ini tidak 
menampik jika ada yang menilai bahwa 
apa yang dilakukannya itu semata-mata 
hanyalah pencitraan. Terhadap tuduhan itu, 
dengan santai pemuda asal Semarang ini 
hanya berujar, “Biarkanlah orang mau bilang 
apa. Yang penting kita berbuat baik. Itu akan 
menjadi amal kebaikan kita dan investasi 
bagi masa depan anak-anak Ibu Pertiwi.”

THE 
COMPASSIONATE 
LEADER If you want others to be happy, 

practice compassion.

If you want to be happy, practice compassion.

–Dalai Lama–

Paulus Winarto bersama Aiptu Kamali (kiri) dan AKBP Eko Wagiyanto.
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Sebenarnya ada alasan kuat mengapa 
Eko mau mati-matian memperjuangkan 
“Gerak an Kembali Bersekolah”. “Saya 
mera sa kan susahnya hidup ini dan 
saya sadar betul manfaat pendidikan. 
Karena sekolah, saya bisa seperti hari 
ini. Orangtua saya bukanlah orang yang 
berada. Ayah saya hanyalah seorang 
tentara dengan pangkat rendahan. Ibu 
saya berjualan di pasar. Saya sering 
membantu ibu berjualan. Dari kerja keras 
orangtua itulah saya bisa memper baiki 
nasib saya dan nasib keluarga saya,” 
kenangnya dengan mata berkaca-kaca.

Rupanya Eko tidak ingin anak-anak di 
wilayah tugasnya mengalami nasib 
buruk akibat putus sekolah. Apalagi fakta 
membuktikan banyak kenakalan remaja 
(termasuk tawuran, geng motor, pencurian 
hingga narkoba) disebabkan kurangnya 
pendidikan yang bermutu, baik di rumah 
maupun di sekolah. Ia terpanggil untuk 
ikut serta menjadi solusi atas permasalahan 
ini. Para anggota Bhabinkamtibmas Polres 
Mamuju lantas dikerahkan untuk mendata 
warga yang putus sekolah.

Sayangnya, niat mulia ini tidak serta merta 
berjalan mulus. Minimnya dana operasional 
Polri (bahkan sangat jauh dari kebutuhan 
riil) membuat Eko dan seluruh anggota 
Polres yang peduli kemudian putar otak. 
Selain bekerja sama dengan pemda 
setempat (termasuk Dinas Pendidikan) dan 
mencari sponsor dari berbagai perusahaan, 
Eko pun menggaet Unicef (United Nations 
Children’s Fund atau Badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak). “Kami 
tidak bermaksud mengambil kewenangan 
dinas terkait. Kami hanya ingin 
berkontribusi dalam menyelesaikan salah 
satu dari sekelumit permasalahan yang ada 
di masyarakat. Bukankah ‘mencerdaskan 
kehidupan bangsa’ adalah tanggung jawab 
bersama?” pungkasnya.

Unicef sangat berperan dalam memberi 
pelatihan kepada para anggota 
Bhabinkamtibmas agar mereka dapat 
menjadi  fa sili ta tor yang efektif. “Kadang 
anaknya ma sih mau sekolah meskipun 
keadaan ekono mi keluarga sangat minim 
namun orangtua melarang. Nah untuk itulah 
para fasilitator ini dilatih kemampuannya 
membujuk orangtua agar dengan rela 

mengizinkan anaknya kembali bersekolah,” 
lanjut ayah tiga anak ini.

Meski begitu, ada pihak yang mengkritisi, 
bukankah sekarang sekolah gratis (Program 
Wajib Belajar 7-15 tahun)? Eko memberi 
penjelasannya, “Di satu sisi pemerintah 
punya program sangat bagus, yaitu sekolah 
gratis, yang di dalamnya ada bantuan 
operasional sekolah (BOS), buku gratis, 
bantuan siswa miskin, dan seterusnya. Di 
sisi lain, ada anak-anak yang putus sekolah, 
entah karena kemiskinan atau harus 
membantu orangtuanya bekerja atau tidak 
mendapat akses pendidikan karena lokasi 
sekolah yang jauh. Kedua pihak ini sering 
kali tidak saling mencari. Yang satunya 
mungkin tidak aktif mencari, yang satunya 
lagi mungkin malu untuk mencari. Ngga 
pernah nyambung! Padahal kalau anak-
anak itu bisa kita antar untuk masuk ke 
sekolah, mereka akan mendapat fasilitas-
fasilitas pendidikan tersebut. Tapi selama 
di luar sekolah, mereka tidak mendapatkan 
semua fasilitas itu.”

Dengan demikian, yang paling penting, 
anak-anak bisa mendapatkan status 
sebagai siswa dulu. “Pokoknya mereka 
masuk dulu ke sekolah! Jadi pada intinya, 
kami mendata, kemudian membujuk dan 
memberi pengertian lalu mengantarkan 
mereka kembali bersekolah” lanjutnya.

Yang mengharukan, seluruh anggota 
Polres, pada suatu masa sempat 
menyumbangkan sebagian gajinya untuk 
membantu program ini. “Meskipun kecil, 
apa yang kami lakukan niscaya bermanfaat 
bagi orang lain,” ujar beberapa anggota 
Polres. Selama beberapa waktu, setiap hari 
Senin pun dilakukan kencleng sukarela bagi 
anggota Polres yang tergerak hati untuk 
menyumbang. Dana tersebut digunakan 
untuk membeli seragam dan berbagai 
perlengkapan sekolah. “Sekolah gratis ngga 
termasuk seragam dan perlengkapannya. 
Nanti setelah mereka masuk, mendapatkan 
NIS (Nomor Induk Siswa) dan melewati 
serangkaian proses lalu terdata sebagai 
siswa miskin, baru bisa diajukan untuk 
mendapatkan fasilitas selanjutnya dari 
pemerintah,” ujar Eko.

BELAS KASIHAN PEMIMPIN
Jika ditinjau dari segi kepemimpinan, apa 

yang dilakukan Eko sebagai pemimpin 
adalah wujud dari belas kasihan. Ya, belas 
kasihan yang timbul dari hati kecilnya! 
Belas kasihan disertai kepedulian yang 
tulus membuat seorang pemimpin akan 
melakukan tindakan nyata. Tidak hanya 
bisa bilang “saya ikut prihatin”, namun ia 
mendorong dirinya serta timnya untuk 
mencari jalan keluar.

Pemimpin yang berbelas kasihan tidak 
hanya duduk diam di kantor atau ruangan 
yang nyaman ber-AC. Namun, ia turun ke 
lapangan untuk melihat secara langsung, 
apa yang sebenarnya terjadi. Ia bersedia 
mendengarkan keluh kesah warga dan 
menindaklanjutinya.

John C. Maxwell mengatakan, ada 4 hal 
yang dilakukan pemimpin yang berbelas 
kasihan, yaitu ia turun ke lapangan (go), 
ia melihat (see), ia merasakan (feel) lalu 
ia merespons sebagai tanda kepedulian 
(respond). Hal ini persis seperti yang 
dilakukan seorang Guru Kebijaksanaan, 
sekitar 2.000 tahun silam. Sang Guru 
memang dikenal sangat suka blusukan. 
Salah seorang murid Sang Guru memberi 
kesaksian berikut:

Demikianlah Sang Guru berkeliling ke 
semua kota dan desa. Ia mengajar sembari 
terus berbuat baik dan menyebarkan 
kasih sayang. Melihat orang banyak itu, 
tergeraklah hati Sang Guru oleh belas 
kasihan kepada mereka karena mereka 
lelah dan terlantar, seperti domba tanpa 
gembala (yang menuntun).

Tantangannya sekarang, hal-hal apa saja 
yang akhir-akhir ini menggetarkan hati 
Anda sebagai pemimpin? Bukalah mata 
dan hati Anda. Apakah Anda sungguh 
terpanggil untuk menjadi jawaban atau 
memberi solusi atas permasalahan yang 
ada?
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