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KENALI KELAS INSPIRASI
Indonesia Mengajar merupakan sebuah inisiatif gerakan di bidang pendidikan yang
merekrut, melatih, dan mengirimkan lulusan terbaik untuk mengajar sekolah dasar di
daerah pelosok Indonesia selama 1 tahun. Kontribusi GIM dalam pendidikan Indonesia
dimulai dari tahun 2010. Salah satu misi utama dari gerakan ini adalah mengajak
berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, untuk turut terlibat aktif dalam usaha
peningkatan kualitas pendidikan bangsa. Ajakan ini hadir dalam berbagai bentuk, salah
satunya adalah Kelas Inspirasi.

Bermula dari teman-teman Indonesia Mengajar dan beberapa teman profesional yang
ingin berkontribusi pada pendidikan Indonesia, lahirlah konsep Kelas Inspirasi. Kelas
Inspirasi adalah kegiatan yang mewadahi profesional dari berbagai sektor untuk ikut
serta berkontribusi pada misi perbaikan pendidikan di Indonesia. Melalui program ini,
para profesional pengajar dari berbagai latar belakang diharuskan untuk cuti satu hari
secara serentak untuk mengunjungi dan mengajar SD, yaitu pada Hari Inspirasi.

Selanjutnya para profesional ini disebut relawan pengajar. Relawan pengajar berinteraksi
di sekolah untuk berbagi cerita dan pengalaman kerja dan memberi motivasi untuk
meraih cita-cita bagi para siswa. Interaksi relawan pengajar dengan warga sekolah

dilakukan untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi antar keduanya melalui
pengalaman mengunjungi, mengajar, dan berinteraksi selama hari inspirasi termasuk
masa persiapannya.

Kegiatan Kelas Inspirasi yang pertama diadakan pada 25 April 2012 di 25 lokasi SD di
Jakarta. Tujuan awal dari KI adalah menjadi gerbang keterlibatan para profesional
dengan realita dunia pendidikan dasar di lingkungannya, serta Indonesia pada umumnya.
Para profesional diajak untuk menceritakan mengenai profesinya. Harapannya, para
siswa akan memiliki lebih banyak pilihan cita-cita serta menjadi lebih termotivasi untuk
memiliki mimpi yang besar. Bagi para profesional pengajar, Kelas Inspirasi dapat
memberi pengalaman mengajar di depan kelas sebagai bentuk kontribusi nyata dan aktif
terhadap perbaikan masa depan bangsa. Interaksi antara para profesional dengan siswa
dan guru SD diharapkan dapat berkembang nantinya menjadi lebih banyak gagasan dan
kegiatan yang melibatkan kontribusi kaum profesional.

Di Tuban sendiri, Kelas Inspirasi mulai dikenalkan sejak 29 September 2014, merupakan
cikal bakal dari lahirnya gerakan di bidang sosial pendidikan yang bermisi untuk
menularkan semangat bercita-cita adik-adik Bumi Wali. Kelas Inspirasi Tuban #1 yang
diadakan 3 tahun lalu menjadikan 2 sekolah sebagai zona inspirasi, yaitu : SDN
Glondonggede, Tambakboyo dan MI Islamiyah Karangasem, Jenu Tuban. Periode tahun
ini Kelas Inspirasi Tuban #2 akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 17 Februari
2018. Mari bersama kita tebar mimpi di penjuru Bumi Wali. Karena Anak Tuban Siap
Gapai Mimpi.

TUJUAN KELAS INSPIRASI TUBAN
Kelas Inspirasi merupakan aktivitas belajar mengenal beragam profesi. Kegiatan ini
dibangun dengan 3 tujuan sederhana:
Bagi Siswa SD, Kelas Inspirasi Tuban bertujuan untuk :
 Memperluas wawasan mereka akan pilihan profesi yang bisa dijadikan citacita.
 Memberikan inspirasi untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin.
 Memberikan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan.
 Menanamkan empat nilai moral prositif utama (kejujuran, kerja keras,
pantang menyerah, dan kemandirian) sebagai jalan untuk mewujudkan apa
yang diimpikannya.
 Menyadarkan amat pentingnya sikap menghormati orang tua dan guru
dalam upaya mewujudkan cita-cita dan mimpi tertinggi mereka.
Bagi Relawan, Kelas Inspirasi Tuban bertujuan untuk:
 Memberikan pengalaman mengajar dan belajar di depan kelas sebagai
bentuk kontribusi serta pengorbanan yang nyata terhadap perbaikan masa
depan bangsa.
 Membangun sensitivitas para relawan terhadap realitas kualitas pendidikan
yang kontras dengan kemajuan kota besar.
 Mengajak kaum profesional untuk bersama-sama turun tangan menunaikan
janji kemerdekaan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
 Mengaktivasi semangat voluntarism untuk mengatasi masalah di sekitar
kita tanpa harus menunggu orang lain terlebih dahulu dan tanpa
menyalahkan pihak manapun.
Bagi Sekolah, Kelas Inspirasi Tuban bertujuan untuk :
 Menyediakan wahana bagi guru, kepala sekolah serta pemangku
kepentingan lain di sekolah untuk membangun jejaring dengan kalangan

luas yang dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan demi kemajuan
sekolah.

7 SIKAP DASAR KELAS INSPIRASI TUBAN
Ada 7 sikap yang selalu terlihat di antara pegiat Kelas Inspirasi Tuban. Bila ingin terlibat
di dalamnya, maka Anda diharapkan dapat bersikap :
1. Sukarela
Semua pihak yang terlibat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kerelaan hati.
Mereka terlibat tanpa paksaan, baik sekolah maupun relawan/pegiatnya.
2. Bebas Kepentingan
Kegiatan ini bebas dari relasi dengan institusi perusahaan/lembaga tempat
pegiat bekerja, relasi dengan motif pemasaran perusahaan dan berbagai
kepentingan nonpendidikan yang tidak relevan. Satu-satunya kepentingan yang
ada adalah demi masa depan anak-anak Indonesia.
3. Tanpa Biaya
Tidak ada biaya, baik yang dipungut dari relawan, sekolah atau siapapun. Tidak
juga melibatkan pendanaan dari perusahaan atau lembaga lain. Satu-satunya
pendanaan yang mungkin hanyalah iuran dari relawan/pegiat.
4. Siap Belajar
Bersikap terbuka dan saling belajar, baik sekolah, pegiat/relawan dan semua
pihak yang terlibat. Relawan terbuka belajar khususnya bagaimana mengajar di
depan kelas, sekolah juga terbuka dengan masukan dari relawan khususnya
tentang penyelenggaraan kegiatan ini.
5. Turun Tangan Langsung
Para pegiat dan juga pihak sekolah selalu siap turun tangan langsung, fokus
pada aksi dan dampak bagi siswa dan kemajuan sekolah. Kesiapan turun
tangan juga dibuktikan dengan siap mengambil cuti pada hari H dan siap untuk
berkorban menyiapkaN berbagai hal sebelum hari H.

6. Siap Bersilaturahmi
Terbuka untuk membangun silaturahmi, baik relawan maupun sekolah.
Relawan dan sekolah terbuka, saling rendah hati dan tulus untuk terus menjalin
silaturahmi demi kemajuan sekolah dan pendidikan bersama.
7. Tulus
Semua pihak percaya bahwa ini bukan tentang diri relawan, bukan tentang para
pengurus sekolah tetapi demi anak-anak Indonesia yang akan lebih percaya diri
dan siap berjuang menyongsong cita-cita mereka.

RELAWAN KELAS INSPIRASI TUBAN
Relawan yang menyukseskan Kelas Inspirasi Tuban, yaitu :
a) Relawan Panitia
Menyukseskan acara Kelas Inspirasi, menyeleksi formulir pendaftaran,
koordinasi dengan pihak dari berbagai elemen agar hari inspirasi berjalan
dengan sukses termasuk mencari Sekolah Dasar yang digunakan Hari
Inspirasi.
b) Relawan Pengajar
Para Profesioanal yang mengajar di Kelas Inspirasi adalah profesional yang
telah mendaftar sebagai relawan dan telah melalui proses seleksi. Profesional
yang mengajar diharuskan untuk memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
Dengan demikian profesional yang mengajar memiliki pemahaman yang baik
atas profesinya. Setiap profesional yang menjadi relawan Kelas Inspirasi akan
diberi kesempatan untuk berbagi cerita tentang profesi mereka sehari hari di
depan siswa-siswa. Para profesional diberikan kreatifitas untuk menyampaikan
cerita mengenai profesinya kepada siswa-siswa.
c) Relawan Dokumentator

Para relawan yang bertugas mendokumentasikan kegiatan Kelas Inspirasi.
Setelah acara Kelas Inspirasi nantinya akan diadakan pameran foto karya para
relawan.
Selain itu, para relawan juga akan berinteraksi dengan guru-guru dan kepala
sekolah. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian para
profesional terhadap realitas dunia pendidikan dasar di Indonesia.

RELAWAN PANITIA KELAS INSPIRASI TUBAN
Relawan Panitia Kelas Inspirasi Tuban akan dibagi menjadi 6 Divisi. Masing-masing divisi
mempunyai tanggungjawab dan TOR sendiri dalam menyukseskan Kelas Inspirasi
Tuban. Adapun keenam Divisi Kelas Inspirasi Tuban, yaitu :
1. Divisi Hubungan Eksternal (External Relation)
 Menjadi front gate untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
masyarakat, termasuk di dalamnya bekerjasama dengan media massa
setempat dalam agenda pengenalan Kelas Inspirasi Tuban.
 Membuat materi engagement dan publikasi Kelas Inspirasi Tuban ke
kampus/instansi setempat.
 Mengelola media sosial Kelas Inspirasi Tuban secara rutin.
 Membangun jaringan dengan komunitas-komunitas lokal.
 Berkerja sama dengan divisi Acara dalam mencari tempat untuk
dilaksanakannya briefing dan refleksi Kelas Inspirasi Tuban.
 Mengundang komunitas untuk ikut terlibat langsung dan iuran kehadiran
pada pelaksanaan Kelas Inspirasi Tuban.
2. Divisi Relawan dan Rekrutmen (Volunteer and Recruitment)
 Membangun jaringan komunikasi dengan relawan selama dan paska
kegiatan.
 Aktivasi mailing list relawan.
 Menentukan jumlah panitia, fasilitator, inspirator dan dokumentator.

 Aktif bersilahturahmi dengan relawan sebelum, selama dan sesudah Hari
Inspirasi.
 Membantu relawan untuk mendapatkan kebutuhan selama di daerah
penempatan, semisal informasi penginapan dsb.
 VR terbagi atas :
a. VR Recruitment


Menyeleksi calon relawan sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan.



Menentukan jumlah inspirator dan dokumentator setiap sekolah
sesuai dengan jumlah rombel dalam pelaksanaan Kelas Inspirasi
Tuban.

b. VR Inspirator


Menyusun daftar inspirator dengan memperhatikan variasi
profesi relawan inspirator.



Membangun jaringan komunikasi dengan relawan inspirator
selama dan paska kegiatan Kelas Inspirasi.

c. VR Dokumentator


Menyusun daftar dokumentator dengan memmperhatikan jumlah
fotografer dan videografer.



Membangun jaringan komunikasi dengan relawan dokumentator
selama dan paska kegiatan Kelas Inspirasi Tuban.



Bekerjasama

dengan

divisi

Media

Dokumentasi

untuk

mengoordinir file foto/video hasil dokumentasi kegiatan Kelas
Inspirasi Tuban.
3. Divisi Hubungan Sekolah (School Relation)
 Kelas Inspirasi Tuban akan membuat surat yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan Tuban yang berisikan mengenai pelaksanaan Kelas Inspirasi.

 Akan segera dikirimkan surat pengantar dari Indonesia Mengajar (IM),
borang, contoh surat panitia ke Dinas Pendidikan, contoh surat ke Kepala
Sekolah dan format kesediaan (assessment) Kepala Sekolah.
 Perlu disampaikan pada saat survey sekolah, sebagai berikut :
i. Gambaran umum mengenai Kelas Inspirasi Tuban
ii. 7 sikap dasar Kelas Inspirasi (salah satunya adalah tidak memungut
biaya dari pihak sekolah dan tidak didanai oleh LSM/Perusahaan
manapun).
iii. Keikutsertaan Kelas Inspirasi adalah sukarela, demikian juga dengan
kesediaan sekolah dan tidak menjanjikan pendanaan/pemberian
hadiah apapun kecuali sertifikat kepada sekolah.
iv. Sekolah

yang

telah

disurvey

belum

tentu

menjadi

tempat

pelaksanaan Kelas Inspirasi, bergantung pada prioritas sekolah dan
jumlah relawan.
 SR dapat melakukan listing dan survey lokasi terhadap sekolah yang akan
dijadikan zona inspirasi.
 Menjalin jaringan komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah
terkait pelaksanaan Kelas Inspirasi.
 Mengundang Kepala Sekolah untuk hadir pada saat briefing akbar relawan
Kelas Inspirasi Tuban.
 Berkerjasama dengan divisi Volunteer Relation (Recruitment) dalam
membentuk/merekrut fasilitator yang dipersiapkan sebagai penanggung
jawab masing-masing rombel.
4. Divisi Desain dan Dokumentasi (Design and Documentation)
 Melakukan pendokumentasian terhadap seluruh agenda, contohnya :
i. Meeting panitia
ii. Sosialisasi Kelas Inspirasi
iii. Briefing Kelas Inspirasi

iv. Survey sekolah, sekilas profil sekolah, ruang kelas, fasilitas dll
 Bertanggung jawab dalam pembuatan design publikasi (poster, banner,
buzz media, e-book) dan berkerja sama dengan divisi ER untuk
mempublikasikannya di media sosial Kelas Inspirasi.
 E-book merupakan salah satu dokumentasi yang berisikan tentang
testimony dari para relawan.
 Berkerja sama dengan divisi VR-Recruitment untuk melakukan seleksi
relawan dokumentator.
 Bertanggung

jawab

memberikan

pengarahan

kepada

relawan

dokumentator.
 Bertanggung jawab dalam proses pengumpulan hasil foto dan video dari
relawan dokumentator.
5. Divisi Acara dan Perlengkapan (Events and Requirements)
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kelas Inspirasi Tuban, baik di
dalamnya adalah pra acara, hari inspirasi dan pasca acara.
 Membuat panduan/materi briefing Kelas Inspirasi Tuban.
 Membangun jaringan komunikasi dengan fasilitator.
 Fasilitator dapat membantu relawan inspirator dan dokumentator dengan
tetap memperhatikan prinsip sukarela, turun tangan langsung dan tulus.
 Briefing ideal dilaksanakan 2 minggu atau 1 minggu sebelum Hari Inspirasi.
 Refleksi bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Hari Inspirasi dan
rencana tindak lanjut pasca Hari Inspirasi.
6. Divisi Fundraising
 Berkerjasama dengan divisi Media dan Dokumentasi dalam mendesain
kaos/merchandise lain sebagai salah satu upaya fundraising Kelas
Inspirasi Tuban.
 Menyiapkan atribut Kelas Inspirasi seperti nametag, pin, sertifikat dll.

 Sebagai narahubung dalam penjualan/fundraising merchandise Kelas
Inspirasi.
 Sebagai bendahara kegiatan dengan mendata hasil fundraising selama dan
pasca kegiatan.
 Berkerjasama dengan divisi ER dalam memublikasikan ke dalam media
sosial.
Demi terselenggaranya Kelas Inspirasi Tuban, kami mengharapkan kolaborasi serta
sinergi bersama-sama dalam mewujudkan Kelas Inspirasi Tuban yang ke-2. Adapun
Kolaborasi yang kami harapkan dari partisipasi Anda di Kelas Inspirasi Tuban adalah
berupa iuran kehadiran untuk bersama menginspirasi penjuru Bumi Wali.
Demikian paparan singkat terkait Kelas Inspirasi Tuban, semoga paparan ini dapat
memberikan gambaran dan pertimbangan Anda dalam bergabung menjadi keluarga
besar Kelas Inspirasi Tuban. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima
kasih.
Kelas Inspirasi Tuban
Anak Tuban Siap Gapai Mimpi

