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nilah untuk pertama kalinya saya menulis buku 

dengan narasumber begitu banyak. Tepatnya 74 

orang. Mereka ada yang diwawancarai secara lang- 

sung (tatap muka), lewat telepon, maupun melalui 

email. Bagi saya, jumlah ini memecahkan rekor tersendiri. 

Sebelum ini jumlah narasumber terbanyak yang pernah 

saya garap ‘cuma’ 37 orang, yaitu ketika saya menulis buku 

Berani Tidak Populer: Mustafa Abubakar Memimpin Aceh 

Masa Transisi yang diterbitkan oleh Sinar Harapan tahun 

2009. 

Meskipun narasumbernya relatif banyak, namun 

pengerjaan buku ini relatif lebih cepat dibanding dengan 

buku-buku biografi atau rekam jejak yang pernah saya 

buat, yang biasanya membutuhkan waktu paling cepat 

enam bulan. Buku Ridwan Hasan Saputra, Tokoh Perubah 

an Republika 2013:  ini saya kerjakan sekitar lima bulan. 
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Rekor lain, narasumber buku ini sangat beragam. Ada 

siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, sarjana, magister, 

doktor, sampai profesor. Tidak hanya dari segi pendidikan, 

keragaman juga terlihat dari umur, etnik, agama, sosial, 

ekonomi, dan geografis. Narasumber buku ini tidak hanya 

dari dalam negeri tapi juga mancanegara seperti Malaysia, 

Filipina, Thailand, Bulgaria, dan Amerika Serikat. 

Semua ini dimungkinkan karena sosok Ridwan Hasan 

Saputra yang memang memiliki reputasi internasional. 

Sebagai pelatih nasional olimpiade matematika Kemendik- 

bud, Ridwan tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga 

di mancanegara. Ia kerap diundang ke berbagai negara 

untuk menjadi narasumber dalam pelatihan matematika. 

Ini karena pria kelahiran Bogor, 16 April 1975, ini menjadi 

konsultan matematika internasional. Ia antara lain men- 

jadi konsultan pada lembaga Mathematics Trainers’ Guild, 

Filipina dan trainer pada Asian Math Summer Camp. 

Sementara KPM, lembaga kursus yang didirikan 

Ridwan, menjadi sekretariat di Indonesia untuk Interna 

tional Mathematics Contest Union yang berkantor pusat 

di Beijing, Cina. KPM juga menjadi perwakilan satu-satu- 

nya  dari  Indonesia  dalam  kegiatan  Junior  Summer 

Math Camp dan Senior  Summer  Math Camp  di Texas 

State University,  Amerika Serikat, serta menjadi per- 

wakilan satu-satunya di Indonesia untuk  kompetisi 

internasional Australian Mathematics Competition (AMC). 

Karena itu sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan 

bagi saya bisa menuliskan rekam jejak dan pengalaman 

Ridwan Hasan Saputra bersama KPM yang didirikannya 

13 tahun silam itu. 

Banyak   capaian   fenomenal   yang   ditorehkan   oleh
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Ridwan bersama KPM dan anak-anak didiknya. Apa saja 

capaian itu? Silakan buka halaman demi halaman buku 

ini. Semua raihan dan kisah sukses ini layak kita teladani. 

Atas selesainya buku ini saya mengucapkan terima 

kasih kepada Ir Ridwan Hasan Saputra MSi yang telah 

banyak menyediakan waktu untuk wawancara dan diskusi 

demi tersedianya bahan-bahan untuk penulisan buku ini. 

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Anis Kurniasih 

(istri Ridwan Hasan Saputra) dan Hj Raden Surtikah 

(ibunda Ridwan Hasan Saputra) yang telah menyediakan 

waktu wawancara dalam rangka mengumpulkan bahan- 

bahan penulisan. 

Ucapan  terima  kasih  juga  saya  haturkan  kepada Max 

Warshauer, Adnin Armas, Adrianzka Mayreswara, Agasha 

Kareef Ratam, Ahsan, Ali Ridho, Andrea Hynan 

Poeloengan, Arief Rachadiono Wismansyah, Asep Zaenal 

Rahmat, Bambang Sugiarto, Desi Kurniawati, Desy 

Reswati Nuryatin, Dien Novita, Dyah Iswantini Pradono, 

Edwin Loo, Elvira, Fauzi Bafadhal, Hari Purwanto, Harold 

Reiter, Herri Herdiman, Heru Prajogo, Heru Sumarsono, 

Hilmi Fadli, Irfan Shah Akbar Rulianto, Izzuddin Joko 

Prasojo, Kezia Sulami, Krisetiawan, Laila Mauhibah, 

Ikhsan, Fransisca Susan, Bivan Alzacky Harmanto, 

Margaret Jie, dan Margaretha Kurota A’yunin yang telah 

menyediakan waktu wawancara, baik langsung maupun 

melalui email. 

Terima kasih juga kepada Muhamad, Muhammad 

Abdurrahman Basyah, Muhammad Arodhi, Muhammad 

Bascharul Asana, Muhammad Fachri, Muhammad Soleh, 

Muhridwan, Nicholas Steven Husada, Oki Novendra, 

Pramote Kajompai, Radnev Dinko Ivanov, Ratisa, Reki Lili
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Puspa, Rezky Arizaputra, Rudy Achmad Ramlan, Rusdin, 

Ruswanto, Saladin Uttunggadewa, Saryanto, Simon L 

Chua,  Siti  Surahmi,  Sudibyo,  Sukismi,  Sutriyati,  Tan 

Jek Kin, Tantan Setia Samsi, Thyeadi Tungson, Tinneke 

Hadiati Suheli, Siti Khoerunnisa, Muhammad Abdul Afif, 

Vera Rina Dewi, dan Vivi Amelia. 

Selain nama-nama narasumber di atas, masih ada 

nama-nama narasumber lain yang tidak saya sebutkan 

satu persatu. Nama-nama mereka saya ambil dari sumber- 

sumber sekunder seperti koran dan majalah. 

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pradi 

Khusufi  Syamsu,  Muhammad  Soelhi,  Rudy  Priyatno, 

Faris Sabilar Rusydi, dan Lina Najwatur Rusydi, yang 

memungkinkan  penulisan  buku  ini  bisa  terselesaikan 

dan diterbitkan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT 

membalas budi baik ini. 

Semoga buku ini menjadi sumber referensi, memberi 

inspirasi, dan menjadi lesson learn bagi kita semua. 
 
 
 

Bogor, Oktober 2014 
 
 

 
Rusdiono Mukri
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R Ridwan Hasan Saputra bersama istri dan ketiga putra-putrinya.
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im Indonesia Juara Umum Lomba Matematika 

di India,” demikian antara lain bunyi headline 

media massa di Indonesia, Oktober 2014. Tempo. 

co menulis, tim pelajar Indonesia dari Klinik 

Pendidikan MIPA   (KPM) menjadi juara umum Lomba 

Matematika Internasional Wizards at-Mathematics 

International Competition (Wizmic) 2014 di Lucknow, 

India,   yang   berlangsung   pada   18-21   Oktober   2014. 

Mereka meraih delapan medali emas, lima perak, dan tiga 

perunggu untuk kategori perorangan. 

Sedangkan untuk kategori kelompok, tim Indonesia 

meraih satu medali emas, dua perak, dan satu perunggu 

pada lomba yang dilaksanakan di City Montessori School 

(CMS) Lucknow. Tim Indonesia (Tim A) menempati 

peringkat pertama dari 43 tim yang berasal dari Indonesia, 

Thailand, Filipina, Afrika Selatan, dan India. Karenanya 

tim ini memperoleh penghargaan Champion Overall. 

Capaian    dan    keberhasilan    ini    terasa    istimewa 

bagi Ir Raden Ridwan Hasan Saputra MSi, Presiden 

Direktur KPM. Sebab, beberapa hari sebelum terbang ke 

India, tepatnya Rabu, 15 Oktober 2014, malam di Hall
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 

Jakarta, ia memperoleh penghargaan Anugerah Peduli 

Pendidikan (APP) Tahun 2014 kategori individual dari 

Kemdikbud Republik Indonesia. 

Anugerah ini diperoleh Ridwan karena kesuksesannya 

mengantarkan siswa-siswi Indonesia menjuarai olimpi- 

ade matematika tingkat internasional di berbagai negara. 

Mulai tahun 2004 hingga 2013, sedikitnya ada 71 medali 

emas, 243 medali perak, dan 349 medali perunggu berhasil 

diraih oleh anak-anak didiknya. Uniknya, Ridwan tidak 

memasang tarif dalam melatih siswa-siswinya. 

Ia bahkan bercita-cita dapat menghadirkan KPM di 

seluruh kota di Indonesia sehingga mampu menciptakan 

juara-juara matematika yang lebih banyak dan shalih. 

Karena menurutnya keshalihan memiliki andil besar 

dalam keberhasilan siswa meraih medali. “Saya ingin KPM 

ada di seluruh kota di Indonesia,” ujar magister lulu- san 

Institut Pertanian Bogor (IPB) ini. 

Apa dan bagaimana KPM lahir 13 tahun silam? Klinik 

Pendidikan  MIPA  (KPM)  adalah  lembaga  pendidikan 

yang didirikan oleh Ir Raden Ridwan Hasan Saputra MSi 

di Bogor pada 16 April 2001.  Pada saat pertama berdiri, 

KPM bergerak di bidang bimbingan belajar Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan lebih memfokus- 

kan diri pada pembelajaran Matematika Nalaria Realistik 

(MNR).  Ketika baru berdiri, fasilitas yang digunakan se- 

bagai tempat kegiatan belajar-mengajarnya masih sangat 

sederhana berupa kamar dan teras rumah milik orangtua 

Ridwan Hasan Saputra. 

Sejak Februari 2003 KPM berpindah ke rumah tipe 21 

di daerah Pagelaran.. Siswa-binaannya pun masih sedikit,
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Suasana belajar siswa di masa-masa awal KPM. 

 

bisa dihitung dengan jari. Dalam program pendidikan yang 

diselenggarakan, KPM tidak menggunakan sistem 

konvensional, seperti lembaga-lembaga sejenis lainnya 

yang menentukan tarif biaya belajar bagi siswanya. KPM 

menerapkan sistem yang lain dari yang lain, yaitu Sistem 

Metode Seikhlasnya (SMS) dalam menjalankan program 

pendidikan bagi para siswa. Bentuk sederhana penerapan 

SMS ini adalah biaya belajar tidak ditentukan. Setiap kali 

belajar siswa hanya membayar sesuai kemampuannya, 

siswa tinggal memasukkan amplop yang berisi uang dalam 

jumlah seikhlasnya ke dalam keropak (kotak) yang 

disediakan KPM. Sistem Metode Seikhlasnya bukan hanya 

masalah tidak menentukan tarif, tetapi lebih daripada 

itu, penerapan SMS mendidik siswa dan orangtua untuk 

berlaku ikhlas dan jujur. 

Mungkin kita semua sepakat di jaman sekarang ini, jika
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ada suatu lembaga pendidikan yang mengadakan kursus 

dengan bayaran seikhlasnya (dengan cara memasukkan 

uang sesuai kemampuan ke dalam keropak atau kotak 

amal) tanpa ada penyandang dana di belakangnya, 

tentunya bisa dipastikan lembaga itu tidak akan lama 

lagi pasti akan bangkrut.   Hal ini karena masyarakat 

kita saat ini, ketika mendengar kata seikhlasnya maka 

dalam pikirannya gratis, tidak bayar atau membayar 

semurah mungkin, karena masyarakat kita masih kurang 

menghargai ilmu dan lebih suka memanfaatkan daripada 

dimanfaatkan, lebih suka mengorbankan orang lain 

daripada berkorban untuk orang lain. Hal itu memang 

terjadi pada saat awal KPM menjalankan kursus dengan 

bayaran seikhlasnya. 

Hal aneh terjadi pada KPM, ternyata prediksi orang- 

orang tersebut salah, karena setelah 6 bulan, KPM tidak 

mengalami kebangkrutan.   Malah KPM bisa bertahan 

lebih dari 10 tahun.   Saat ini KPM mempunyai kurang 

lebih 30 karyawan, 100 lebih guru dan 2 kantor yang cukup 

nyaman. Murid-murid KPM telah mencapai ribuan dan 

sudah mempunyai cabang di beberapa tempat, di 

antaranya Surabaya, Solo, Semarang, Serang, Bekasi, 

Depok, Jakarta, Jombang, Makassar, Bali dan Jember. 

Banyak siswa KPM dari golongan tidak mampu bisa 

merasakan pendidikan matematika yang murah dan 

berkualitas sehingga bisa membantu nilai matematika 

mereka di sekolah.   KPM banyak menghasilkan siswa- 

siswa yang mempunyai prestasi di bidang matematika baik 

nasional maupun internasional. Efek dari prestasi itu 

banyak siswa KPM yang bisa dengan mudah melanjutkan 

studi  di  perguruan  tinggi  yang  bagus  baik  di  dalam
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Rumah Kediaman Ridwan. 

 

 

negeri maupun luar negeri.   Beberapa siswa KPM pun 

mendapatkan penghargaan satyalancana wirakarya dari 

Presiden H Dr Soesilo Bambang Yudhoyono. 

Apa  yang  terjadi  pada  KPM,  sulit  diterima  akal 

sehat.  Hal inilah yang membuat Ridwan tergelitik untuk 

membuat buku 10 tahun perjalanan KPM. Tujuan pertama 

adalah agar para pembaca bisa mempelajari kenapa hal 

yang tidak mungkin terjadi ini bisa terjadi. Jika pembaca 

setelah mempelajari buku ini, bisa memahami rahasia di 

balik hal tersebut, diharapkan ketika menghadapi suatu 

masalah atau problem yang tidak mungkin dipecahkan, 

jadi mengetahui bagaimana cara agar membuat hal yang 

tidak mungkin tersebut menjadi mungkin. 

Tujuan kedua adalah memotivasi pembaca untuk mem- 

buka  kursus  dengan  menggunakan  sistem  yang  sama
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seperti KPM, di daerah masing-masing, sesuai dengan 

bidang keahlian yang dimiliki, misalkan kursus komputer, 

kursus   menjahit,   kursus   rias,   latihan   pencak   silat, 

latihan karate, dan lain-lain.   Saat ini KPM pun tidak 

hanya membuka kursus matematika, tetapi juga kursus 

IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, tahfiz Al-Qur’an dan 

Taekwondo. Alhamdulillah semua kursus tersebut berjalan 

lancar dan bermanfaat untuk semua peserta didik.  Jika 

banyak kursus yang menggunakan bayaran seikhlasnya, 

maka akan  banyak orang di berbagai daerah yang akan 

terbantu untuk memperoleh pendidikan tambahan di luar 

sekolah  yang  terjangkau  dan  Insya  Allah  berkualitas. 

Bagi para pembaca yang berniat mewujudkan itu harus 

dipahami, pada hakikatnya jika membantu orang lain itu 

sesungguhnya adalah membantu diri kita sendiri. 

Tujuan ketiga adalah KPM berusaha untuk membantu 

pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah 

pusat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia. Karena semakin   banyak kursus seperti KPM 

di berbagai daerah, maka semakin banyak pula orang 

terbantu dalam peningkatan kualitas dirinya. Peningkatan 

ini bisa terlihat dari keterampilan atau pengetahuan 

sesuai bidang yang ditekuninya dan semakin baiknya 

akhlak peserta didik tersebut, karena perbaikan akhlak 

peserta didik merupakan visi dan misi KPM.  Akhlak ini 

menyangkut akhlak kepada Allah, kepada manusia dan 

makhluk bukan manusia. 

Tujuan Keempat adalah buku ini bisa menjadi bahan 

perenungan, perbandingan dan evaluasi bagi pemerintah 

pusat khususnya pada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan atau pemerintah daerah yang diwakili oleh
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dinas pendidikan dan para pembaca yang peduli dengan 

pendidikan, tentang sistem pendidikan nasional yang 

berlaku selama ini, karena dengan pendidikan gratis dan 

gaji guru yang tinggi seharusnya mampu menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas dan berakhlak mulia, tetapi 

yang kita ketahui selama ini, kualitas pendidikan kita 

masih di bawah standar khususnya di bidang matematika. 

Indonesia masih urutan kedua terbawah berdasarkan pe- 

nelitian Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMMS) tahun 2012 dan banyaknya   kerusakan 

moral di kalangan pelajar yang terjadi secara masif. 

Berdasarkan pengalaman, SMS mampu memperbaiki 

akhlak warga KPM (akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada 

sesama, dan akhlak kepada makhluk lainnya). Pendidikan 

yang diselenggarakan KPM sejauh ini telah membuat 

guru, siswa dan orangtua siswa menjadi manusia-manusia 

yang lebih baik akhlaknya. Karena pertimbangan ini pula, 

buku ini terbit,  karena KPM ingin membuat masyarakat 

tergerak untuk menjadi pelaksana sistem metode se- 

ikhlasnya. 
 
 
 

Latar Belakang 
 

Kisah tentang berdirinya KPM adalah cerita tentang 

pengalaman   pribadi   Ridwan   Hasan   Saputra   selaku 

pendiri KPM yang secara konsisten terus mengembangkan 

lembaga yang dipimpinnya dari titik nol hingga tahap 

perkembangan yang dicapainya pada masa kini. 

Pengalaman ini dituliskan setelah banyak orangtua siswa 

ingin tahu dan memandang perlu penulisan sejarah KPM. 

Diharapkan,   penulisan   sejarah   ini   bisa   memberikan
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Kantor KPM Ruko Laladon. 

 

 

inspirasi khususnya kepada siswa-siswa yang belajar di 

KPM untuk lebih tekun belajar, dan umumnya kepada 

masyarakat luas untuk mengambil pelajaran. 

Ridwan menuturkan, dengan ditulis pengalaman 

hidupnya dan perkembangan perjalanan KPM, diharapkan 

kelak saat ia meninggalkan KPM, para penerusnya 

memiliki kesadaran sejarah dan dapat mengembangkan 

nilai-nilai yang dianut KPM, dan menjadi penerus yang 

bersedia menjalankan amanah secara bertanggung jawab 

dalam upaya mencapai kemajuan demi kemajuan pada 

masa yang akan datang, sesuai dengan cita-cita perjuangan 

pendirinya.   Penulisan sejarah KPM ini selanjutnya ia 

harapkan bisa digunakan sebagai pedoman atau suluh

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 

 

Perjalanan Seorang Ridwan dalam Mendirikan KPM                                                     11 
 

 

dalam  meneruskan  perjuangan  KPM  pada  arah  yang 

benar. 

Ridwan sendiri sejak jauh hari sudah menyadari bahwa 

ia tidak mungkin akan selamanya memimpin KPM, karena 

ia harus menekuni tugas baru atau oleh karena hal lain 

yang ia sendiri tak mengetahuinya. KPM juga tidak akan 

diwariskan kepada putra-putrinya melainkan kepada 

kader KPM yang layak dan patut untuk memimpin KPM 

pada masa mendatang. Tentu saja, penerus KPM mestilah 

orang yang paham dan menjiwai nilai-nilai perjuangan 

KPM sehingga keberadaan KPM bisa dipertahankan 

sesuai visi, misi dan tujuan pendiriannya. 

Berdirinya KPM bermula dengan situasi buruk ketika 

mencuat  krisis  moneter  dan  krisis  multidimensional 

pada  masa  transisi  kekuasaan  dari  Presiden  Soeharto 

ke Presiden BJ Habibie yang penuh goncangan politik 

dan ekonomi pada tahun 1998. Mendirikan sebuah 

lembaga di tengah situasi seburuk itu tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan. Ketika itu Ridwan merasa 

betapa sulitnya mencari pekerjaan. Puluhan bahkan 

mungkin ratusan perusahaan gulung tikar sehingga harus 

memutuskan hubungan kerja karyawannya. Situasi usaha 

juga mengalami kelesuan sehingga sangat jarang terbuka 

lowongan kerja. Akibatnya setelah lulus kuliah S1 – untuk 

beberapa bulan pertama – Ridwan menganggur karena 

hanya  menunggu  panggilan  kerja  yang  tidak  kunjung 

tiba. Kalau pun ada perusahaan membuka lowongan kerja, 

jumlah pelamarnya sangat banyak sehingga orang seperti 

Ridwan yang notabene sarjana baru lulus, kalah bersaing 

dengan sarjana yang sudah berpengalaman kerja di 

perusahaan sebelumnya.
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Setelah  beberapa  bulan  menganggur,  akhirnya 

Ridwan memutuskan untuk berwirausaha dalam bidang 

pendidikan yaitu dengan membuka kursus bahasa Inggris. 

Keyakinan untuk berwirausaha di bidang pendidikan 

timbul dari pengalaman membantu orangtuanya (sang ibu)  

yang  membuka  warung  di  rumah.  Hampir  setiap hari 

sepulang sekolah pada waktu masih belajar di SMP, 

Ridwan berbelanja berbagai barang untuk memenuhi 

keperluan warung di Pasar Anyar, Bogor, mulai dari 

kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, ikan asin dan 

lain-lain. Interaksi dengan para pedagang ini tampaknya 

menghidupkan insting wirausahanya meski ia merasa 

tidak punya jiwa wirausaha. 

Mengapa Ridwan memilih berwirausaha di bidang pen- 

didikan? Karena beberapa tahun sebelumnya ia pernah 

menjadi ketua Himpunan Remaja Masjid al-Ikhlas di ling- 

kungan Laladon Indah, Bogor. Pada saat itulah, ia kerap 

mengundang penceramah untuk berceramah sehingga 

luaslah jejaring persaudaraannya. Ridwan pun mengajari 

anggota remaja masjid mengaji setiap selesai shalat 

Maghrib berjamaah dan membantu mereka memecahkan 

masalah pelajaran sekolah.   Hal itulah yang membuat 

remaja Masjid al-Ikhlas Laladon Indah aktif berkegiatan 

dalam rangka membina kebaikan dan mendukung program 

Dewan Keluarga Masjid (DKM). 

Mengapa memilih kursus bahasa Inggris? Karena ia 

sudah menguasai bahasa Inggris pada level yang lumayan 

tinggi. Kemampuan ini ia rasa perlu dimanfaatkan untuk 

membuka kursus. Karena tidak mempunyai modul sebagai 

bahan mengajar, sedangkan kursus harus segera jalan, 

maka kursus yang dibuat pada saat itu adalah kursus
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Ridwan menjadi ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas Laladon Indah. 

 
 

percakapan. 

Murid-murid pertama dalam kursus ini adalah anggota 

remaja Masjid al-Ikhlas Laladon Indah. Karena remaja 

masjid yang menjadi murid, maka kursus pun digratiskan. 

Tempat kursusnya pada saat itu adalah bagian sebelah kiri 

dari rumah orangtuanya, dan terkadang ia mengajari 

mereka di masjid, sekaligus mengajar pelajaran sekolah 

lainnya, termasuk materi akhlak. Hal ini dilakukan karena 

ia ingin mereka bisa memperbaiki akhlak dan 

memperbaiki kompetensi pengetahuannya sehingga 

orangtua mereka akan merasakan manfaat putra-putrinya 

mengikuti kegiatan di masjid. 

Kursus  bahasa  Inggris  ternyata  tidak  berkembang 

dan  berjalan  lama.  Hal  ini  disebabkan  sistem  gratis
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yang digunakan, sehingga mungkin banyak murid tidak 

menganggap kursus ini penting karena tidak adanya 

pengorbanan. Satu hal yang menarik, ada dua orangtua 

peserta kursus datang kepadanya dan meminta secara 

khusus untuk mengajari anaknya bahasa Inggris dengan 

memberikan bayaran tertentu. Kursus dengan bayaran ini 

malah awet sampai beberapa tahun. Namun, lambat-laun 

kursus dengan bayaran ini juga tak bisa bertahan lama. 
 
 
 

Mendulang Pengalaman 
 

Mulai sepinya peserta kursus bahasa Inggris membuat 

Ridwan mencoba mengembangkan sayap dengan mengajar 

matematika,  fisika, dan  kimia  agar  peserta  kursusnya 

bertambah dan agar Ridwan punya pengalaman mengajar 

dan  bisa  membuka  pasar  yang  luas,  ia  memutuskan 

untuk mengajar di sekolah resmi sehingga ia mempunyai 

status sebagai guru. Kebetulan pada saat itu SMAN 5 

Bogor membuka lowongan mengajar. Sebagai alumnus 

sekolah tersebut dengan prestasi yang tidak begitu buruk, 

banyak   guru   tidak   meragukan   kemampuan   Ridwan 

dalam bidang matematika, fisika, dan kimia. Ridwan pun 

diterima sebagai guru. Pada kali pertama mengajar di 

SMAN 5 Bogor, ia mengajar fisika karena pada saat itu 

sekolah kekurangan guru fisika. Sebenarnya secara hati 

nurani ia ingin mengajar matematika, tetapi karena tidak 

ada lowongan untuk mengajar matematika terpaksa ia 

menjadi guru fisika. 

Tahun pertama menjadi guru fisika honorer di SMAN 

5  Bogor  memberikan  manfaat  yang  sangat  berharga.
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Pada saat itu gaji menjadi guru honorer hanya cukup 

untuk ongkos angkot, dan kalau ingin makan siang di 

sekolah maka ia harus berjalan kaki ke Terminal Merdeka 

(sekarang Pusat Grosir Bogor) untuk mendapatkan 

makanan yang murah meriah. Tetapi dengan mengajar 

di SMAN 5 Bogor, ia bisa mendapatkan wawasan cara 

mengajar yang baik dan menarik. Dengan pengalaman 

ini, ia mulai mendapatkan murid di kursus anonimus yang 

ia buat dengan nama yang belum jelas. Alhamdulillah, 

dengan mengajar di SMAN 5 Bogor, murid Ridwan mulai 

bertambah.  Namun  Ridwan  hanya  bertahan  setahun 

di SMAN 5. Ia kemudian pindah mengajar di SMAN 2 

Bogor dan juga mengajar di SMA Bina Insani Bogor. Di 

kedua sekolah ini,  (lagi-lagi) Ridwan menjadi guru fisika, 

karena guru matematika sudah ada. Padahal, dalam soal 

matematika Ridwan-lah pakarnya. Namun Ridwan juga 

tak lama di kedua sekolah ini. 

Semakin lama permintaan kursus semakin banyak. 

Bahkan di antara mereka ada yang tidak mau datang 

ke rumah sehingga Ridwan harus membuka kelas privat 

dengan cara mendatangi siswa untuk belajar di rumahnya. 

Awalnya, kelas privat masih sedikit tetapi semakin hari 

semakin banyak. Untuk melayani permintaan ini, ia 

memerlukan kendaraan karena jika mengandalkan alat 

transportasi umum - seperti angkot - sering mengalami 

keterlambatan.  Pada saat itu mulailah Ridwan memikir- 

kan untuk membeli sepeda motor Vespa karena Vespa 

harganya lebih murah dibandingkan dengan sepeda motor 

merk lain.
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Memulai Sekolah S2 
 

Setelah mengajar di sekolah dan mengajar kursus di 

rumah dan privat di rumah siswa berjalan normal dengan 

dukungan vespa (saat itu semua kegiatan dikelola sendiri) 

dan penghasilan yang didapat pun sudah lumayan. Ridwan 

berpikir untuk mengembangkan kemampuan akademik 

dengan melanjutkan pendidikan S2 (magister). Jurusan 

yang diambil adalah jurusan Teknik Pertanian di Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Kuliah S2 ini lebih diniatkan untuk 

menambah wawasan baik ilmu, cara berpikir dan 

pergaulan, karena terus terang pada saat itu ia sendiri 

tidak tahu akan menjadi apa. Ridwan berpikir bahwa ia 

harus belajar dan belajar terus sesuai dengan kesempatan 

yang ada serta kemampuan yang ada. 

Pada saat kuliah S2 di tahun 1999 ini Ridwan  benar- 

benar harus bisa membagi waktu antara mengajar dan 

kuliah, karena biaya kuliah S2 ini diperoleh dari hasil 

mengajar  privat  anak-anak.  Otomatis  dengan  kuliah 

maka waktu untuk mengajar berkurang dan penghasilan 

semakin berkurang. Oleh karena itu yang dilakukan 

adalah memanfaatkan hari saat tidak ada kuliah dengan 

mengajar sebanyak-banyak murid dan menambah waktu 

mengajar. Sehingga pada saat kuliah Ridwan mengajar 

privat bisa sampai jam 12 malam. Les yang biasanya 5 

tempat sehari, menjadi 6 tempat sehari. Benar-benar masa 

yang sulit namun menyenangkan pada saat itu. 

Akhirnya  setelah  melewati  masa  2  tahun  kuliah yang 

penuh perjuangan, di tahun 2001 Ridwan bisa 

menyelesaikan  program  S2.  Nilai  yang  diperoleh  pun 

tidak begitu jelek sehingga sebenarnya kalau mau ia bisa 

langsung melanjutkan ke program doktor (S3). Tapi karena
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Ridwan (berdiri, per tama dari kanan) bersama teman-teman kuliah. 
 

 

terlalu berat kalau harus kuliah S3 dengan biaya sendiri, 

akhirnya  Ridwan  memutuskan  untuk  mengembangkan 

les privat yang selama ini telah berhasil membuatnya 

meraih gelar magister. Saat itulah Ridwan mulai memberi 

nama resmi lesnya dengan nama Klinik Pendidikan MIPA 

(KPM), penamaan ini diresmikan pada tanggal 16 April 

2001, tanggal itu sengaja dibuat karena sesuai dengan 

tanggal kelahiran Ridwan yaitu pada tanggal 16 April 

1975. 
 
 
 

Menghadapi Pancaroba 
 

Setelah lulus S2, Ridwan berusaha mencari pengalaman 

mengelola   kursus   dan   mengumpulkan   modal   untuk
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Ridwan di kantor KPM Pagelaran  di rumah  tipe 21. 

 

 

wirausaha. Ridwan melamar di tempat bimbingan belajar 

terbesar di Indonesia.  Setelah melewati serangkain tes, 

akhirnya Ridwan diterima di bimbel tersebut.   Ridwan 

memperoleh predikat sebagai guru matematika terbaik 

pada saat pembinaan di bimbel tersebut.   Ridwan pun 

ditempatkan   di   Cabang   Bandung   yang   mempunyai 

tingkat persaingan ketat, dan  keadaan ini memaksanya 

meninggalkan KPM. “Murid-murid yang dibina sejak 2001 

saya tinggalkan. Les di KPM ditutup untuk sementara 

waktu,” kenang ayah tiga anak itu. Di bimbel tersebut, ia 

kerap mengikuti pelatihan, dan terpilih sebagai juara 1 se- 

Indonesia dalam pendidikan matematika. 

Di   Bandung,   untung   tak   terbayang,   malang   tak 

tertahan,  Ridwan  ditempatkan  di  sebuah  rumah  yang
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dihuni hantu. Hampir setiap malam ia bermimpi aneh- 

aneh. Di kemudian hari barulah tersibak tatkala tak 

seorangpun sudi tinggal di rumah itu. Mereka ketakutan 

untuk menghuni atau berada di rumah itu. Manajer bimbel 

tersebut sengaja atau tak sengaja menempatkan Ridwan di 

rumah angker dan suwung seperti itu. Untungnya, sejak 

awal Ridwan sudah memberitahu kepada manajer, bahwa 

bekerja di bimbel tersebut cuma sementara, sehingga tak 

perlu berlama-lama tinggal di Bandung. 

Singkat cerita Ridwan akhirnya keluar dari bimbel 

tersebut. Ia segera meninggalkan Bandung dan kembali ke 

Bogor. Selanjutnya, Ridwan kembali mengajar di SMAN 

2 dan membuka kembali KPM yang sempat ditutupnya. 

Beberapa bulan kemudian, ada informasi penerimaan 

pegawai negeri sipil (PNS). Maka, sesuai harapan 

orangtuanya, ia pun mendaftarkan diri dan mengikuti tes. 

Seusai tes, ada orang memberitahu bahwa dirinya tidak 

terlalu hebat tapi pasti bisa lolos tes kalau mendaftar ke 

Pak Fulan. Ridwan dipastikan tidak bakal diterima karena 

tidak menggunakan jalur Pak Fulan. Betul saja apa kata 

orang itu. Ridwan dinyatakan tidak lulus. Akibatnya, ia 

mengalami stress, menyesali sistem seleksi yang tidak 

wajar itu. Orang yang tidak layak bisa diterima menjadi 

PNS gara-gara ia menyuap. Sebagai anak yang ingin 

memenuhi permintaan orangtuanya, Ridwan kecewa dan 

kesal. Ia pun mengaku sempat keluar dari pengendalian 

dirinya dan marah kepada Allah. “Kok hidup jadi begini 

padahal saya orang pintar dan shalih, shalat melulu dari 

kecil, rajin ke masjid. Sejak SD hingga SMP dan SMA, saya 

sudah jadi bilal, selain itu selalu mengamalkan wirid dari 

Maghrib sampai Isya, dan di waktu Shubuh wirid
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Family Gathering dengan  seluruh  keluarga karyawan  KPM tahun 2013. 

 
sampai jam 6 pagi, baru sesudah itu keluar dari masjid. 

Tapi, hidup kok susah banget begini,” protesnya kepada 

Allah. 

Terus marah kepada Allah hingga akhirnya ia men- 

dapat ilham. “Kamu tidak pantas marah pada Allah, 

sedangkan nikmat yang Allah berikan kepadamu sangat 

banyak. Berkedip dan menghirup udara segar saja kamu 

tak bayar. Dan kalau harus membayar, pasti kamu tak 

sanggup membayarnya.  Kamu berhutang kepada Allah,” 

seru  ilham  itu.    Kejadian  yang  terjadi  pada  Februari 

2003 itu segera menyadarkannya untuk kembali ke jalan 

yang  benar.  Ridwan  memohon  ampun  kepada  Allah, 

dan ia merasa berhutang kepada Allah, maka ia   harus 

membayarnya. Ilham itu membuatnya sadar untuk 

menjadi lebih dekat kepada Allah, dan beramal dengan 

segala amal kebaikan dan kebajikan kepada manusia.
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Sejak itu, Ridwan kerap mendengar bisikan-bisikan 

ilham. Ia cenderung bertambah peka terhadap setiap 

bisikan itu hingga ia yakin benar yang diterimanya adalah 

ilham. Begitu juga ketika ia memulai usahanya membuka 

les atau kursus, ilham menyuruhnya untuk membagikan 

ilmu dengan ikhlas. Karena itulah pada tahun 2003, kursus 

KPM yang semula bertarif diganti dengan kursus bayaran 

seikhlasnya. Maka sejak itulah Ridwan menjalankan 

kursus dengan sistem metode seikhlasnya (SMS) dengan 

niat untuk membayar hutangnya kepada Allah. 
 
 
 

Awal yang Tidak Mudah 
 

Setelah memproklamasikan diri kalau lesnya mengguna- 

kan sistem metode seikhlasnya, Ridwan tak mau lagi 

mendatangi murid privatnya, tetapi lebih memilih tetap di 

kantornya dan muridnya yang mendatangi Ridwan untuk 

belajar. Pada saat itu ada yang mau datang, tetapi banyak 

yang akhirnya tidak melanjutkan les di tempat Ridwan. 

Efek dari keputusan ini, murid Ridwan merosot tajam. 

Dari puluhan murid, hanya dua orang saja yang mau 

datang ke tempat Ridwan. Tapi hal ini tidak membuatnya 

patah arang. 

Akhirnya Ridwan menyebarkan brosur ke tetangga- 

tetangga di komplek Taman Pagelaran, Bogor, tentang 

penawaran kursus yang melaksanakan sistem metode 

seikhlasnya.   Ada beberapa tetangga yang merespon 

dengan mendaftarkan diri, tetapi pada saat belajar 

ternyata memberikan bayaran seikhlasnya itu sama 

dengan seenaknya.   Pernah kejadian peserta les ada 8 

anak kemudian setelah Ridwan hitung uang yang ada di
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dalam keropak ternyata hanya Rp 2.300.  Hal ini masih 

mending karena ada beberapa orangtua yang merupakan 

tokoh masyarakat setempat, datang bukan mendaftarkan 

putranya tapi datang untuk menginterogasi Ridwan, 

karena mereka duga Ridwan adalah anggota aliran sesat 

yang  sedang  mempromosikan  alirannya  dengan  cara- 

cara lain.  Karena buat mereka tidak mungkin di jaman ini 

orang mau buat les seikhlasnya kalau tanpa ada misi- misi 

tertentu dan dukungan dari organisasi tertentu. Akhirnya 

Ridwan bisa memberikan penjelasan kepada tokoh 

masyarakat tersebut, kebetulan Ridwan memang baru 

pindah ke Pagelaran pada saat memulai usaha baru 

tersebut, sehingga wajar jika menghadapi masalah dari sisi 

kepercayaan tokoh masyarakat. 
 
 
 

Tujuan Ridwan Membuat KPM 
 

Sejak Februari 2003 setelah KPM mulai menerapkan 

sistem metode seikhlasnya (SMS), banyak yang bertanya, 

apa tujuan Ridwan membuat KPM, maka jawaban Ridwan 

adalah “tujuannya ingin masuk surga”.  Karena Ridwan 

menyadari banyak hal positif yang akan ada di KPM, di 

antaranya  anak yang shalih, ilmu yang bermanfaat dan 

amal jariyah. Anak yang shalih adalah murid-murid KPM 

yang shalih-shalih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu- 

ilmu yang diajarkan di KPM sendiri yang bisa memberikan 

manfaat   buat   anak-anak   seperti   ilmu   matematika 

yang diajarkan bisa membuat nilai matematika bagus 

berprestasi internasional, amal jariyah adalah bangunan 

dan sistem yang ada di KPM yang menjadi warisan untuk
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umat. Tujuan ini, di awal-awal berdirinya KPM dianggap 

lelucon oleh banyak orang dan dianggap tujuan orang stres. 
 
 
 

Sulitnya Mencari Guru 
 

Masalah yang terjadi tidak hanya di situ, untuk pengem- 

bangan KPM, Ridwan membutuhkan guru, tetapi dengan 

sistem metode seikhlasnya sangat sulit menemukan orang 

yang mau bergabung untuk menjadi guru di KPM, karena 

bayarannya tidak jelas. Akhirnya Ridwan melakukan 

strategi melakukan pelatihan guru gratis dengan target 

adalah mahasiswa-mahasiswi yang merupakan aktivis- 

aktivis agama Islam, dengan harapan orang-orang aktivis 

Islam biasanya ikhlas dan mau berkorban. Ternyata hal itu 

salah besar, setelah melatih beberapa angkatan aktivis 

Islam, tidak satupun ada yang mau jadi guru di KPM, 

alasannya karena bayarannya tidak jelas. Pernah ada satu 

orang yang mau mengajar tetapi setelah sekali mengajar 

tidak pernah datang lagi, tidak tahu ke mana rimbanya. 

Kemudian Ridwan mengubah strategi dengan 

mengadakan pelatihan guru gratis bagi siapa saja yang 

berminat, baik mahasiswa maupun murid-murid Ridwan 

yang masih SMA. Ternyata malah ditemukan mahasiswa- 

mahasiswa dan anak-anak SMA   yang berminat untuk 

menjadi guru di KPM dan mereka bukanlah aktivis dalam 

kegiatan dakwah Islam. Hal ini yang membuat Ridwan 

bingung kenapa justru bukan aktivis dakwah yang menjadi 

pendukung kegiatan KPM ini. Ada mahasiswi IPB yang 

menjadi guru angkatan pertama di KPM. Ia menjadi guru
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KPM sejak tingkat 2 di IPB dan menjadi guru KPM yang 

setia, walaupun dengan bayaran seadanya dan ketika lulus 

pun tetap menjadi guru di KPM, hingga mahasiswi 

tersebut meninggal dunia karena suatu penyakit setelah 

lulus sarjana (S1) di IPB tahun 2007. Meninggalnya guru 

ini memberikan kesan mendalam buat Ridwan, karena 

almarhumah adalah guru yang mau bertahan dalam masa-

masa sulit KPM di era tahun 2003-2007. 

Bersama guru-guru hasil pelatihan, Ridwan menjalan 

KPM.   Banyak lika-liku yang terjadi dalam perjalanan 

KPM. Seperti tentang pembagian uang keropak.   Pada 

awalnya setiap guru memegang 1 keropak, artinya ketika 

seorang guru mengajar dan muridnya memasukkan uang 

ke dalam keropak, maka uang yang ada di dalam keropak 

tersebut menjadi milik si guru tersebut.   Ternyata hal 

itu menimbulkan ketidakadilan, karena ada guru yang 

mengajar muridnya banyak tetapi hasil keropaknya 

sedikit, ada guru yang mengajar muridnya sedikit, tetapi 

karena anak orang yang mampu hasilnya besar. Akhirya 

Ridwan   mengubah   lagi   cara   pembayaran   keropak, 

dengan cara semua siswa membayar dalam satu keropak, 

kemudian  guru  mendapat  70%  dan  KPM  mendapat 

30%.    Tujuh puluh persen dari keropak tersebut dibagi 

rata sesuai dengan jam mengajar guru. Ternyata setelah 

dihitung uang yang didapat guru kecil. Akhirnya Ridwan 

mengubah lagi sistem pembayaran keropak dengan cara 

semua  uang  keropak  menjadi  milik  KPM  dan  guru  di 

gaji KPM dengan bayaran normal atau standar seperti 

bimbel lain.  Sistem ini masih berlaku sampai sekarang. Di 

sinilah Ridwan harus siap melakukan subsidi untuk 

menutupi kekurangan dari uang keropak.
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Sulitnya Mencari Karyawan 
 

Masalah yang sangat berat di KPM saat itu adalah 

mencari karyawan, karena dengan bayaran seikhlasnya 

Ridwan tidak punya uang untuk membayar karyawan. 

Terpaksa ia menyiasatinya dengan mengajak teman- 

teman akrabnya untuk bergabung di KPM. Pada awalnya 

strategi ini cukup membantu tetapi di tengah perjalanan 

banyak  hal  yang  menyebabkan  konflik dengan  teman- 

teman akrab tersebut. Sehingga banyak teman akrab yang 

meninggalkan Ridwan. 

Kemudian Ridwan akhirnya mencari karyawan dengan 

membuka lowongan kerja, tetapi tidak ada yang berminat 

setelah melihat kantor KPM saat itu yang hanya rumah 

tipe 21 dan gaji yang sangat minim. Akhirnya Ridwan 

menjadikan murid KPM yang baru lulus SMA dan sedang 

menganggur untuk menjadi karyawan, sambil menunggu 

murid tersebut kuliah di tahun depan, sehingga tidak perlu 

memberikan bayaran yang mahal. Setelah itu dilanjutkan 

oleh kakak dari murid tersebut, yang sedang mencari 

kesibukan kerja karena suaminya sedang tugas belajar di 

Kota Bogor. 

Masalah muncul kembali setelah murid Ridwan mulai 

kuliah dan saudaranya sudah bersiap kembali ke tempat 

asal suaminya. Ridwan mencoba menghubungi kenalan 

untuk bekerja di KPM dengan bayaran seadanya, dan 

akhirnya diperoleh juga orang yang cocok dan orang 

tersebut bekerja lumayan lama di KPM. Setelah itu 

karyawan mulai bertambah, tapi kebanyakan mereka 

hanya datang dan pergi. Dengan kata lain tingkat turn 

over karyawan KPM tinggi. Hal ini karena gaji yang 

diberikan KPM saat itu kurang memadai dan kantor KPM
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kurang representatif. 

Situasi seperti itu terus Ridwan jalani sampai ia 

mengambil  keputusan  berani.  Sekitar  tahun  2012  ia 

‘menyulap’  rumah  tipe  21  menjadi  bangunan  kantor 

yang jauh lebih baik dari kantor semula. Pada awal 2014 

Ridwan membeli ruko  yang terletak di pinggir jalan raya 

Laladon, Bogor, untuk menjadi kantor KPM. Walaupun 

pembelian ruko dilakukan dengan cara meminjam uang 

kepada orangtua siswa KPM. Kemudian gaji karyawan pun 

dibuat standar UMR bahkan banyak yang melebihi UMR 

walaupun  bayaran siswa tetap seikhlasnya.  Tetapi ada 

catatan yang sangat penting, bahwa besarnya gaji tidak 

menjadi jaminan kinerja seseorang itu akan bagus di 

KPM, tetapi pemahaman akan visi dan misi KPM yang 

lebih utama. Ridwan pernah punya pengalaman merekrut 

orang dengan gaji besar dan langsung menduduki jabatan 

penting di KPM, tetapi ternyata kinerjanya tidak cocok di 

KPM.   Berdasarkan pengalaman tersebut, ia tidak mau 

menerima karyawan yang tujuannya bekerja di KPM 

mencari uang. Ridwan tak mau lagi menerima karyawan 

yang tiba-tiba langsung mempunyai jabatan yang tinggi 

dengan gaji  yang besar di KPM. 
 
 
 

Kehilangan Teman-teman Akrab 
 

Era 2003-2007 merupakan masa-masa yang sulit bagi 

Ridwan. Ia banyak kehilangan teman akrab. Pada era sulit 

tersebut, Ridwan banyak mengajak teman akrabnya untuk 

bergabung dengan KPM dalam rangka membangun KPM, 

termasuk saudara kandungnya. Tetapi di tengah jalan, 

saudara dan teman-teman akrab itu meninggalkan
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KPM.    Mereka  meninggalkan  KPM  karena  perbedaan 

visi dan misi, kekurangdewasaan Ridwan menyikapi 

masalah pada saat itu,   karena perintah “ilham” untuk 

mengeluarkan teman-teman tersebut dari KPM, dan 

banyak hal lainnya yang sulit diungkap. Tidak semuanya 

keluar dari KPM dengan baik-baik. Ada juga yang sampai 

sekarang masih sakit hati kepada Ridwan, tapi buat 

Ridwan itu adalah perjalanan hidup yang harus dialami 

dan berusaha tidak mengulangi kesalahan  yang sama. 

Sejak saat itu, ia tak mau lagi mengajak saudara atau 

teman akrabnya bergabung dengan KPM, karena khawatir 

akan kehilangan sahabat lagi. 
 
 
 

Pengalaman Bermitra dengan Lembaga Lain 
 

Selain itu ada pengalaman menarik juga di era tahun 

2003-2007.  Pada saat itu ada seseorang yang membuka les 

(kursus) dengan nama Klinik tapi bayaran tidak 

seikhlasnya mengajak bekerjasama. Dengan kata lain ia 

mengajak merger KPM. Jika terjadi merger, orang tersebut 

berjanji akan melaksanakan sistem metode seikhlasnya 

sebagaimana KPM. Maka kemudian terjadilah kerjasama 

itu. Tapi kerjasama itu tidak berumur panjang. Setelah 

setahun berjalan akhirnya Ridwan memutuskan untuk 

berpisah, karena perbedaan visi dan misi. 
 
 
 

Menjadi Pelatih Olimpiade Matematika 
 

Setelah empat bulan melaksanakan les dengan sistem 

pembayaran seikhlasnya, Ridwan mulai merasakan 

kegelisahan,  karena  uang  simpanannya  mulai  menipis
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digunakan untuk berbagai investasi pembuatan tempat les, 

sementara pemasukan lebih kecil dari biaya operasional. 

Ketika mulai melaksanakan sistem metode seikhlasnya 

Ridwan tidak mempunyai tabungan yang banyak. Saat 

itu  ia  belum  mempunyai  karyawan  tetap,  yang  ada 

hanya beberapa orang guru dan teman-teman akrab yang 

membantu secara freelance. 

Tabungannya menipis karena digunakan untuk mem- 

buat website yang ternyata tidak bisa berjalan dengan baik.  

Pada saat itu banyak terjadi kesalahan manajemen karena 

Ridwan belum pengalaman dalam manajemen. Demi  

menghemat  pengeluaran,  untuk  makan  sehari- hari, ia 

memutuskan membeli singkong yang pada saat itu 

harganya hanya Rp 300 per kg.   Sekitar 2 atau 3 hari 

Ridwan hidup dengan memakan singkong. Ia sering 

memakannya mentah-mentah karena Ridwan tidak punya 

waktu untuk memasak dan minyak pun habis. Sebenarnya 

ia bisa saja meminta bantuan kepada orangtuanya, tapi 

karena Ridwan yakin dengan sistem metode seikhlasnya, 

Ridwan lebih memilih menderita demi mempertahankan 

prinsipnya. 

Ketika tabungan sudah habis dan uang di kantong 

hanya tinggal Rp 5.000, Ridwan hampir putus asa. Di 

tengah keputusasaan itu ia berniat untuk berdoa kepada 

Allah.  Setelah shalat dzuhur, di bulan Juni 2003, Ridwan 

tidak beranjak dari tempat shalat dan terus berdzikir, 

kemudian memanjatkan doa yang sangat spesial,   “Ya 

Allah, jika kursus yang saya buat ini gagal, maka sistem 

metode seikhlasnya tidak akan tersebar, jadi mohon 

kuatkan saya ya Allah agar saya bisa menyebarkan sistem 

metode seikhlasnya ke seluruh dunia, sehingga engkau 

akan  disembah  oleh  semua  penduduk  bumi  ya  Allah.”
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Setelah berdoa Ridwan pun terus berdzikir hingga tertidur. 

Ia terbangun karena ada dering telepon. Ternyata telepon 

dari Asep Zaenal Rahmat, guru matematika Ridwan 

sewaktu SMA. Asep meminta Ridwan menggantikannya 

mengajar anak SD di Jakarta. Pada saat itu Ridwan tidak 

tahu kalau siswa yang akan diajarnya adalah tim nasional 

untuk persiapan menghadapi olimpiade matematika 

sekolah dasar. Ridwan hanya mengatakan siap dan 

akhirnya berangkat menuju lokasi yang dituju dengan 

uang yang dimiliki dan mengambil dari uang yang ada 

dikeropak. 

Betapa kagetnya Ridwan ketika di sana disuruh 

langsung mengajar tim nasional dan langsung membuat 

soal untuk menyeleksi tim nasional.  Untung pengalaman 

bertahun-tahun mempelajari buku-buku olimpiade mate- 

matika yang didapat langsung dari Prof Andi Hakim 

Nasoetion selama menjadi pembina IMO dan interaksi 
 

 
Ridwan (kiri) dan Sholeh (kedua dari kiri) di acara IMSO di Indonesia.
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langsung selama ia menjadi dekan Fakultas MIPA IPB 

memberikan manfaat yang sangat berharga.   Kebetulan 

juga yang menjadi mitra pelatih Ridwan saat itu adalah 

Muhammad Soleh yang merupakan deputy leader semasa 

Andi Hakim Nasoetion menjadi team leader. Muhammad 

Soleh merupakan orang yang bijaksana dan rendah hati. 

Walaupun sudah sangat berpengalaman, tetapi ia sangat 

menghargai Ridwan dan mau membimbingnya untuk 

menjadi lebih baik. Soleh merupakan mitra sekaligus guru 

buat Ridwan. 

Sejak Juni 2003, Ridwan resmi menjadi pelatih nasional 

untuk tingkat sekolah dasar. Peristiwa menjadi pelatih   

nasional   seperti   mimpi,   tanpa   proses   yang jelas dan 

semuanya terjadi tiba-tiba. Menjadi pelatih nasional ini 

merupakan jawaban dari doa Ridwan untuk membuatnya 

kuat. Setidaknya dengan menjadi pelatih nasional Ridwan 

mendapatkan penghasilan tambahan yang  bisa  

digunakan  untuk  menyubsidi  kekurangan uang keropak 

untuk membiayai operasional KPM. Hal ini karena 

kegiatan melatih tim nasional dilakukan 1 minggu dalam 1 

bulan dan dilakukan selama 6 bulan dalam satu tahun.  

Pola ini berlangsung terus menerus sampai tahun 

2013. Di masa sulit tersebut Ridwan berangkat melatih 

dengan menggunakan kereta api menuju Jakarta dan 

menggunakan metromini atau bis menuju lokasi pelatihan. 

Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran agar 

uang yang didapat bisa digunakan untuk membantu KPM. 

Pola tersebut terus dilakukan sampai Ridwan melihat 

KPM sudah agak lapang dari segi biaya.
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Pertama Kali ke Luar Negeri 
 

Pergi  ke  luar  negeri  ini  tidak  direncanakan  sama 

sekali. Kesempatan pergi ke luar negeri diperoleh gara- 

gara Ridwan disuruh oleh konsultan dari Kemdiknas saat 

itu  untuk  membuat  soal  lomba  olimpiade  matematika 

SD dalam bahasa Inggris untuk diusulkan dalam lomba 

Elementary Mathematics International Contest di Thailand. 

Saat ini Ridwan tidak berpikir ‘macam-macam’, pokoknya 

tugasnya  hanya  membuat  soal  saja.  Seminggu  setelah 

soal  dikirim  ada  pertemuan  dengan  Dirjen  Dikdasmen 

dan Direktur TK-SD mengenai persiapan menghadapi 

lomba ke luar negeri.  Dalam pertemuan itu diputuskan 

orang yang membuat usulan soal harus pergi ke luar negeri 

untuk mempertanggungjawabkan usulan soal yang dibuat. 

Karena Ridwan yang membuat soal, maka ia yang harus 

berangkat. Keputusan itu seperti durian runtuh buat 

Ridwan. Kejadian itu sekitar bulan Juli 2003. 

Ada pengalaman menarik dalam persiapan menghadapi 

lomba di Thailand.  Karena waktu karantina yang dibuat 

Kemdiknas terbatas maka Ridwan dan orangtua peserta 

merencanakan  pembinaan  tambahan.  Diputuskan  saat 

itu tempatnya di SD Santa Theresia Jakarta. Karena 

pembelajarannya intensif, akhirnya selama pembinaan 

tambahan tersebut Ridwan tidur di Biara SD Santa 

Theresia.  Sehingga  kepala  sekolah  SD  Santa  Theresia 

saat itu, Str Cecile, berkata,   “Selama ini belum pernah 

ada orang Islam yang menginap di Biara Santa Theresia. 

Sampai saat ini hanya Pak Ridwan saja yang kami ijinkan 

menginap, dan ini adalah hal yang luar biasa.” Pengalaman 

menginap di biara merupakan pengalaman yang sangat
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berharga  dan  semakin  mempertinggi  toleransi  Ridwan 

dalam hal kehidupan beragama. 

Ridwan meraih sukses di Thailand. Kabar kesuksesan 

itu  dimuat  surat  kabar.  Merupakan  hal  yang  sangat 

luar biasa bisa masuk koran pada saat itu. Adanya foto dan 

berita Ridwan di sebuah koran nasional-lah yang membuat  

hati  orangtua  Ridwan  luluh  yang  awalnya tidak setuju 

Ridwan melaksanakan sistem metode seikhlasnya. 

Sekarang kedua orangtuanya setuju dan bahkan 

mendukung sistem metode seikhlasnya. Apalagi ketika 

rezeki lebih yang didapat Ridwan pada lomba di Thailand 

tersebut digunakan untuk memperbaiki bagian depan 

rumah orangtuanya, semakin bertambah besarlah 

dukungan orangtua terhadap Ridwan. 

Sejak kunjungannya ke Thailand itu, Ridwan menjadi 

sering ke luar negeri. Sampai saat ini ia sudah pernah 

menginjakkan kaki ke sejumlah negara, yang beberapa di 

antaranya pernah dikunjungi lebih dari satu kali. Negara- 

negara tersebut adalah Singapura, Filipina, Malaysia, 

Thailand, Cina, Taiwan, India, Korea Selatan, Nepal, 

Saudi Arabia, Rumania, Bulgaria, Amerika Serikat, 

Australia, Afrika Selatan, Turki, Belanda, dan Jerman. 
 
 
 

Pengalaman Unik Mendapatkan Istri 
 

Sejak ke luar negeri pertama kali dan namanya mulai 

masuk  koran,  Ridwan  sudah  mulai  dikenal.  Sehingga 

ada beberapa sekolah mulai meminta Ridwan untuk 

melatih  guru-gurunya.  Gara-gara  melatih  guru  inilah 

ia mendapatkan jodohnya. Ketika melatih di SD Daarul 

Jannah Bogor, Ridwan melihat seorang peserta pelatihan 

yang  cukup  pintar.  Akhirnya  Ridwan  menawari  guru
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tersebut untuk mengajar di KPM. Singkat cerita guru itu 

menjadi guru KPM. 

Pada saat Ridwan akan pergi ke India untuk mengan- 

tarkan siswa mengikuti lomba EMIC pada Juli 2004, 

Ridwan diledek oleh seorang pejabat Kemdiknas dengan 

kalimat, “Sudah mau ke luar  negeri dua kali tapi tidak 

laku-laku.” Setelah mendapat ledekan tersebut, Ridwan 

pulang ke rumah dan berdoa, “Ya Allah, saya tidak pernah 

minta jodoh, sekarang saya minta jodoh ya Allah.” Setelah 

berdoa Ridwan mendapat bisikan, “Jodoh kamu itu yang 

pagi-pagi mengirimkan SMS.” Benar saja, pagi-pagi, guru 

KPM yang bernama Anis Kurniasih mengirimkan SMS, 

bertanya tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya 

dengan perjodohan, tetapi Ridwan menjawab SMS itu 

dengan kalimat, “Apakah Anda mau jadi istri saya?” 

Walaupun jawabannya lambat, akhirnya  Anis menjawab, 

mau menjadi istri Ridwan. 

Sepulang dari India, Ridwan langsung datang ke rumah 

orangtua Anis di Brebes, Jawa Tengah. Kepada orangtua 

Anis, Ridwan menyatakan maksudnya untuk menikahi 

Anis dan Ridwan langsung memutuskan kapan waktu 

pernikahannya. Saat itu Ridwan datang ke Brebes tanpa 

didampingi oleh siapa pun dari pihak keluarga Ridwan. 

Setelah semuanya jelas, Ridwan pulang ke Bogor dan 

menceritakan semuanya kepada kedua orangtuanya. 

Orangtua  Ridwan  kaget  karena  sebelumnya  Ridwan 

tidak  pernah  mendiskusikan  hal  ini.  Walaupun  kaget 

tapi mereka mendukung rencana Ridwan, dan bahkan 

meminta pernikahan dipercepat sebelum bulan puasa. 

Sehingga menikahlah Ridwan pada 10 Oktober 2004, 

sekitar tiga bulan setelah Anis Kurniasih menyatakan 

“ya”. Karena sangat cepatnya pernikahan tersebut, banyak
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surat undangan yang tidak sempat dibagikan, lantaran 

kesibukan Ridwan mengurus KPM. 
 
 
 

Pindah-pindah Rumah 
 

Ternyata Allah memberikan jodoh yang tepat untuk 

Ridwan dalam mengarungi kehidupan yang penuh 

perjuangan  ini.  Rumah  tipe  21  yang  sekaligus  kantor 

KPM lama kelamaan tidak muat lagi menampung siswa. 

Sehingga pilihannya adalah Ridwan dan Anis harus 

pindah rumah, sebab kalau kantornya yang pindah dengan 

mengontrak di tempat lain, ada kekhawatiran harga 

kontrakan makin mahal ketika KPM terlihat semakin 

maju. Sehingga pilihannya, daripada KPM yang 

berpindah-pindah lebih baik Ridwan dan keluarga yang 

berpindah-pindah. 

Pertama  kali  mereka  pindah  ke  rumah  kontrakan 

yang dekat KPM Taman Pagelaran. Setelah dua tahun 

kontrakannya habis, Ridwan pindah ke rumah yang 

berlokasi di Ciherang. Rumah ini dimiliki atas bantuan 

kakak Ridwan.    Karena rumah itu juga akan dijadikan 

gudang buat KPM, akhirnya belum genap satu tahun 

Ridwan pindah rumah lagi ke jalan Tawes di Taman 

Pagelaran.   Setelah satu tahun, Ridwan pindah lagi ke 

perumahan Bukit Asri, dan setelah dua tahun ia kembali 

pindah. Saat ini Ridwan tinggal di rumah orangtuanya demi 

bisa menemani sang ibu setelah ayah Ridwan meninggal 

dunia. Ridwan berpikir, kalau bukan Anis Kurniasih 

mungkin istrinya akan minta cerai karena harus pindah- 

pindah rumah padahal sudah mempunyai rumah sendiri. 

Dan yang membuat Ridwan sedih, terkadang Anis dan 

anak-anaknya harus pindah rumah sendiri sebab pada
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saat kontrakan habis, Ridwan sedang mendapat tugas ke 

luar negeri. 
 
 
 

Membuka Kelas Berbakat 
 

Setelah  menjadi  pelatih  olimpiade  matematika, 

Ridwan melihat peluang kebutuhan masyarakat akan guru 

olimpiade matematika semakin meningkat. Oleh karena 

itu, ia segera membuka kelas bagi anak-anak yang 

berbakat  matematika.    Tujuannya  adalah  agar  anak- 

anak yang berbakat matematika tersalurkan potensinya 

dan bisa lebih siap untuk menghadapi seleksi olimpiade 

sains nasional (OSN).  Pada saat itu, di tahun 2004, KPM 

menawarkan kelas berbakat ke sekolah-sekolah seperti 

menawarkan mobil Mercy ke orang kampung. Banyak guru 

yang mencemooh. Bahkan ada kepala sekolah yang 

menghina Ridwan. Tapi ia  tidak  patah  arang. Dengan 

bantuan  orangtua  Reza  Marta  Firdaus,  murid  privat 

KPM, akhirnya Ridwan bisa mengumpulkan 40 siswa kelas 

5 dari beberapa sekolah untuk menjadi murid kelas 

berbakat KPM. 

Pada saat itu Ridwan menerapkan seleksi yang sangat 

ketat sehingga dalam satu semester murid yang tersisa 

hanyalah tiga orang yaitu Oki Novendra, Atika Almira dan 

Laila Mauhibah. Selama beberapa tahun murid Ridwan 

hanya tiga orang, karena saat itu belum terpikir untuk 

membuat penerimaan siswa yang sistematis. Setelah be- 

berapa waktu, murid Ridwan bertambah beberapa orang di 

antaranya Tobi Moektijono, Hilmi Fadli dan Bivan Alzacky 

Harmanto. 

Ternyata membuat kelas khusus tidak selamanya 

mudah  dan  nyaman.  Karena  berperan  sebagai  pelatih
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nasional sehingga timbul isu Ridwan membocorkan soal 

jika murid kelas berbakat Ridwan lolos seleksi menjadi tim 

nasional. Apalagi pada saat itu, siswa-siswa Ridwan yang 

lolos berasal dari sekolah Islam. Pada saat itu ada opini 

orang Islam tidak mungkin bisa lolos olimpiade 

matematika. Isu tersebut dihembuskan oleh orang yang 

anaknya tidak lolos dan oleh guru les privat yang tidak suka 

muridnya tidak lolos. Hal ini terkait dengan biaya kursus 

yang besar yang telah dikeluarkan oleh orangtua siswa, 

dan guru privat harus bisa mempertanggungjawabkannya 

sehingga timbul-lah fitnah itu. Tetapi seiring berjalannya 

waktu Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu 

mengetahui kredibilitas Ridwan dan masyarakat pun 

mulai mengenal Ridwan, sehingga akhirnya isu itu hilang 

dengan sendirinya. 

Kelas berbakat ini terus berkembang sehingga 

muridnya semakin banyak. KPM mengganti nama “kelas 

berbakat” menjadi “kelas khusus” dengan beberapa 

tingkatan kelas seperti berbakat A, berbakat B, dan MNR 

plus. KPM membuka kelas khusus di wilayah Jakarta, 

Depok, dan Bekasi. Murid kelas khusus KPM di wilayah 

Jabotabek pada tahun 2014 sekitar 1000 orang. Tetapi 

berdasarkan evaluasi KPM, dengan banyaknya jumlah 

siswa kelas khusus mengakibatkan menurunnya kualitas 

dan militansi siswa dan orangtua siswa terhadap KPM. 

Sehingga KPM saat ini sedang mengadakan kajian berapa 

jumlah kelas khusus yang ideal, dan yang pasti tempat 

belajarnya hanya di Bogor, agar semua murid kelas khusus 

merasakan perjuangannya dan timbul rasa militansi yang 

tinggi seperti awal mula kelas khusus dibuat.  Pada saat 

kelas khusus hanya ada di Bogor, ada beberapa orangtua 

sampai pindah rumah ke Bogor agar anaknya bisa fokus

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 

 

Perjalanan Seorang Ridwan dalam Mendirikan KPM                                                     37 
 

 

belajar di KPM. Itulah militansi orangtua siswa KPM saat 

itu. Mereka rela pindah sekolah hanya untuk KPM. 

Guru-guru kelas khusus adalah guru-guru yang dipilih 

dari hasil seleksi pelatihan guru yang dilakukan bertahap. 

Guru ini tidak hanya dites dari sisi akademik, tetapi juga 

dari sisi spiritual. KPM selalu mengadakan pelatihan rutin 

untuk mempertajam kemampuan guru kelas khusus. Guru 

yang kurang aktif mengikuti pelatihan bisa mendapat 

sanksi tidak dilibatkan lagi dalam mengajar kelas khusus. 
 
 
 

Militansi Orangtua Kelas Berbakat 
 

Kepedulian orangtua kelas berbakat ini yang selalu 

dibanggakan Ridwan dan KPM. Ketika jumlah siswa kelas 

berbakat hanya sekitar 200-an, masalah-masalah yang 

dihadapi KPM bisa diselesaikan dengan mudah. Jika KPM 

mempunyai masalah, Ridwan cukup berbicara di depan 

para orangtua siswa kelas berbakat, maka masalahnya 

selesai. Sebab, mereka siap membantu apa saja untuk 

KPM. Malah bantuan yang diberikan melebihi bantuan 

yang diberikan kepada sekolah asal, tempat resmi belajar 

putra-putrinya. Ketika menjelang hari raya Idul Fitri, 

hampir setiap orangtua pasti mengirimkan parcel ke KPM, 

sehingga hampir satu ruangan belajar KPM dipenuhi oleh 

parcel dari orangtua siswa kelas berbakat. 

Sejak jumlah siswa kelas berbakat atau kelas khusus 

berjumlah 1000 orang, militansi dan kepedulian orangtua 

kelas khusus KPM menurun tajam. Hal ini karena agak 

longgarnya sistem seleksi yang dibuat KPM pada saat itu. 

Dan ini membuat kebanggaan dan rasa peduli sebagai 

siswa kelas khusus semakin berkurang. Longgarnya sistem 

seleksi ini karena Ridwan berharap dengan makin
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banyak murid kelas khusus akan makin banyak siswa dan 

orangtuasiswa yang diajak ke arah kebaikan dan makin 

banyak orangtua yang peduli terhadap KPM. Namun, 

ternyata kenyataan tidak sesuai harapan. Akhirnya 

Ridwan  memutuskan  mengeliminasi  500-an  anak 

sebagai langkah awal untuk mengembalikan militansi 

orangtua siswa KPM dan momennya dilakukan pada saat 

yang tepat. Walaupun dengan risiko ia dicaci maki oleh 

orangtua siswa yang kecewa karena anaknya dieliminasi, 

tetapi baginya hal itu merupakan konsekuensi dari suatu 

kebijakan  yang  tidak  populer  yang  dibuat  Ridwan.  Ia 

lebih mengutamakan mempunyai murid dan orangtua 

yang militan, dan pilihannya saat ini dengan memperkecil 

jumlah siswa kelas khusus kembali seperti dulu. 

Militansi orangtua siswa kelas berbakat atau kelas 

khusus belum menjalar kepada orangtua siswa kelas 

khusus di cabang-cabang KPM dan belum menjalar kepada 

orangtua siswa kelas reguler. Banyak cabang yang harus 

terseok-seok mengembangkan dirinya karena kurangnya 

dukungan dari orangtua siswa. Hal ini disebabkan oleh 

banyak faktor. Umumnya disebabkan oleh faktor seberapa 

besar orangtua merasakan manfaat anaknya belajar di 

KPM. Ketika mereka melihat anaknya mendapat banyak 

manfaat di KPM, maka orangtua akan militan terhadap 

KPM. Faktor berikutnya adalah faktor mental, di 

antaranya sifat “culas”. Tidak jarang KPM melihat banyak 

siswa yang sudah mendapatkan manfaat dari KPM berupa 

prestasi, tapi orangtua siswa tersebut bukannya berterima 

kasih tapi malah menuntut banyak hal. Faktor yang paling 

utama dan sudah menggejala di negeri ini adalah faktor 

memanfaatkan orang lain tanpa mau berkorban untuk 

orang lain. Faktor inilah yang harus dibasmi di
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negeri ini karena membuat negeri ini tidak maju. Kita 

sudah lupa akan nilai rela berkorban dan gotong royong. 

KPM dan orangtua yang mempunyai militansi besar 

terhadap KPM kini sedang mengembangkan budaya rela 

berkorban dan bergotong-royong. Makna bergotong royong 

di sini adalah KPM membantu putra-putrinya untuk maju 

dalam pendidikan dan orangtua siswa membantu KPM. 

Semuanya dilakukan dan bermuara untuk kemajuan 

siswa-siswi KPM. 
 
 
 

Membuat Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KMNR) 
 

Lomba KMNR merupakan lomba matematika yang 

menjadi ciri khas KPM. KMNR dimulai pada tahun 2006 di 

SD Menteng 01 Jakarta dengan peserta hanya sekitar 

200 siswa. Namun KMNR tahun 2014 ini diikuti sekitar 

70.000 siswa. 

KMNR diadakan setiap tahun. Namun KMNR pernah 

digelar dua kali dalam satu tahun dan pernah pula tidak 

ada lomba KMNR dalam setahun itu. Satu yang pasti tidak 

berubah adalah bayaran lomba ini tetap seikhlasnya. 

KMNR ini awalnya hanya untuk siswa SD saja, tetapi 

saat ini diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 11. Saat ini, 

KMNR digunakan oleh KPM sebagai sarana menjaring 

siswa untuk mengikuti lomba-lomba internasional. Selain 

itu KMNR dijadikan siswa untuk mengukur kemam- 

puannya dan melihat pesaing yang akan mengikuti 

olimpiade sains nasional (OSN), karena banyak peserta 

KMNR yang merupakan juara OSN. 

KPM ingin menjadikan KMNR sebagai lomba terbesar 

di Indonesia yang melibatkan seluruh siswa di Tanah Air.
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Membuat Buku dan VCD KPM 
 

Pada masa awal-awal berdiri di tahun 2004, KPM sudah 

berinisiatif untuk membuat VCD pembelajaran 

matematika khususnya olimpiade matematika dan VCD 

IPA. VCD ini dibuat dengan cara sederhana yaitu hanya 

dengan menuliskan soal di kertas dan kemudian Ridwan 

membahas soal tersebut. VCD ini unik karena boleh 

difotokopi tanpa seizin pembuat VCD.   VCD ini dibuat 

oleh tim KPM. Karena kesibukan Ridwan,  saat ini VCD 

pembelajaran itu belum dibuat kembali. 

Di tahun 2004 itu KPM juga sudah membuat buku 

kumpulan soal olimpiade matematika untuk SD. Sama 

seperti VCD, buku ini pun boleh diperbanyak tanpa seizin 

penulis. Maka tak heran jika kemudian banyak pihak, 

termasuk  penerbit  terkenal     maupun  tidak  terkenal, 

yang memperbanyak buku Ridwan itu. Buku-buku hasil 

penggandaan tanpa seizin penulis itu dijual di toko buku 

resmi seperti Gramedia dan pastinya Ridwan tidak 

mendapatkan royalti sama sekali. Ia sendiri tidak menjual 

buku-buku hasil karyanya itu secara resmi di toko buku 

Gramedia. Malah ada yang menjiplak buku Ridwan hampir 

100 persen dan mengganti nama penulisnya dengan nama 

dirinya, dan kebetulan Ridwan mengenal mantan suami 

dari  penulis  buku  tersebut  ketika  dia  masih  menjadi 

istri dari kenalan Ridwan yang merupakan guru kursus 

matematika di Kota Bogor.   Akhirnya untuk mencegah 

oknum-oknum yang memperbanyak dengan cara yang 

tidak santun, sekarang buku yang diproduksi KPM hanya 

mencantumkan tulisan, “Silakan memfotokopi buku ini 

bagi yang tidak mampu membelinya.” 

Saat ini Ridwan sudah membuat buku latihan untuk 

persiapan menghadapi olimpiade matematika  SD dengan
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nama Kumpulan Soal Kompetisi Matematika Nalaria 

Realistik sampai jilid ke-7, untuk SMP baru jilid pertama, 

buku  latihan  MNR  dan  buku  pegangan  siswa  kelas 

reguler KPM dengan nama Buku Pintar MNR.   Selain 

itu  ia  pun  menjadi  pembimbing    dan  sekaligus  editor 

dari buku matematika yang dibuat oleh Tobi.  Buku yang 

diedit Ridwan itu mengantarkan Tobi masuk rekor MURI 

sebagai penulis buku matematika termuda. 
 
 
 

Menjadi Pelatih Guru 
 

Profesi yang cukup penting bagi Ridwan selain menjadi 

pelatih matematika nasional dan pengajar siswa kelas 

berbakat di KPM, adalah menjadi pelatih guru. Hampir 

tiap minggu ia melatih para guru. Pada awal menjadi 

pelatih guru di KPM, kegiatan ini bukanlah sesuatu yang 

sederhana karena Ridwan harus menyiapkan segala 

sesuatunya sendiri termasuk ketika KPM akan menjual 

produk, ia pun harus membawanya sendiri. Tak jarang 

Ridwan naik kereta kemudian naik bis sambil membawa 

berbagai barang bawaan ke tempat pelatihan guru. Hal itu 

terjadi karena pihak pengundang kurang mengapresiasi 

Ridwan yang saat itu belum begitu dikenal. Apalagi 

pelatihan itu menggunakan bayaran seikhlasnya sehingga 

sekolah tempat pelatihan menganggap Ridwan-lah yang 

butuh. Kerap kali di awal-awal pelatihan Ridwan dipandang 

sebelah mata oleh kepala sekolah yang mengundang dan 

dihinakan oleh pihak yayasan. Apalagi ketika Ridwan 

datang berpenampilan lebih sebagai kuli angkut barang 

daripada seorang pelatih. Ini karena ia datang sendiri 

dengan membawa berbagai peralatan pelatihan dan 

produk untuk dijual. Yang lebih menyakitkan, ia sudah
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datang ke tempat pelatihan dengan penuh perjuangan 

namun bayaran seikhlasnya yang didapat tidak sesuai 

dengan ongkos yang dikeluarkan. Hal ini sering kali 

terjadi. 

Pengalaman seringnya melatih membuat kemampuan 

Ridwan melatih guru menjadi terlatih. Ia menjadi seorang 

pelatih guru matematika yang profesional walaupun 

bayarannya tetap seikhlasnya. 

Saat ini pelatihan yang dilakukan KPM jauh lebih baik. 

Seiring dengan makin dikenalnya KPM, pihak pengundang 

memberikan apresiasi yang memadai kepada tim pelatih 

KPM yang datang ke tempat pelatihan. 
 
 
 

Tidur di Rumah Orang Miskin Berbuah Umrah 
 

Pada saat awal melatih guru, ketika Ridwan datang ke 

suatu daerah biasanya ia menginap di rumah guru atau 

di asrama sekolah yang mengundang pelatihan. Karena 

menerima bayaran seikhlasnya, Ridwan berusaha sehemat 

mungkin mengeluarkan biaya, baik dari sisi Ridwan 

maupun dari sisi penyelenggara supaya tidak banyak dana 

yang keluar. Tetapi seiring dengan terkenalnya Ridwan, 

banyak pengundang yang langsung menempatkan Ridwan 

di hotel apabila pelatihan mengharuskan Ridwan menginap. 

Namun hal itu tidak selalu membuat Ridwan nyaman. Ka- 

renanya ia kadang memilih untuk tidur di tempat yang 

‘membingungkan’ panitia. Maksudnya, Ridwan terkadang 

meminta panitia untuk menempatkannya menginap di 

rumah orang miskin pada saat pelatihan di suatu daerah. 

Pilihan ini sesungguhnya bukan karena pilihan pribadi 

Ridwan. Tapi karena ia pernah mendapatkan ilham untuk 

menginap di rumah orang miskin selama melaksanakan
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pelatihan dalam jangka waktu 1 tahun dan setelah itu 

nanti Ridwan akan diumrahkan. Itulah ilham yang dida- 
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pat. Karena percaya ilham tersebut, maka Ridwan benar- 

benar menginap di rumah orang miskin. Ia pernah me- 

nginap di rumah tukang sol sepatu, tukang becak, supir, 

tukang bangunan, pengangguran, dan lain-lain.  Ridwan 

pernah tidur di rumah yang hanya punya satu ruangan. 

Di ruangan itu ada kursi tamu, tempat tidur, meja makan, 

dan lain-lain. Ketika menginap di rumah orang miskin itu, 

tidak jarang Ridwan hanya tidur beralaskan tikar. Namun 

pengalaman tidur di rumah orang miskin ini membuat 

Ridwan makin bersyukur dengan hidup yang dijalani saat 

ini. 

Setelah masa satu tahun dilewati dengan tidur di ru- 

mah orang miskin saat memberi pelatihan, ternyata be- 

nar Ridwan akan diumrahkan. Tanpa disangka-sangka,
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melalui perantara orangtua siswa KPM yang saat itu me- 

merlukan bantuannya, akhirnya Ridwan mendapat hadiah 

umrah. Uniknya, Ridwan mendapat fasilitas umrah kelas 

atas dari sebuah biro perjalanan elit yang punya banyak 

pengalaman mengantarkan umrah para pejabat tinggi 

negara. 

Kebiasaan menginap di rumah orang miskin dilakukan 

Ridwan berdasarkan ilham yang ia terima saat itu. Hal 

ini terus terang merepotkan panitia walaupun akhirnya 

panitia tidak punya pilihan karena jika hal itu tidak 

dipenuhi, Ridwan tidak mau melatih.  Tapi baginya, tidur 

di rumah orang miskin adalah sebuah pengalaman yang 

sangat berharga dan banyak kebaikan yang bisa dibuat, 

sehingga Ridwan kadang suka ingin mengulangi kembali 

hal itu demi meningkatkan rasa syukur. 
 
 
 

Mulai Mengirim Siswa dan Guru ke Luar Negeri 
 

Saat  pelatihan calon guru KPM di awal tahun 2005, 

Ridwan pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti kPM 

akan mengirimkan siswa ke luar negeri untuk mengikuti 

lomba dan mengirimkan guru-guru KPM ke luar negeri 

untuk mengantarkan anak-anak lomba. Omongan tersebut 

sontak membuat para peserta pelatihan menganggap 

Ridwan penghayal dan tukang mimpi, gara-gara itu pula 

banyak yang mundur karena mengganggap bergabung 

dengan orang gila. Sebab saat itu, gaji guru sangat minim, 

kantor KPM cuma rumah tipe 21 dan murid pun masih 

sedikit. 

Alhamdulillah berkat kegigihan Ridwan, pada tahun 

2007 ia mengirimkan satu tim ke lomba matematika 

internasional yang bernama WIZMIC di India. Pada lomba

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 

 

Perjalanan Seorang Ridwan dalam Mendirikan KPM                                                     45 
 

 

ini tim KPM meraih 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu dan 

gelar champion untuk beregu. Tim KPM yang pertama kali 

dikirimkan ke lomba luar negeri adalah Laila Mauhibah, 

Atika Almira, Ghifari Haikal Noortujuanto, dan Fristio 

Ahmad. Pendamping pada saat itu adalah Muhammad 

Mukafi dan Gogod Tujuanto, serta Ridwan sebagai team 

leader. 

Ternyata ucapan Ridwan pada tahun 2005 itu sudah 

terbukti dua tahun kemudian. Hingga tahun 2014 ini 

sudah ribuan siswa KPM dikirim ke lomba-lomba luar 

negeri, dan puluhan guru KPM sudah dikirim ke luar 

negeri menjadi pendamping. Saat ini KPM mempunyai 

lisensi atau menjadi perwakilan tunggal di Indonesia 

untuk mengikuti lomba-lomba di luar negeri. Jadi siswa 

KPM bisa langsung dikirimkan mengikuti lomba di luar 

negeri. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam rang- 

ka menyiapkan sumberdaya manusia yang bermutu dan 

berkelas dunia. 
 
 
 

Memecat Ratusan Siswa 
 

Setelah KPM mengirimkan siswa langsung ke luar 

negeri di tahun 2007, pamor KPM pun semakin meningkat, 

sehingga banyak orang mau belajar di KPM. Pada saat itu 

orang masih memilih untuk belajar di kelas reguler karena 

kelas khusus belum dipromosikan secara intensif. Melihat 

siswa reguler semakin banyak maka Ridwan merasa perlu 

mengadakan pertemuan orangtua siswa kelas reguler. 

Saat itu jumlah siswa kelas reguler ada sekitar 500 orang. 

Pada hari H, pertemuan orangtua yang sudah dirancang 

KPM di tahun 2008, ternyata hanya dihadiri sekitar 25 

orang dari 500 orang yang diundang. Padahal pada saat
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itu KPM sudah menyediakan konsumsi untuk 500 orang 

dan menyiapkan gedung yang besar untuk menampung 

mereka. Kejadian ini membuat Ridwan marah dan 

membuat keputusan yang mengagetkan staf dan guru pada 

saat itu. Keputusannya adalah memecat semua siswa yang 

orangtuanya tidak hadir pada saat itu. Esok harinya ketika 

les dimulai, setiap anak yang datang, disuruh pulang oleh 

staf administrasi KPM karena mereka dikeluarkan KPM. 

Hal ini cukup menghebohkan orangtua, sehingga banyak 

yang berdatangan ke KPM dan menanyakan tentang hal 

ini. Banyak orangtua yang memohon agar anaknya bisa les 

lagi di KPM. Akhirnya Ridwan membuat kebijakan. Siswa 

yang orangtuanya tidak hadir masih bisa belajar di KPM 

dengan syarat orangtuanya membuat surat permohonan 

maaf kepada Ridwan. Kemudian Ridwan menerima 

ratusan surat permohonan maaf setelah kejadian tersebut. 

Memecat  siswa  besar-besaran  pun  terjadi  di  tahun 

2014. Pada saat acara ceramah umum yang dilakukan oleh 

Prof Harold Reiter dari Amerika Serikat di GOR Pusdiklat 

Aparatur  Perhubungan  di bulan Maret 2014,  orangtua 

siswa kelas khusus dan siswa kelas khusus dikumpulkan 

di GOR tersebut. Sebelum acara selesai banyak orangtua 

yang sudah meninggalkan tempat, hampir setengah 

ruangan kosong. Padahal Ridwan sudah memerintahkan 

kepada orangtua untuk tidak pulang terlebih dahulu. 

Karena peringatan tadi tidak dipedulikan akhirnya 

Ridwan berteriak dengan keras akan memecat sekitar 500 

siswa KPM. Mendengar teriakan keras tersebut akhirnya 

banyak orangtua yang kembali ke GOR, tapi Ridwan sudah 

terlanjur mengatakan akan memecat sekitar 500 anak. 

Akhirnya ketika tes eliminasi, sekitar 500 anak dieliminasi 

terutama kelas MNR Plus. Namun eliminasi
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dilakukan berdasarkan nilai tes eliminasi pada bulan itu, 

karena sangat sulit untuk mengeliminasi berdasarkan 

siapa yang keluar GOR pada saat itu. 

Hal itu menimbulkan protes keras dari beberapa 

orangtua siswa yang merasa tidak keluar dari GOR. 

Peristiwa ini menjadi perenungan Ridwan di kelas khusus 

sekarang, sehingga munculah kebijakan baru yaitu 

menciutkan lagi jumlah siswa kelas khusus. 

Pada waktu masih bernama kelas berbakat, jika ada 

anak dieliminasi, orangtua kelas berbakat tidak berani 

protes, karena mengeliminasi siswa kelas berbakat adalah 

hak KPM dengan alasan apa pun dan itu sudah tertuang di 

surat perjanjian. Tetapi saat ini, dengan jumlah siswa 

kelas khusus yang sampai sekitar 1000 orang dan tes 

eliminasi yang kurang begitu ketat karena bertujuan agar 

banyak anak menggemari matematika, membuat siswa 

santai dan militansi orangtua menurun. Karena itulah 

Ridwan merasa eliminasi besar-besaran itu momentum 

untuk membuat KPM jauh lebih baik. 
 
 
 

Membangun Gedung KPM dengan Modal Seadanya 
 

Sampai tahun 2011 kantor KPM hanya berukuran 

rumah tipe 21. Hal itu membuat Ridwan galau, karena 

kantor seperti ini membuat KPM sulit berkembang. Kantor 

yang kecil membuat daya tampung SDM terbatas dan sulit 

mendapatkan SDM yang potensial, karena SDM potensial 

cenderung enggan bekerja di tempat seperti KPM saat itu. 

Kalau pun ada yang potensial, itu sangat jarang terjadi. 

Efek yang sangat besar adalah minimnya kaderisasi, 

sehingga hal ini akan berefek panjang untuk KPM di masa 

depan. Hal itu pun sudah disadari Ridwan. Karena itu
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Ridwan membuat suatu keputusan yang berani. 

KPM saat itu hanya mempunyai uang sekitar Rp 150 

juta. Secara perhitungan, biaya untuk membangun gedung 

dua lantai seperti kantor KPM di Taman Pagelaran, 

dibutuhkan dana sekitar Rp 800 juta. Tapi Ridwan 

bertekad untuk membangun gedung tersebut apapun 

caranya dengan semboyan “Jika ingin maju harus punya 

tekad  dan  nekad”.  Tentu  bukan  nekad  yang  membabi 

buta.  Di  sinilah  bedanya  Ridwan  dengan  yang  lain. 

Ketika bingung dengan masalah tersebut, ia kemudian 

memohon petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi. 

Uniknya, setelah berdoa Ridwan mendapat bisikan untuk 

menghubungi Fauzi, orangtua siswa, yang mempunyai 

toko bahan bangunan, dan Dede, orangtua siswa, yang 

berprofesi sebagai arsitek. Ketika Ridwan menghubungi 

keduanya, ternyata ia menemukan solusi yang jitu. Fauzi 

bersedia menyiapkan bahan bangunan terlebih dahulu dan 

Ridwan boleh membayar belakangan, sementara Dede 

akan mendesain gedung tanpa dibayar. Tapi dari mana 

pekerja bangunannya. Ridwan kemudian mendapat ilham 

untuk menghubungi Suroso, orangtua siswa, yang bekerja 

di sebuah perusahaan kontraktor perumahan. Dari Suroso 

inilah ia mendapat mandor dan tukang bangunan yang 

dibayar belakangan. 

Akhirnya proyek itu berjalan. Setelah lebih dari satu 

bulan, Ridwan mulai memikirkan bagaimana mencari dana 

untuk membiayai itu semua. Akhirnya ia memutuskan 

untuk membicarakan hal ini di depan orangtua siswa KPM 

pada saat pertemuan orangtua siswa. Ia mengatakan akan 

membangun kantor KPM di atas rumah yang Ridwan 

miliki. Rumah itu sudah diwakafkan untuk umat melalui 

KPM dan Ridwan menawarkan siapa yang mau
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menyumbang pembangunan kantor KPM. Kemudian ia 

memperlihatkan foto-foto pembangunan kantor tersebut. 

Alhamdulillah orangtua kelas khusus saat itu sangat 

peduli sehingga dalam waktu satu bulan terkumpul dana 

Rp 600 juta. Dana terkumpul dari orangtua dimulai dari 

yang menyumbang Rp 5.000 sampai Rp 200 juta. Itulah 

militansi dan kepedulian orangtua saat itu. Dengan dana 

tersebut akhirnya kantor KPM selesai dibangun. 
 
 
 

Mulai Terpikir Membuka Cabang 
 

Hal yang sulit diwujudkan adalah membuat cabang 

KPM, karena sangat sulit mencari orang yang mau diajak 

susah atau mau diajak rugi. Ketika orang membuka 

cabang suatu kursus yang terbayang adalah keuntungan 

yang akan didapat sehingga orang banyak yang berminat 

membuka cabang kursus tersebut. Tapi ketika orang 

membuka cabang KPM, yang terbayang adalah kerugian 

yang akan diderita. Lalu, siapa yang mau dan berminat 

untuk rugi dan menderita? 

Alhamdulillah ternyata Ridwan menemukan orang yang 

sejalan dengan pemikiran KPM. Di antaranya Arodhi dari 

sekolah Al Hikmah Surabaya. Ridwan membuka cabang 

resmi KPM yang pertama di sekolah Al Hikmah Surabaya 

di tahun 2014. Cabang ini benar-benar menerapkan sistem 

metode seikhlasnya. Setelah cabang Surabaya, KPM mem- 

buka cabang lagi di Solo, Semarang, Serang, Jakarta, 

Depok, Bekasi, Makassar, Sidoarjo, Jember, Jombang, Bali. 

Pembuatan cabang ini tidak mudah karena persya- 

ratannya rumit. Ada beberapa kota yang mencoba ternyata 

gagal Karena KPM tidak menemukan sekolah dan orang 

yang cocok untuk mengurus cabang KPM di kota tersebut.
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Membuat cabang KPM mempunyai tantangan yang 

sangat besar yaitu pada sisi masyarakat Indonesia. Sebab 

masyarakat pada umumnya memaknai istilah “seikhlas- 

nya’’ dengan gratis atau membayar sekecil mungkin. Se- 

hingga ketika awal membuka cabang, kita harus siap 

menanggung  kerugian secara financial. Selain itu mene- 

mukan orang yang rela meminjamkan rumah atau ruko- 

nya secara gratis bagi kantor cabang KPM di suatu kota 

menjadi kesulitan tersendiri bagi KPM. Cara ini dilakukan 

karena dengan menggunakan bayaran seikhlasnya sulit 

bagi cabang memperoleh dana untuk menyewa rumah atau 

ruko.   Karena itu bagi orang yang ingin membuka cabang, 

modal utama   yang harus dimiliki oleh pemilik cabang 

adalah modal iman dan takwa, selain modal harta dan 

yang pasti harus berjamaah. 

Cabang KPM bukanlah milik pribadi.   Cabang KPM 

adalah milik umat. Para kepala cabang KPM harus rela 

diganti dan berganti, serta tidak mewariskannya kepada 

anggota keluarga. Diperlukan kesiapan bagi orang-orang 

yang menjadi kepala cabang dan pengurus cabang KPM. 

Karena itulah, menjadi kepala cabang dan pengurus ca- 

bang KPM, harus melalui proses pengkaderan yang dila- 

kukan oleh KPM. Konsep ini mirip dengan cabang di orga- 

nisasi seperti Muhammadiyah atau Nahdhatul Ulama 

(NU). 
 
 
 

Memimpikan KPM Jadi Suvenir bagi Bangsa dan Dunia 
 

Setelah lebih dari 10 tahun belajar, tanpa terasa dan 

tanpa disadari banyak alumni KPM yang sudah kuliah. 

Ternyata di antara alumni KPM itu banyak yang kuliah 

di luar negeri dengan beasiswa seperti kuliah di NUS
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dan NTU di Singapura, KAIST di Korea, MIT di Amerika 

Serikat, dan ada pul yang kuliah di Jerman.  Sebenarnya 

fenomena anak-anak KPM akan kuliah di luar negeri 

sudah diprediksi Ridwan, karena pola pembinaan yang 

dilakukan KPM selama ini akan bisa mewujudkan itu. 

Berdasarkan hal tersebut KPM berusaha memberikan 

sesuatu bagi bangsa ini yaitu generasi muda yang unggul 

dalam ilmu dan teknologi serta shalih dalam berperilaku 

dan tetap menjunjung budaya bangsa yang bhineka 

tunggal ika. Ridwan melakukan hal ini karena mengingat 

hampir jarangnya lembaga yang menyiapkan manusia 

unggul   secara   komprehensif   agar   bangsa   Indonesia 

bisa bersaing dengan bangsa lain di masa depan. Untuk 

mewujudkan ‘suvenir’ itu, KPM akan memperbaiki kinerja 

dan kualitas para pendidik dan kualitas siswa yang masuk 

di kelas khusus KPM. 

Di sisi lain, untuk menambah keragaman ilmu yang 

diajarkan, karena setiap manusia mempunyai potensi yang 

berbeda, KPM membuat kursus tambahan di antaranya 

IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan taekwondo. Jenis 

kursus ini akan terus bertambah seiring dengan perkem- 

bangan KPM.  Kursus-kursus tersebut akan dibuat kelas 

khusus/kelas berbakat, sehingga akan terlahir manusia- 

manusia yang akan menjadi pewaris bangsa dan bisa 

membuat bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa lain 

di masa depan. 

Selain itu kewajiban siswa-siswa KPM, baik kelas 

khusus maupun reguler, guru serta karyawan KPM adalah 

melaksanakan tujuh sunnah secara bertahap dan terus 

meningkat, dengan harapan semoga hal ini diikuti oleh 

orangtua siswa dan teman kerjanya. Hal ini merupakan 

suatu  proses  yang  sangat  penting  bagi  terbentuknya



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generasi baru yang shalih dan cerdas. Ketujuh sunnah 

tersebut di antaranya puasa Senin-Kamis, shalat dhuha, 
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Tim taekwondo  KPM, muda tapi sarat prestasi. 

 

 
 
 
 

shalat tahajud dan shalat witir, tadabur al-Qur’an, shalat 

berjamaah, shadaqah (sedekah), dan menjaga wudhu. 

Semoga ketika banyak orang melaksanakan tujuh sunnah 

ini, bangsa Indonesia mempunyai manusia-manusia yang 

berderajat tinggi dan efeknya membuat bangsa ini menjadi 

bangsa yang berderajat tinggi di hadapan bangsa lain. 

Setelah  bangsa  Indonesia  mempunyai  derajat  tinggi 

di hadapan bangsa-bangsa lain, maka KPM akan 

mengembangkan diri ke berbagai   negara di dunia. Hal 

ini  sangat mudah dilakukan  karena  melihat Indonesia 

sebagai bukti keberhasilan KPM. Dampaknya, akan 

banyak manusia di dunia berderajat tinggi sehingga 

membuat bangsa-bangsa di dunia akan berderajat tinggi. 

Selanjutnya akan tercipta perdamaian dunia dan ini sesuai 

dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Inilah 

impian KPM sebagaimana tercantum di logo KPM: KPM 

berada di atas bola dunia.
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KPM sebagai BUMA 
 

Setelah lebih dari 10 tahun berjalan, Ridwan berpikir 

bagaimana cara agar KPM bisa terus bertahan dan ber- 

kembang ketika Ridwan meninggal dunia kelak. Berda- 

sarkan ilham, akhirnya ia mendapatkan solusi, yaitu tidak 

akan mewariskan KPM kepada anak dan keluarga. KPM 

akan diwariskan kepada kader KPM terbaik yang bisa 

memimpin KPM jauh lebih baik daripada kepemimpinan 

Ridwan. KPM akan diberikan kepada umat sebagai amal 

jariyah Ridwan di dalam hidup ini.   Ridwan ingin KPM 

seperti perguruan tinggi Al-Azhar di Kairo yang tetap ada 

hingga ratusan tahun walaupun pendirinya sudah tidak 

ada. 

Sehubungan dengan itu, Ridwan memisahkan harta 

pribadi dengan harta KPM agar jelas mana yang akan 

diwariskan kepada anak-anaknya dan mana yang tidak 

diwariskan karena diserahkan sebagai milik KPM. Selama 

ini KPM adalah Ridwan dan Ridwan adalah KPM, sebab 

Ridwan mengorbankan seluruh hidup dan hartanya untuk 

KPM, dan memang KPM itu adalah miliknya. Tidak ada 

beda antara harta Ridwan dan harta KPM. Alhamdulillah 

keputusan ini didukung penuh oleh sang istri. Di sinilah 

Ridwan menyadari kalau ilham untuk memilih istri yang 

bernama Anis Kurniasih sangatlah benar. Karena Ridwan 

sekeluarga memberikan sesuatu yang sudah dibangun 10 

tahun lebih, padahal saat ini KPM bisa menjadi mesin 

uang yang sangat besar bagi Ridwan sekeluarga. 

Setelah pemisahan tersebut dilakukan, itu pun me- 

nurut petunjuk ilham, maka Ridwan menyatakan KPM 

adalah BUMA (Badan Usaha Milik Allah).   Tujuannya 

adalah agar timbul kesadaran pada diri Ridwan, keluarga, 

karyawan, guru, siswa dan orangtua siswa kalau KPM
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itu punya Allah bukan punya Ridwan lagi walaupun 

Ridwan yang mendirikan. Tugas Ridwan saat ini adalah 

mengelola, membesarkan, dan menyiapkan generasi pe- 

nerus KPM yang lebih baik dari Ridwan. Merekalah yang 

akan mengelola KPM saat Ridwan meninggal atau sudah 

tidak bisa aktif lagi di KPM. 

Konsep BUMA ini pula yang membuat Ridwan me- 

nyadari bahwa apapun yang ada di bumi ini adalah milik 

Allah,   dan manusia harus mempertanggungjawabkan 

titipan Allah tersebut di akhirat nanti. Penyadaran itu 

yang membuatnya semakin merasa ringan melepas KPM 

untuk umat suatu saat kelak. Semua keluarga besar KPM 

harus memiliki pemahaman ini, terutama yang ingin 

membuat cabang KPM. Sebagaimana KPM pusat, cabang 

KPM pun bukanlah milik pribadi tetapi milik umat. 

Semenjak  pernyataan  KPM  sebagai  BUMA,  Ridwan 

tak segan untuk menerima bantuan dari orangtua siswa, 

orang lain, atau lembaga lain yang ingin membantu KPM, 

karena KPM saat ini sudah milik umat yang memang perlu 

dukungan umat agar KPM menjadi besar dan berkembang. 

Apalagi KPM melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat 

untuk bangsa dan negara ini. 
 
 
 

Hidup dengan Ilham 
 

Ridwan sering mendapatkan ilham atau petunjuk me- 

lalui bisikan gaib. Hidup dengan memperhatikan bisikan 

gaib, selain ada sisi baiknya ada juga tantangannya. Ka- 

rena begitu kerapnya mengikuti bisikan gaib, Ridwan pun 

disebut orang ‘gila’ oleh orang-orang yang mengetahui- 

nya. Bahkan ada yang menduga Ridwan pengikut aliran
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sesat. Bagaimana tidak? Dalam rapat-rapat, misalnya, 

semua orang sepakat dengan keputusan A, begitu Ridwan 

meninggalkan rapat keputusan berubah menjadi B karena 

mendapat  bisikan  gaib.  Akibat  hal  tersebut  banyak 

orang berpikir kalau Ridwan orangnya plin-plan. Tetapi 

bagi Ridwan, berdasarkan pengalaman mengelola KPM 

keputusan berdasarkan ilham itulah yang paling benar. 

Banyak kejadian dalam hidup Ridwan yang dipengaruhi 

oleh ilham yang tentunya juga berpengaruh dalam kehi- 

dupan KPM.   Ilham itu ada yang membuat Ridwan se- 

nang dan banyak pula membuatnya menderita. Tetapi 

penderitaan yang dilakukan berdasarkan ilham biasanya 

menghasilkan kesenangan yang tak terduga. Ridwan sering 

mendapatkan ilham untuk hal-hal besar dan juga untuk 

hal-hal yang kecil. Hal besar yang pernah ia peroleh adalah 

pada tahun 1995, Ridwan sudah mendapat bisikan kalau 

SBY akan menjadi Presiden Republik Indonesia, padahal 

saat itu SBY masih menjabat Danrem 074/Pamungkas. 

Ridwan mendapat bisikan itu setelah melihat foto SBY 

di sampul (cover) sebuah majalah nasional. Begitu pula 

dengan Jokowi. Ridwan sudah mendapat ilham Jokowi 

bakal menjadi presiden.  Hal itu ia dapat ketika melihat 

foto Jokowi di sebuah koran nasional waktu Jokowi masih 

menjadi Walikota Solo. 

Selain dua kejadian unik di atas, Ridwan pernah punya 

permintaan  dalam  hati.  Pada  tahun  2007  itu  Ridwan 

ingin bersalaman dengan SBY. Alhamdulillah dua minggu 

setelah keinginan Ridwan tersebut, ia bisa bersalaman 

dengan SBY sekaligus mendapatkan Satyalancana Wira- 

karya. 

Pada tahun 2013, ketika di Bandara Solo saat akan
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kembali ke Bogor, Ridwan berbisik dalam hati ingin ber- 

salaman dengan Jokowi yang waktu itu menjadi Gubernur 

DKI Jakarta. Beberapa menit kemudian, tidak disangka 

tiba-tiba Jokowi masuk ruang tunggu bandara dan duduk 

di sebelah Ridwan. Langsung saja Ridwan menyalami 

Jokowi. Sayangnya Ridwan tak sempat mengambil foto 

bersamanya karena sudah didahului banyak penumpang 

pesawat saat itu. 

Contoh-contoh ilham yang sederhana, walaupun bisa 

jadi  sesungguhnya  tidak  sederhana,  menurut  Ridwan, 

di antaranya: Ridwan memberi nama ketiga anaknya 

berdasarkan bisikan ilham. Nama-nama anak tersebut 

adalah Raden Rahayuningati Ridwan Saputra, Raden 

Surawisesa Ridwan Saputra dan Raden Jagadnata Ridwan 

Saputra.  Ilham  lain  yang  menarik  pada  tahun  2014 

adalah ketika ia mendapat perintah harus jalan kaki dari 

Bogor ke Surabaya.  Padahal di tahun 2014 ini, Ridwan 

sangat sibuk dan mudah baginya untuk naik pesawat ke 

Surabaya.  Ilham itu ia lakukan walaupun harus tidur di 

masjid atau pom bensin selama melakukan perjalanan 

tersebut. Tapi perjalanan ini tidak sampai tuntas dilaku- 

kan karena ia mendapat perintah untuk kembali. Ridwan 

hanya sampai Karawang Timur. Dan ternyata setelah 

Ridwan melihat berita, terjadi banjir besar di wilayah 

Karawang, Subang dan Indramayu. Ridwan tetap mene- 

ruskan dengan cara lain sesuai dengan ilham yang baru 

didapat yaitu melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan 

mobil melalui jalur selatan.  Hasil dari perjalanan ini 

Ridwan mendapat mobil. Mobil ini sangat bermafaat dalam 

perjalanan KPM.   Banyak ilham yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, yang sangat mempengaruhi per-
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jalanan KPM. Yang menarik lagi adalah ilham mendapat 

vespa untuk kendaraan operasional Ridwan yang akan 

diceritakan secara khusus. 
 
 
 

Cerita Unik Ilham Vespa Karuhun 
 

Ada cerita menarik tentang pembelian Vespa ini. Pada 

mulanya, Ridwan pergi ke mana-mana mencari orang yang 

hendak menjual Vespa. Sampai-sampai bersama 

pamannya,  Ridwan  mencari  ke  daerah  Cileungsi  dari 

pagi sampai sore, selama beberapa hari, tetapi tidak me- 

nemukan sepeda motor yang cocok. Pencarian yang gagal 

ini membuatnya lemas dan hampir putus asa karena 

kebutuhan kendaraan bermotor sudah sangat mendesak. 

Waktu itu adalah malam Jumat. Saat mengangkat 

tangan dalam shalat Maghrib dan mengucapkan Allahu 

Akbar, ada suara berbisik di telinganya, “Kalau ingin 

membeli Vespa, belilah Vespanya Pak Yono”. Yono adalah 

tetangga dekat yang sering bareng pergi ke masjid. Ia 

adalah jamaah Masjid Laladon Indah sehingga sudah akrab 

dengan Ridwan. Awalnya, Ridwan tidak memedulikan 

bisikan itu, tetapi esok harinya pada saat berangkat shalat 

Jumat Ridwan bertemu Yono. Kemudian, Ridwan 

bertanya, “Apakah Pak Yono akan menjual motornya?” 

Jawabnya, “Iya, tapi Vespa itu rusak, karena itu mau saya 

jual, dan sudah ada yang mau beli setelah shalat Jumat 

ini.” Tanpa berpikir panjang Ridwan menimpali bahwa ia 

akan membeli Vespa itu dengan harga yang diinginkan 

walaupun Vespa itu rusak. Akhirnya, Vespa itu dibeli 

meski ia harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk 

perbaikan. Anehnya lagi, para ahli Vespa bilang kalau itu
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Vespa bersejarah. 

 
bukan Vespa asli tetapi Bajaj Super. 

Banyak kejadian ‘unik’ dialami Ridwan setelah 

mempunyai Vespa ini. Salah satunya adalah Vespa ini tidak 

mau jalan jika Ridwan melakukan perbuatan  dosa yang 

ia sadari di antara rentang waktu ia menaikinya. Karena 

itu, agar Vespa bisa dipakai ia harus banyak beristighfar 

lebih dahulu dan memohon ampun kepada Allah. Dari 

pengalaman ini, ketika Vespa tidak mau distarter maka 

sambil  terus  beristighfar  ia  merenungi  dosa  apa  yang 

telah   diperbuat   sebelumnya.   Setelah   ia   menemukan 

dosa yang telah diperbuat, Vespa itu bisa distarter dan 

dipakai. Keunikan berikutnya terjadi pada saat shalat ia 

mendapat ilham untuk menjual Vespa tersebut ke salah 

seorang  muridnya  dan  nantinya  Vespa  itu  akan  balik 

lagi  untuk  dibelinya  kembali.  Alasan  untuk  menjual 

Vespa tersebut adalah karena pada saat awal membuka
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kursus gaya baru dengan sistem metode seikhlasnya, ia 

membutuhkan sejumlah uang untuk membiayai kegiatan 

operasional awal, sehingga pilihannya adalah menjual 

Vespanya.   Uniknya, ketika murid itu ditawari untuk 

membeli Vespa ia memang tertarik untuk membelinya, dan 

Ridwan pun menegaskan, bila kelak ia punya cukup uang 

Vespa itu akan dibelinya kembali, dan si murid pun tidak 

berkeberatan. 

Saat ini Vespa tersebut tersimpan di rumah Ridwan 

tetapi jarang dipakai. Jarang dipakai bukan karena banyak- 

nya perbuatan dosa, melainkan karena surat-suratnya 

sudah tidak ada. BPKB-nya hilang akibat tertelingsut/ 

tersingsal saat pindah-pindah rumah sehingga STNK-nya 

pun tidak bisa diperpanjang. Bila ada keinginan untuk 

mengendarainya di jalan raya, dalam hati Ridwan timbul 

kekhawatiran kalau-kalau Vespa itu akan disita polisi. 

Karena itu, keinginan itu dibatalkan. Vespa itu punya 

sejarah penting dalam perjalanan karir Ridwan sehingga 

diberi nama Vespa Karuhun. Karuhun adalah istilah bagi 

para leluhur orang Sunda. 
 
 
 

Melaju dengan Ilham 
 

Ridwan saat ini berprinsip dan berkeyakinan bahwa 

ilham adalah bagian yang  tidak terpisah dari kehidupan 

Ridwan tapi akan jadi bagian terpisah dari KPM. Karena 

itu Ridwan harus menyiapkan dasar-dasar yang kuat baik 

dari segi visi dan misi serta Standar Operasional Prosedur 

yang ada di KPM. Motivasi yang benar pun Ridwan 

tanamkan di staf dan guru KPM, bahwa bergabung di KPM 

bukan untuk bekerja atau mencari nafkah tetapi



 

 

 
 
 

 

 

berjuang, urusan rezeki biarlah Allah yang mengatur. 

Sehingga tidak ada tempat bagi manusia yang niatnya 

adalah bekerja dan mencari uang di KPM.   Hal itu pun 

Ridwan terapkan kepada kepala cabang-kepala cabang 

KPM beserta jajarannya. Sehingga jika kelak Ridwan 

sudah tidak aktif lagi di KPM atau sudah meninggal dunia, 

KPM akan berjalan normal dan manusiawi. 

Ridwan sudah mendapat ilham bahwa ia akan men- 

dapat profesi baru atau profesi tambahan dan akan terus 

mendapatkan ilham untuk pengembangan profesi baru 

yang akan digeluti nanti. Walaupun saat ini ia tidak tahu 

profesi baru tersebut, tapi bagi Ridwan yang sudah me- 

nyerahkan harta dan jiwanya kepada Allah, akan menga- 

takan “siap!” ketika ilham sudah menunjukkan jalan. Dan 

tugasnya yang terpenting saat ini adalah   menyiapkan 

generasi penerus KPM yang tangguh yang bisa me- 

ngembangkan KPM menjadi lembaga yang lebih baik dari 

yang telah dilakukannya saat ini. 

Ridwan sendiri kini merasa berada di titik nadir.

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAB 

2 
 
 

 

Visi dan Misi KPM



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saat berkunjung ke Taj Mahal India dalam rangka mengikuti  International Youth Mathematicians Convention (IYMC) 2012.
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linik Pendidikan MIPA (KPM) merupakan 

lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, 

khususnya bimbingan belajar bagi siswa SD/ 

MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Pada mulanya, 

pada periode awal berdirinya, KPM menyelenggarakan 

program pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan 

fisika. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, KPM pun 

menyelenggarakan program bimbingan ilmu pengetahuan 

sosial dan seni beladiri. Kendati demikian, sejak awal, KPM 

lebih memfokuskan diri pada pembelajaran matematika 

yang menitikberatkan pada penggunaan nalar yang 

dikenal sebagai Matematika Nalaria Realistik (MNR). 

Dalam  pembelajaran  MNR,  daya  nalar  siswa  diasah 

dalam memahami matematika dan menggunakan konsep 

matematika sehingga daya nalar dan keterampilan siswa 

meningkat dalam memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran MNR mulai diterapkan secara 

resmi di KPM sejak tahun 2005, dan menjadi program 

unggulan KPM. 

Dalam   menyelenggarakan   kegiatan   belajar,   KPM 

tidak menentukan tarif biaya belajar, melainkan dengan
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membebaskan siswanya untuk membayar seikhlasnya. 

Inilah yang membedakan KPM dari lembaga sejenis 

lainnya. Selain itu, KPM juga tidak melulu membimbing 

siswa binaannya menurut program bimbingan belajar yang 

dipilihnya, akan tetapi KPM juga membina perbaikan 

akhlak siswa sehari-hari. 

Karena mendapatkan pembinaan dalam rangka me- 

ningkatkan penguasaan disiplin ilmu dan akhlak, sejumlah 

siswa binaan KPM telah berhasil menjadi juara olimpiade 

matematika nasional dan internasional di berbagai negara, 

tidak sedikit di antara mereka meraih medali emas dalam 

kompetisi akbar tersebut. 

Sejak awal berdiri hingga saat ini KPM mengalami 

kemajuan pesat baik dalam program kegiatan yang dise- 

lenggarakan maupun dalam pengembangan sarana dan 

prasarana pembelajaran yang dimilikinya. KPM me- 

langkah dengan visi, misi dan tujuan sebagai berikut: 
 
 
 

Visi: 
 

Meninggikan derajat manusia. 

“... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan  beberapa  derajat...”  (QS  al-Mujaadilah: 

11). 
 
 

 

Misi: 
 

•   Menjadikan   Sistem   Metode Seikhlasnya dan Mate- 

matika Nalaria Realistik sebagai sarana agar manusia
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selalu  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  dan 

mudah memperoleh pengetahuan. 

•   Menyebarkan Sistem Metode Seikhlasnya dan Mate- 

matika Nalaria Realistik dalam setiap denyut nadi ke- 

hidupan dan setiap lapisan masyarakat di manapun 

berada. 
 
 
 

Tujuan 
 

•   Mengajak   manusia untuk semakin bertakwa kepada 

Allah SWT. 

•   Membantu   pemerintah dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

•   Menanggulangi kapitalisasi pendidikan. 

•   Membantu anggota masyarakat untuk berbagi penge- 

tahuan dan  keterampilan. 

•   Membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 

•   Menjadi contoh lembaga yang melaksanakan Sistem 

Metode Seikhlasnya. 
 
 
 

Nilai dalam Budaya KPM 
 

Nilai-nilai inti yang dikembangkan KPM dalam melang- 

kah untuk mencapai tujuan meliputi nilai-nilai: ikhlas, 

jujur, inovatif, kerjasama, pembelajar, komit, peduli, dan 

unggul. Dalam kegiatan sehari-hari setiap warga KPM 

harus menjunjung nilai-nilai tersebut. 

Sementara itu, nilai-nilai kepemimpinan yang dikem- 

bangkan KPM mencakup nilai-nilai: ikhlas, kompeten, 

visioner, jujur, menginspirasi, aktualisasi diri, dan rendah
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hati. Nilai-nilai tersebut selalu tecermin pada diri pim- 

pinan dan karyawan dalam jajaran manajemen KPM 

dalam menjalankan tugas sehari-hari. 
 
 
 

Pendiri, Tanggal Berdiri dan Domisili KPM 
 

KPM didirikan oleh Ir Raden Ridwan Hasan Saputra 

MSi pada 16 April 2001. Namun, KPM baru benar-benar 

beroperasi menjalankan program kegiatannya secara 

tertata dengan sistem manajemen dan administrasi yang 

baik sejak tahun 2003. 

KPM berdomisili di Komplek Taman Pagelaran Jl. 

Cempedak Raya Blok C-9 No. 19 - 20, Ciomas, Bogor. 
 
 
 

Keunikan KPM 
 

KPM merupakan lembaga pendidikan yang memiliki 

sejumlah keunikan yang tidak dimiliki oleh lembaga 

sejenis di mana pun. Keunikan tersebut meliputi: 

- Siswa  membayar  seikhlasnya  (sesuai  kemampuan) 

tetapi guru dibayar dengan tarif normal dan karyawan 

mendapat gaji yang wajar 

- Siswa-siswanya    banyak    yang    berprestasi    dalam 

penguasaan kemampuan matematika baik tingkat 

nasional maupun internasional 

- Beberapa siswa KPM memperoleh penghargaan Satya 

Lancana Wirakarya dari Presiden RI Dr H Susilo 

Bambang Yudhoyono 

-    Mempunyai jaringan internasional. 

-    Buku pelajaran dan VCD pembelajaran yang diproduksi 

KPM dipersilakan untuk difotokopi
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Memasukkan uang seikhlasnya ke dalam keropak untuk mengikuti lomba. 

 

- Siswa KPM berasal dari berbagai kalangan dan latar 

belakang status sosial 

- Pembelajaran  menitikberatkan  pada  penalaran  dan 

pendidikan akhlak 

- Dalam belajar siswa wajib mengisi kartu shalat dan PR 

akhlak serta ada kewajiban menghafal beberapa surat 

al-Qur’an khusus yang beragama Islam 

-    Karyawan KPM setiap hari membaca al-Qur’an ber- 

sama di sela jam istirahat. 
 
 

 

Dukungan Sarana dan Prasarana 
 

Dalam menyelenggarakan program pendidikan, KPM 

didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung per- 

kantoran dan ruang belajar yang modern dengan peralatan 

yang lengkap, serta sistem pendidikan yang maju dalam 

materi pelajaran, kurikulum dan metodologi pendidikan.
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Dukungan Sumberdaya Manusia 
 

Dalam melaksanakan program kegiatannya, KPM 

didukung oleh tenaga-tenaga administrasi yang profe- 

sional dan berpengalaman serta tenaga pendidikan yang 

kompeten, kredibel, dan unggul. 
 
 
 

Ciri Lembaga KPM 
 

KPM berciri sebagai lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan kursus matematika matematika nalaria 

realistik (MNR) dan menerapkan konsep sistem metode se- 

ikhlasnya (SMS). Selain itu, dalam keseharian, warga KPM 

berperilaku dengan ciri khas sebagaimana ditunjukkan 

dalam praktik amal ikhlas dalam beribadah. 

Dalam keseharian siswa KPM juga berperilaku khas, 

beramal ikhlas dengan mengisi keropak/kotak yang di- 

sediakan KPM, dan perilaku ikhlas lainnya di dalam dan 

di luar kelas. Sedangkan keseharian guru ditunjukkan 

dengan mendidik siswa secara ikhlas, dan perilaku amal 

dalam bentuk infak dan sedekah, serta setiap tahun 

mengeluarkan zakat. 

Selain itu, ciri khas KPM dapat ditemukan pada siswa 

binaan KPM yang Muslim dan guru serta karyawan KPM 

yang selalu melaksanakan shalat berjamaah tepat pada 

waktunya, tadarus (membaca al-Qur’an) dan bershalawat 

sebelum memulai kegiatan belajar-mengajar, berpuasa 

pada hari Senin dan Kamis, dan mengerjakan amal sunnah 

lainnya. 

KPM menyisihkan 10 persen dari pendapatan lem- 

baga,  begitu  juga  guru  menyisihkan  10  persen  dari
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penghasilannya untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat 

2,5 persen dan dalam bentuk infak dan sedekah 7,5 persen. 

Secara pribadi, penambahan besaran nilai infak dan 

sedekah diserahkan pada individu masing-masing. 

Setiap tahun dana zakat dikumpulkan lalu diserahkan 

kepada badan amil zakat terdekat, sedangkan dana infak 

dan sedekah yang digunakan untuk kepentingan umat, 

khususnya kaum dhuafa, yatim piatu, dan fakir miskin 

yang berada di lingkungan terdekat di sekitar domisili 

lembaga melalui lembaga ZIS resmi. 
 
 
 

Pusat Unggulan 
 

KPM merupakan lembaga yang menjadi pusat unggulan 

(center of excellence) dalam pengamalan dan penyebaran 

SMS dan sekaligus dalam pelatihan dan pengembangan 

MNR. 
 
 
 

Pengamal dan Penyebar SMS 
 

Pendiri KPM, Ridwan Hasan Saputra, adalah pencetus 

konsep SMS. Sebagai konseptor SMS ia mewajibkan 

dirinya sendiri dan keluarganya, serta segenap warga KPM 

--para staf karyawan, guru, siswa, dan orangtua siswa-- 

untuk mengamalkan SMS dalam perilaku sehari- hari 

secara konsiten dan konsekuen. 

Meyakini bahwa konsep SMS merupakan satu-satunya 

jalan yang mampu mendatangkan keberkahan dalam 

seluruh hajat hidup dan kehidupan, konsep SMS tersebut 

disebarkan ke dalam pergaulan dengan berbagai golongan
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dan lapisan masyarakat di manapun berada. Sebagai 

konsekuensinya, dalam menjalin kerjasama dengan mitra, 

konsep SMS menjadi prasyarat untuk diterapkan. 

Lembaga KPM pun dijadikan sebagai Pusat Penyebaran 

SMS ke tengah kehidupan masyarakat di mana pun 

berada. 
 
 
 

Pelatih dan Pengembang MNR 
 

Pendiri KPM, Ridwan Hasan Saputra, juga pencetus 

dan penemu konsep matematika nalaria realistik (MNR). 

Sebagai  pencetus  dan  penemu  MNR,  ia  mengajarkan 

MNR ke segenap murid-muridnya, baik murid-murid yang 

belajar di KPM Pusat maupun di cabang-cabang KPM di 

berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan kelas-kelas jauh 

KPM, serta dalam pelatihan-pelatihan guru. Sebagian di 

antara murid-murid Ridwan ada yang kemudian menjadi 

guru dan pelatih MNR dan diberi otoritas penuh untuk 

mengajarkan MNR kepada siapapun di mana pun berada. 

Selaras dengan perjalanan waktu dan perubahan dalam 

dunia pendidikan, konsep MNR tersebut terus dikem- 

bangkan, dan KPM dijadikan sebagai Pusat Pelatihan, 

Pembelajaran dan Pengembangan MNR. 
 
 
 

Cabang-cabang KPM 
 

Cabang KPM merupakan kepanjangan tangan KPM 

Pusat. Cabang ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan pendidikan masyarakat di mana saja. Sistem 

dan program pendidikan yang diterapkan Cabang 

mengikuti sepenuhnya sistem dan program yang berlaku
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di KPM Pusat. 

Cabang KPM berada di sejumlah daerah, antara lain: 

Surabaya, Solo, Semarang, Serang, Jakarta, Depok, 

Bekasi, Makassar, Sidoarjo, Jember, Jombang, Bali. 

Masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan bim- 

bingan dan belajar dari KPM bisa menghubungi KPM 

Pusat atau KPM Cabang. 

 
 
 
 

Jumlah Siswa 
 

Hingga awal 2014, jumlah siswa binaan KPM mencapai 

tidak kurang dari 7.000 siswa, sebanyak 2.000 siswa 

belajar di KPM Pusat dan sebanyak 5.000 siswa belajar 

di cabang KPM, kelas-kelas jauh, dan program pelatihan. 
 

 
Kompetisi Matematika Nalaria Realistik yang diadakan KPM.
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Keanggotaan KPM pada Lembaga Nasional dan 

Internasional 
 

•  KPM menjadi Sekretariat di Indonesia untuk Inter 

national Mathematics Contest Union yang berkantor 

pusat di Beijing, China 

•   R Ridwan Hasan Saputra merupakan Konsultan pada 

lembaga Mathematics Trainers’ Guild, Filipina, dan 

Trainer pada kegiatan Asian Math Summer Camp yang 

dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010 

•  R Ridwan Hasan Saputra adalah pelatih nasional 

olimpiade matematika Kemendikbud 

•   KPM adalah Perwakilan satu-satunya dari Indonesia 

dalam  kegiatan  Junior  Summer  Math  Camp  dan 

Senior Summer Math Camp  di Texas State University, 

Amerika Serikat 

•   KPM   juga   menjadi   Perwakilan   satu-satunya   di 

Indonesia untuk   kompetisi   internasional Australian 

Mathematics Competition (AMC). 
 
 
 

Olimpiade Internasional yang Pernah Diikuti Siswa KPM 
 

1    IMSO    (International    Mathematics    and    Science 

Olympiad) di sejumlah negara selama periode 2003- 

2010, Indonesia, Filipina 2011, India 2012, Filipina 

2013, Indonesia 2014. 

2. EMIC (Elementary Mathematics International Contest) 

di Thailand 2003 dan 2008, India 2004, Indonesia 2006 

dan 2011, Hongkong 2007, Filipina 2005 dan 2009. 

3.   IWYMIC   (Invitational   World   Youth   Mathematics 

Intercity  Competition)  di  Taiwan,  Afrika  Selatan,
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Saat menerima juara umum dalam International Youth Mathematicians Convension (IYMC) 2010 di India. 

 
 
 

Filipina, Korea Selatan. 

4. IMC   (International   Mathematics   Competition)   di 

Thailand 2008, Filipina 2009, Korea Selatan 2010, 

Indonesia 2011, Taiwan 2012, Bulgaria 2013, Korea 

2014. 

5.   AITMO   (Asia   InterCities   Teenagers   Mathematics 

Olympiad)  di  Filipina  2009,  Nepal  2011,  Indonesia 

2013. 

6.   WIZMIC   (Wizards   at   Mathematics   International 

Competition) di India 2007, 2009, 2011. 

7.   PMWC   (Primary   Mathematics   World   Contest)   di 

Hongkong 2006 – 2014. 

8.   IMC (International Mathematics Contest) di Singapura 

2006 – 2014.
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Ridwan bersama di Asia International Mathematics  Olympiad (AIMO), Hongkong  2012. 
 

 
 

9.   JBMO  (Junior  Balkan  Mathematics  Olympiad)  di 

Rumania, 2010, di Turki, 2013. 

10. ASIAN   Math   Summer   Camp   di   Filipina   2009, 

Indonesia 2010. 

11. JSMC  (Junior  Summer  Math  Camp)  di  Amerika 

Serikat 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

12.  HSMC  (Honors  Summer  Math  Camp)  di  Amerika 

Serikat 2012, 2013. 

13. IYMC      (International      Young      Mathematician’s 

Convention) di India 2010, 2012, 2014. 

14. SMO (Southeast Mathematics Olympiad) di Taiwan 

2010. 

15. AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) di 

Hongkong 2012, di Taiwan 2013, China 2014.
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16. IMAS  (International  Mathematics  Assessments  for 

Schools) dan Summer Camp di Hongkong 2012. 

17. OSN (Olimpiade Sains Nasional) di Indonesia. 

18. IMO  (International  Mathematics  Olympiad)  tahun 

2012-2014. 
 
 

 
Prestasi Siswa KPM 

 

Setiap tahun KPM selalu terlibat aktif dalam kepanitiaan 

dan kepesertaan olimpiade, baik tingkat nasional maupun 

internasional. Pada periode 2004 – 2013, dalam olimpiade 

nasional, siswa-siswi KPM telah meraih 85 medali emas, 

134 medali perak, dan 251 medali perunggu. Pada periode 

yang sama, dalam olimpiade internasional,   siswa-siswi 

KPM juga telah berhasil meraih 71 medali emas, 243 

medali perak, dan 349 medali perunggu. Ini berarti dalam 

periode 2004 – 2013, sebanyak 1.093 medali emas, perak, 

dan perunggu telah diraih. 
 
 
 

Prestasi Lainnya 
 

•   Selain    mengumpulkan  475  medali  nasional  (emas, 

perak, perunggu), siswa-siswi KPM juga berhasil 

mengumpulkan 663 medali internasional (emas, perak, 

perunggu) 

•   Siswa KPM ada yang mampu membuat buku mate- 

matika 

•  Siswa KPM ada yang mampu membuat permainan 

matematika 

•   Siswa  KPM  ada  yang  menjuarai  lomba  penelitian 

tingkat internasional.



 

 

 
 
 

 

 
 

Sumber Dana KPM 
 

Dana Klinik Pendidikan MIPA diperoleh dari sumber- 

sumber yang halal sebagai berikut: 

1. Dari Allah SWT dari jalan yang tak disangka-sangka 

2. Uang keropak siswa dalam kegiatan pendidikan 

3. Honor dan keropak seminar dan pelatihan guru 

4. Honor dan keropak juri dan pembuat soal 

5. Fee kegiatan lomba yang dilaksanakan atas kerjasama 

dengan KPM 

6. Penjualan buku pelajaran, VCD pembelajaran, puzzle, 

dan alat permainan matematika 

7. Penjualan merchandise: kaos, jaket, pin dan lain-lain.

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BAB 

3 
 
 

 

Pendapat Masyarakat 

tentang SMS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa memasukan keropak.
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ada awal berdiri, ketika KPM masih menjadi 

embrio, sistem konvensional dipergunakan, yaitu 

siswa yang belajar dikenai tarif biaya. Tetapi 

ketika  KPM  sudah  berubah  menjadi  lembaga 

yang mapan, pada Februari 2003, Presiden Direktur KPM, 

Ridwan Hasan Saputra, memutuskan menerapkan Sistem 

Metode Seikhlasnya (SMS) dalam menjalankan kegiatan 

operasional lembaga. Bentuk sederhana penerapan sistem 

ini adalah KPM tidak menentukan tarif biaya tertentu bagi 

siswanya. Setiap kali belajar siswa hanya tinggal 

memasukkan uang yang dibungkus amplop ke dalam 

keropak (kotak) yang disediakan KPM. 

Sebenarnya konsep SMS bukan hanya masalah tidak 

menentukan tarif, tetapi lebih daripada itu, penerapan 

SMS mampu memperbaiki akhlak, mendidik orang agar 

tidak kikir, dan sebaliknya suka beramal, dan tolong 

menolong demi kamanusiaan. Berdasarkan pengalaman 

penerapan Sistem Metode Seikhlasnya di KPM, SMS 

mampu memperbaiki akhlak manusia (akhlak pada 

Tuhannya, akhlak pada manusia lain, dan akhlak kepada 

makhluk lainnya). Pendidikan yang dilakukan di KPM
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telah membuat siswa, guru, dan orangtua siswa menjadi 

manusia-manusia yang lebih baik. 

Sejauhmana keampuhan SMS dalam menciptakan pe- 

rubahan positif pada diri manusia dan lingkungannya? 

Dalam bab ini dipaparkan pandangan dan pendapat dari 

para guru dan karyawan KPM yang sudah mengalami sen- 

diri penerapan konsep SMS serta siswa dan orangtua siswa 

KPM yang telah merasakan efek balasan dari penerapan 

konsep SMS, serta pendapat dari pengamat yang menaruh 

perhatian pada penerapan konsep SMS di KPM. 
 
 
 

Menantang Akal Sehat 
 

Muhammad Bascharul Asana, orangtua M Rizki 

Rahmanda (alumni KPM yang kini kuliah di ITB), me- 

nyatakan bahwa konsep SMS menantang akal sehat. 

Konsep SMS tidak masuk akal kebanyakan orang pada 

umumnya. Beberapa teori dan prinsip dunia usaha yang 

umum dianut saat ini tidak dapat mengakomodasinya. 

Hanya energi keyakinan kepada   Allah SWT yang da- 

pat menjelaskan prinsip kerja dari metode ini dengan 

sempurna. 

“Saya belum melihat ada lembaga lain yang menerap- 

kannya, sehingga tidak ada pembanding untuk melihat 

apakah metode ini lebih baik atau tidak. Kalau saya 

katakan baik, itu karena alasan KPM bisa bertahan 

sampai sekarang. Tapi kalau KPM dibandingkan dari 

waktu ke waktu (benchmark dengan dirinya sendiri), saya 

melihat perkembangan yang luar biasa. Asumsi-asumsi 

tingkat pertumbuhan usaha yang dibuat di awal tahun dan
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tahapan-tahapan berikutnya selalu bisa terlewati dengan 

sukses. Perkembangan KPM di masa mendatang akan 

menjadi  barometer  untuk  menilai  keunggulan  konsep 

SMS ini. Intinya, KPM bisa berkembang terus atau tidak,” 

papar Ruly, sapaan akrab Muhammad Bascharul Asana, 

mengakui kehebatan konsep SMS. 
 
 
 

Ide Brilian 
 

Bambang Sugiarto, kepala KPM Cabang Denpasar, 

Bali, menilai konsep SMS sebagai ide yang cemerlang. 

Dalam praktiknya, penerapan SMS di KPM membuat 

semua  orang  dari  status  ekonomi  dan  sosial  apapun 

bisa berpartisipasi belajar di KPM. KPM bisa menolong 

orang yang kurang mampu untuk belajar dan berprestasi 

secara lebih baik. “Itu berarti aplikasi konsep SMS sangat 

humanis,” cetusnya. 
 
 
 

Menginspirasi 
 

Nur Kholis Dawam, kepala SDIT Darul Jannah, menilai 

konsep SMS sebagai konsep yang sangat besar 

manfaatnya. Buktinya, konsep SMS yang secara konsisten 

diterapkan KPM mampu menampung tidak sedikit anak- 

anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan 

pendidikan yang berkualitas. Nur Kholis menaruh respek 

yang setinggi-tingginya karena KPM konsisten dalam 

menjalankan sistem operasionalnya berlandaskan konsep 

SMS. Konsistensi KPM dalam hal ini bisa menjadi inspirasi 

bagi lembaga-lembaga lain.



 

 

 
 
 

 

82                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakhrudddin ar-Razi Competition 2014 yang diadakan Majalah Gontor dan KPM. 

 
 

Bertujuan Mendidik 
 

Dalam pandangan Edwin Loo, team leader dari Malaysia 

pada AITMO 2013, aplikasi konsep SMS yang dilaksanakan 

KPM itu bukan untuk tujuan mencari keuntungan tapi 

mendidik anak-anak agar jujur, dermawan dan ikhlas. 

Konsep itu juga tidak terlepas dari sifat Ridwan suka 

menolong orang lain. Karena itu, Ridwan tidak pernah 

khawatir dengan bayaran. Pada suatu hari Edwin pernah 

bertanya, “Berapa uang yang diterima dari perlombaan?” 

Jawab Ridwan, “Berapapun tak masalah, sesuka hatinya, 

seikhlasnya, tidak dibayar sekalipun juga tidak apa-apa.”
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“Dari dulu saya sering mengundang Pak Ridwan mengisi 

kursus di negara saya, Malaysia, tapi beliau tak pernah 

menentukan tarif, beliau bilang seikhlasnya saja. Dan itu 

jarang terjadi. Siapa yang bisa seperti Pak Ridwan? Orang 

seperti beliau itulah orang yang kita butuhkan, yang punya 

dedikasi kepada masyarakat. Di mana lagi kita cari orang 

sepertinya? Jarang,” pungkas Edwin. 
 
 
 

Aplikasi SMS Sangat Bagus 
 

Dr Pramote Kajompai, team leader dari Thailand pada 

AITMO 2013 berpendapat bahwa aplikasi SMS di KPM 

dengan praktik manajemen yang baik pada pelatihan 

murid dan pelatihan guru sungguh sangat bagus. Konsep 

ini tidak menentukan tarif sehingga bisa dijangkau semua 

kalangan, apalagi banyak orang membutuhkan KPM. 

“KPM dan pendirinya Ridwan itu sangat penting di dunia 

pendidikan,” ujar Vice Chairman IMC itu. 

Menurutnya, pembelajaran matematika bagi generasi 

muda sangat penting. Matematika itu sangat bermanfaat 

bagi umat manusia pada abad ini. Matematika adalah 

jalan yang baik untuk dapat menuju ilmu-ilmu lain. “Dan 

hal ini sangat disadari oleh Ridwan,” tandasnya. 

Apakah KPM bisa maju atau justru bangkrut dengan 

aplikasi SMS? “Justru KPM maju. Kemajuan KPM 

sekarang jauh berbeda dari tiga tahun lalu. Manajeman 

kantor KPM sangat menarik. Di situ ada keropak dan 

siswa memasukkan uang dalam amplop tertutup tanpa 

tarif. Jiwa sosial Ridwan yang sedemikian ini sangat 

mengesankan,” ujar Pramote.
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Menolong Masyarakat 
 

Bagi  Dr  Simon  L  Chua,  team  leader  dari  Filipina 

pada AITMO 2013, konsep SMS sangat bagus karena 

sebagaimana diketahui sekian persen penduduk Indonesia 

hidup di bawah garis kemiskinan sehingga banyak orang 

tidak mampu ikut pelatihan atau kursus. “Aplikasi konsep 

SMS  ini  sangat  membantu  keluarga  kurang  mampu 

untuk menitipkan anak-anaknya ke KPM. Dan saya sangat 

senang dengan apa yang dilakukan Pak Ridwan yakni 

tanpa menentukan tarif bayaran. Saya pikir ini dapat 

diterima akal dan logis,” ujar Presiden Mathematics 

Trainer’s Guild (MTG) Filipina itu. 

 
 
 

Pekat Nilai Sosial 
 

Heru Prajogo, orangtua Tobi Moektijono, mengatakan 

bahwa penerapan konsep SMS di KPM sangat pekat dengan 

nilai sosial. Yang kaya bisa menolong, dan yang miskin bisa 

tertolong. Mengapa? Karena tidak semua orang punya uang 

untuk ngelesin anaknya, apalagi kalau harus ngelesin anak 

ke lembaga yang sifatnya komersial kan mahal, tidak 

semua orang mampu melakukannya. “Bagusnya konsep 

SMS karena dengan membayar seikhlasnya akan terjadi 

subsidi silang. Orang yang mampu membayar lebih bisa 

menolong orang yang membayar kurang atau pas-pasan. 

Asas keadilan sosial dengan demikian ditegakkan dengan 

subsidi secara ikhlas tanpa paksaan, Tidak ada ketentuan 

yang kaya harus bayar sekian, dan yang miskin bayar 

sekian. Itu bagusnya,” kata Heru Prajogo. 

“Sebetulnya kalau semua mau serempak seperti itu, 

mayarakat kita tidak ada yang bodoh melainkan bertambah
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pintar. Cuma tidak ada yang begitu, selain KPM. Kalau 

menerapkan SMS, mereka khawatir tidak berkembang, 

sehingga mereka pasang tarif. Dengan pasang tarif, ada 

warga masyarakat yang terpinggirkan. Yang golongan 

bawah tidak bisa belajar, kasihan. Kalau Pak Ridwan mau 

pasang tarif pasti semua orang tetap mau datang. Tapi kan 

beliau sampai sekarang konsisten mau menolong mereka 

yang kurang mampu. Masyarakat Indonesia yang mampu 

berapa persen dan yang kurang mampu berapa persen, 

bisa dihitung sendiri. Dengan SMS, yang kurang mampu 

bisa diakomodir, itu bagus kan,” papar Heru Prajogo. 

Menurutnya, orang mau mengembangkan konsep 

metode seikhlasnya secara konsisten dari dulu sampai 

sekarang   berarti   orang   itu   punya   idealisme.   Kalau 

KPM pasang tarif, bisa saja, dan pasti akan lebih kaya. 

Tapi, pemimpinnya mungkin berpikir untuk apa pasang 

tarif, dengan konsep seikhlasnya saja KPM bisa terus 

berkembang. “Singkat kata, Pak Ridwan itu orangnya 

idealis, terutama dalam menegakkan keadilan sosial bagi 

mereka yang kurang mampu,” terangnya. 
 
 
 

Saling Membantu 
 

Margaretha Kurota A’yunin, orang tua siswa KPM Bivan 

Alzacky Harmanto,   menyatakan bahwa tadinya banyak 

orang meragukan metode seikhlasnya bisa berkembang 

dengan  baik,  tetapi  keraguan  orang  itu  tak  membuat 

surut KPM. KPM justru membuktikan bahwa metode 

tersebut bisa berkembang. Hal ini tentunya tidak terlepas 

dari sosok Ridwan yang selalu memberikan keteladanan, 

bukan hanya dalam soal penguasaan teori matematika
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belaka, tetapi juga dalam perbaikan karakter. Dalam hal 

ini, Ridwan langsung bertindak dan mengajarkan sendiri 

dengan baik hingga tercipta lingkungan yang sedemikian 

kondusif akibat penerapan konsep SMS. “SMS mampu 

membuat dan mendorong setiap orang untuk saling 

mengisi,” ujar Margaretha. 

Dalam pandangan ibunya Bivan, yang sekarang tengah 

menempuh kuliah di KAIST (Korea Advance Institute 

Science  and  Technology),  Daejeon,  Korea  Selatan  ini, 

KPM bisa berkembang asalkan didukung dengan sosok- 

sosok yang kuat dan berdedikasi, tanpa dibarengi dengan 

kepentingan-kepentingan pribadi melainkan keteladanan 

dengan sikap yang betul-betul ikhlas dan tanpa pamrih. 
 
 
 

Seratus Persen Setuju 
 

Andrea Hynan Poeloengan, orangtua siswa binaan 

KPM, merasa senang kedua putra-putrinya bisa masuk 

KPM. Mereka berdua betah belajar di KPM hingga ber- 

tahun-tahun.   Andrea   sendiri   mengagumi   penerapan 

SMS di KPM yang menurut akal orang pada umumnya 

tidak bisa menerima. Kendati demikian, Andrea setuju 

100 persen KPM menerapkan SMS, dan biarlah Allah SWT 

yang menyeleksi nilai keikhlasan setiap pemangku 

kepentingannya. 

Menurut Andrea, biarlah orang lain mengomersialkan 

ilmunya, sedangkan KPM membagikan ilmunya kepada 

banyak orang yang mampu maupun yang kurang mampu. 

Ia tidak setuju kalau ilmu hanya dikuasai oleh sekelompok 

orang   dengan   jalan   komersial,   atau   dipergunakan 

dengan  terbatas,  misalnya  dengan  menggunakan  izin
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tertentu. Tapi tidak demikian halnya bagi KPM. Ilmu tidak 

dikomersialkan, dan buku-buku pelajaran dan VCD 

pembelajaran yang dihasilkan KPM boleh dikopi secara 

gratis, tak perlu minta izin. 

Sesungguhnya KPM bisa menjadi model percontohan 

bagi  lembaga  lain  yang  ingin  berkembang.  Mengapa 

tidak? Tapi membahas masalah ini tidak bisa singkat, 

perlu panjang lebar, karena sangat filosofis dan cenderung 

berkaitan dengan permasalahan akidah, akhlak, dan 

tauhid. Singkatnya, banyak hal di luar kuasa manusia 

dicakup dalam konsep SMS atau konsep seikhlasnya. 

Persoalannya, sejauhmana para pemangku kepentingan 

dan pelaku di KPM meyakini konsep tersebut? Persoalan 

SMS erat kaitannya dengan keyakinan pada bekerjanya 

‘tangan-tangan’ Allah SWT.  “Saya selalu berdoa semoga 

segenap jajaran KPM tetap konsisten dan istiqamah,” 

tandasnya. 
 
 
 

Awalnya Minim 
 

Mengenang masa lalu KPM dan membandingkannya 

dengan masa sekarang, perkembangan KPM sudah jauh 

berbeda. Itulah kesan yang ditangkap Desy Reswati 

Nuryatin, mantan karyawati KPM. “Dari awal saya tertarik 

dengan KPM karena metode seikhlasnya. Dulu yang ada di 

pikiran saya membantu KPM karena biaya seikhlasnya. 

Dengan biaya seikhlasnya kita bisa membantu siapa pun. 

Ketika orangtua si anak punya uang lebih dan membayar 

lebih ya terserah, tapi orang-orang KPM tidak ada yang 

tahu karena tidak pernah membuka amplop ketika 

dimasukkan anak-anak ke keropak,” katanya.
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Ujung-ujungnya, hasil uang keropak minim. Di situ, 

pengurus KPM mendapat latihan kesabaran dan kesiapan 

diri untuk bertahan. Latihan ini tidak sebentar karena 

tidak sedikit orang memanfaatkan SMS dengan membayar 

serendah-rendahnya. “Dalam latihan ini bisa enggak kita 

tahan dengan sikap orang yang seperti itu. Kesabaran 

kita pertahankan hingga akhirnya keadaan buruk itu bisa 

terlewati, Alhamdulillah. Saat awal-awal ketika kita buka 

keropak banyak amplop yang berisi bungkus permen, ada 

yang isinya bubuk tepung terigu atau bedak. Kita tidak 

boleh  marah  meskipun  mereka  sepertinya  main-main. 

Itu manusiawi. Kita teruskan banyak latihan. Dulu itu 

banyak amplop berisi uang seribu atau dua ribu rupiah, 

ada juga amplop kosong. Tapi Alhamdulillah, sekarang 

lebih baik,” tutur Desy. 

Desy  yakin  sampai  sekarang  amplop  kosong  masih 

ada cuma tidak banyak. Sebenarnya setiap orangtua 

mengisi amplop dengan uang, tapi kadang-kadang anak- 

anak suka mengambil uang itu untuk beli jajanan. “Saya 

pernah dengar ada siswa ngomong kepada temannya ia 

mau jajanin dulu uang yang ada di amplop,” katanya. 

Amplop kosong bisa terjadi karena saat belajar anak tidak 

didampingi orangtuanya sehingga ketika anak tergoda 

untuk beli sesuatu uang itu digunakan. 

Tapi sekarang kemungkinan amplop kosong tipis karena 

akhlak anak dibina dan orangtua diwajibkan mengikuti 

pertemuan bulanan. Selain itu, KPM juga menentukan 

aturan yang ketat. Pernah KPM mengundang 500 orangtua 

untuk menghadiri pertemuan di Pusdiklat Kementerian 

Perhubungan, Parung, Bogor. KPM menyewa gedung dan 

menyediakan snack, ternyata yang datang cuma 25 orang.
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Banyak snack tersisa, akhirnya diberikan ke pesantren 

anak  yatim  Darul  Jannah  Cibinong.  Dari  pengalaman 

ini,  aturan  lebih  diperketat  lagi.  Sebanyak  475  anak 

yang orangtuanya tidak datang dalam pertemuan itu 

dilarang masuk KPM. Mereka kembali pulang sambil 

menangis. Kemudian, orangtua datang menanyakan soal 

pemberhentian anak-anak mereka. Karena kasihan, KPM 

mempersilakan mereka belajar kembali asal orangtua 

bersedia membuat pernyataan permintaan maaf. Dari 475 

orangtua, sebanyak 300 orangtua bersedia. Dengan begitu, 

anak-anak mereka boleh kembali belajar. Sejak saat itu 

setiap kali ada pertemuan orangtua mereka datang. 

“Pertemuan orangtua itu penting, karena di situ Pak 

Ridwan menyampaikan perkembangan belajar anak-anak 

dan informasi lain. Kalau ada hal-hal yang dirasakan tidak 

wajar juga bisa dikoreksi melalui forum itu,” kenang Desy. 
 
 
 

Mengagetkan 
 

Dien Novita, kepala KPM Cabang Bekasi, mengakui 

bahwa dengan penerapan sistem metode seikhlasnya 

(SMS), KPM benar-benar bisa melakukan praktik subsidi 

silang, dan hal itu baik sekali, menunjukkan adanya 

kepedulian mereka yang mampu untuk menolong yang 

kurang mampu. 

“Subsidi silang ini baik sekali karena orang yang 

mampu membayar lebih untuk menolong orang yang 

kurang mampu sehingga mereka terus bisa ikut belajar. 

Oleh karena itu, kalau ada orangtua yang tidak mampu 

saya bilang agar anaknya ikut les terus karena saya tidak 

pungut bayaran, tapi kalau suatu saat punya rezeki, ya
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silakan kalau mau bayar seikhlasnya,” tutur Dien Novita 

yang akrab dipanggil Bu Vivi ini. 

Karena mereka memasukkan amplop tertutup tanpa 

nama ke keropak, maka tidak bisa diketahui si Fulan bayar 

berapa dan si Fulana bayar berapa. Bagi KPM siapa bayar 

berapa bukan soal penting, bahkan tidak perlu. “Pokoknya 

datang saja ke KPM, silakan mencari ilmu di sini, silakan 

mendapat manfaat dari KPM, bayarnya terserah,” tandas 

Bu Vivi. 

Kendati demikian, Vivi yakin bahwa orang-orang yang 

mampu selalu membayar lebih. Ia pun berterus terang 

bahwa selama ini kadang-kadang ia kaget ketika membuka 

keropak ia menemukan amplop kosong. “Tapi nggak apa- 

apa juga sih. Toh masih ada yang bayar lebih. Semua sama, 

semua siswa tidak dibeda-bedakan berdasarkan ba- 

yarannya, semua sama, semua boleh mendapat manfaat 

yang sama dari KPM,” ujar Bu Vivi. 
 
 
 

Menambah Keyakinan 
 

Desi Kurniawati SPt, manajer Jaringan KPM, selalu 

ingat pesan Ridwan bahwa konsep SMS bukan untuk 

diterapkan terhadap orang luar saja, orang-orang di da- 

lam  lembaga  KPM  juga harus  menerapkannya  dengan 

sungguh-sungguh. Pesan itu menunjukkan Ridwan peduli 

untuk menebarkan metode seikhlasnya kepada semua 

karyawan. Selain itu, Ridwan juga kerap memberi motivasi 

kepada bawahannya, bahwa KPM akan berkembang pesat 

kalau karyawan, guru, siswa, dan orangtua bisa mengikuti 

konsep SMS. Perkembangan itu akan tercapai dengan 

peningkatan  kualitas  ibadah,  peningkatan  kemampuan
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diri, keterampilan, dan ikhlas beramal. Biarpun KPM 

menerapkan banyak sekali aturan untuk menggerakkan 

kegiatannya, perkembangan KPM tidak terjamin kecuali 

orang-orangnya benar-benar ikhlas. 

Desi pun meyakini bahwa aplikasi SMS oleh segenap 

karyawan KPM akan membawa keberkahan, dan ia memang 

sudah menyaksikan sendiri kebenaran keyakinannya itu 

dalam sejumlah event yang diselenggarakan KPM. 
 
 
 

Meneguhkan Ibadah 
 

Weni Wulansari SAk, manajer Administrasi dan 

Keuangan KPM, dulu sempat mengira Ridwan termasuk 

orang aneh, karena dalam berusaha tidak menggunakan 

hukum laba-rugi, tanpa kalkulasi ekonomi, malah ia me- 

makai metode seikhlasnya. “Bagi saya ini aneh atau unik,” 

kata Weni. 

Namun, setelah sekian lama berjalan, mengerjakan pe- 

kerjaan sehari-hari dan terlibat dalam berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan dan diikuti KPM, Weni baru yakin 

bahwa model usaha versi Ridwan bukan usaha sembarang 

usaha, melainkan usaha untuk meneguhkan ibadah. 

Ridwan bekerja bukan untuk mencari uang tapi mencari 

ridha Allah. Cara menemukan ridha Allah itu dengan 

menerapkan konsep SMS. 

“Dampak positif penerapan konsep SMS itu menga- 

gumkan. Mungkin orang yang tidak memahami konsep 

SMS akan berpikiran, ‘buat apa bekerja dan belajar di 

KPM bayarannya seikhlasnya, gajinya juga pasti sama 

seikhlasnya juga’. Tapi Alhamdulillah di sini kami bekerja 

seikhlasnya  dengan  niat  untuk  beribadah.  Sedangkan
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uang yang kami terima setiap bulan bisa dianggap sebagai 

bonusnya,” tandas Weni cerah. 
 
 
 

Membuka Mata Hati 
 

Sukismi, staf Bagian Produksi KPM, mengatakan bahwa 

konsep SMS tidak dilaksanakan oleh siswa dan orang tua 

siswa saja, tetapi karyawan juga menjalankannya. Ia 

mengaku sudah mantap menerima konsep SMS, sampai- 

sampai tidak terlalu memikirkan gaji yang ia terima setiap 

bulan. 

Sejak awal, ketika magang di KPM, Ridwan sudah 

berpesan kepada Sukismi bahwa KPM tidak bisa menjan- 

jikan gaji yang besar. Kemudian, Ridwan menjelaskan 

mengenai konsep seikhlasnya, bahwa bekerja di mana saja 

tidak boleh semata-mata bertujuan untuk mencari uang. 

Tujuan utama bekerja adalah mencari ridha Allah dan 

mengumpulkan pahala, bukan mengumpulkan kekayaan. 

Kalau niat bekerja sudah benar, insya Allah, harta dan 

pahala bisa didapatkan. Kalau niatnya salah, bisa-bisa 

hanya memperoleh harta saja atau tidak memperoleh 

kedua-duanya. Begitulah nasihat Ridwan. 

Pesan Ridwan itu dipegangnya secara konsisten sampai 

sekarang,  sehingga  ia  tidak  pernah  ‘ngeh’  berapa  gaji 

yang diterimanya setiap bulan dan ia pun tidak pernah 

protes mengenai soal gaji. “Dengan bekerja ikhlas dan 

menerapkan SMS dalam hidup sehari-hari, saya merasa 

tentram karena konsep seikhlasnya telah membuka mata 

hati saya,” ujarnya.
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Tidak Komersial 
 

Tinneke Hadiati Suheli, S.Pd, guru SDK 10 Penabur 

Jakarta, mengatakan bahwa ia belum menemukan satu 

lembaga yang mampu bertahan dengan menerapkan 

metode seikhlasnya, kecuali KPM. “Konsep SMS versi 

KPM itu tidak komersial, sedangkan lembaga-lembaga lain 

semua komersial. Kalau tidak komersial, tidak bisa 

menutup kebutuhan dan mendapat keuntungan,” kata 

Tinneke. 

Tinneke memahami mengapa KPM menerapkan metode 

seikhlasnya, tidak lain dan tidak bukan karena KPM 

memiliki kemauan untuk berbagi dan juga menghidupkan 

semangat berbagi. “Saya sangat setuju, tak ada tempat 

kursus seperti KPM. Yang komersial banyak, tapi yang 

mau berbagi tanpa pamrih sangat jarang,” tandasnya. 

“Meski menerapkan SMS, saya yakin KPM bisa terus 

berkembang, karena memiliki warna sendiri. Saya tidak 

tahu bagaimana mengelolanya, tapi kalau Pak Ridwan 

yang mengelolanya, saya yakin, bisa,” tambah Tinneke. 
 
 
 

Melawan Arus 
 

Adnin Armas, pemimpin redaksi   Majalah Gontor, 

menyebutkan orang yang berani melawan arus adalah ma- 

nusia langka, apalagi kalau yang dilawan itu arus besar. 

Di tengah masyarakat kita sekarang ini sesungguhnya 

sedang terlanda sebuah arus besar, yaitu komersialisasi 

ilmu atau komersialisasi pendidikan. Arus besar ini di- 

lawan oleh Ridwan dengan mendirikan KPM yang mene- 

rapkan  sistem  tanpa  tarif,  siswa  yang  belajar  boleh
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membayar seikhlasnya. 

Meski menerapkan sistem metode seikhlasnya, ternyata 

KPM menyelenggarakan pendidikan secara bertanggung 

jawab, dalam artian, mampu menghasilkan siswa binaan 

yang berkualitas, yang berprestasi di dalam sekolah dan di 

luar sekolah mereka masing-masing. “Nyaris seluruh siswa 

KPM mampu meraih prestasi mulai dari memperbaiki nilai 

matematika di sekolah hingga meraih juara dalam 

olimpiade sains atau kompetisi matematika bertaraf 

internasional,” tandas Adnin. “KPM menerapkan metode 

seikhlasnya tentu sangat baik dan saya mendukung,” 

tambahnya. 

Di tengah arus besar industrialisasi pendidikan yang 

merusak dan mencengkeram segala tatanan, dengan mem- 

perkenalkan konsep seikhlasnya, KPM melawan arus. 

Seharusnya KPM dibantu karena tidak mudah melawan 

arus besar komersialisasi pendidikan yang semakin jauh 

dari hakikat tujuan pendidikan yang sebenarnya. “Dengan 

menerapkan metode ini, terbukti KPM bisa berkembang 

dan insya Allah bisa berbuat banyak untuk dan karena 

Allah, dan Allah pun akan membantu hamba-hamba- Nya,” 

pungkas Adnin. 
 
 
 

Profesional tapi Tidak Mahal 
 

Di mata Rudy Achmad Ramlan, pelatih taekwondo 

KPM, KPM merupakan lembaga yang elit dan profesional. 

Anak-anak yang belajar di KPM banyak yang menjadi juara 

olimpiade internasional. “Pastilah mereka merupakan 

anak-anak orang kaya dan punya status sosial yang tinggi,”
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Pelatihan guru matematika di jajaran Kementerian Agama. 

 

duga Rudy. Ketika pertama kali masuk kantor KPM, Rudy 

melihat segala sesuatunya tertata rapi dan cara kerjanya 

sangat profesional. Dia mengira, belajar di KPM pasti 

bayarnya mahal. Itulah kesan awal Rudy ketika pertama 

kali berkenalan dengan  KPM. 

“Ternyata dugaan saya itu keliru. Bahwa KPM memang 

profesional dan anak-anak binaannya banyak menjuarai 

olimpiade internasional tidaklah salah. Tapi ketika saya 

tanya kepada siswa KPM, berapa bayar pendidikan di 

KPM, mereka menjawab membayar seikhlasnya,” kata 

Rudy. 

Bagi Rudy, praktik yang berlaku di KPM menakjubkan 

hatinya. KPM merupakan lembaga yang profesional 

dengan guru yang bisa mengantarkan peserta didiknya 

untuk meraih prestasi, dengan biaya tidak mahal, karena 

peserta didik hanya membayar seikhlasnya, dan di antara 

mereka tidak sedikit berasal dari keluarga biasa.
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Unik Luar Biasa 
 

Dr Saladin Uttunggadewa, dosen matematika ITB dan 

juri AITMO, OSN dan IMSO, sudah cukup lama menjadi 

teman Ridwan, tepatnya sejak keduanya kerap menjadi 

juri olimpiade internasional. Awalnya, Ridwan tidak 

bercerita kalau ia memiliki lembaga KPM. Saladin baru 

tahu setelah dua atau tiga tahun mengenalnya. 

Kira-kira pada tahun 2004 atau 2005, Ridwan bercerita 

banyak tentang konsep lembaga yang didirikannya lengkap 

dengan  cita-citanya  di  masa  depan.  Semula,  Saladin 

ragu akan konsep keikhlasan (SMS) yang Ridwan usung 

dengan lembaganya yang dinamakan KPM. “Saya ragu 

dengan lembaga yang bergerak dengan keikhlasan karena 

masyarakat tidak paham tentang hakikat arti ikhlas. 

Mereka  banyak  mengambil  manfaat  dari  keikhlasan 

orang lain dan tidak mau memberi manfaat kepada orang 

lain. Apalagi KPM itu begitu eskpansif, memiliki banyak 

cabang di berbagai daerah, karena menurut saya jika ingin 

mendirikan cabang di mana-mana harus ada aturan yang 

rinci dan detail. Saya sering berhadapan dengan pihak 

industri, contohnya dengan Garuda, Kementerian ESDM 

dan sebagainya, dan aturan kami jelas. Bahkan kalau kami 

terlambat menyerahkan laporan kami didenda. Begitu juga 

jika perusahaan tidak mencairkan dana lebih dari sepekan 

setelah penyerahan laporan, ia juga akan terkena denda. 

Namun Pak Ridwan berbeda. Beliau menggunakan sistem 

keikhlasan yang menurut logika saya sulit diukur,” urai 

Saladin membandingkan KPM dan perusahaan tempat ia 

bekerja. 

Uniknya, meski dengan sistem bayar seikhlasnya KPM
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justru berkembang dan memiliki banyak cabang yang 

tersebar di mana-mana. “Di sini, saya kagum. Saya heran, 

karena Pak Ridwan bisa mewujudkan hal yang tidak bisa 

diwujudkan  orang  lain.  Apa  yang  mustahil  bagi  orang 

lain, tidak mustahil bagi Pak Ridwan. KPM sungguh 

menakjubkan,” tandas Saladin. 
 
 
 

Mengundang Berkah 
 

Agus Salim, warga Jakarta yang mengagumi Ridwan, 

mengaku senang menyaksikan perkembangan demi 

perkembangan yang dicapai KPM, terutama karena 

lembaga ini menerapkan konsep SMS dalam menggerakkan 

operasional lembaga. Pada zaman yang serba materialistis 

seperti sekarang, kebanyakan lembaga sejenis KPM 

menentukan tarif biaya belajar dengan orientasi mencari 

keuntungan. Sedangkan KPM tak pernah berpikir tentang 

keuntungan, melainkan lebih peduli terhadap perbaikan 

kualitas manusia seutuhnya. “KPM meningkatkan 

kompetensi akademik dan intelektual siswa-binaannya, 

dan juga mengutamakan perbaikan kualitas spiritual,” 

tuturnya. 

Bisa dibayangkan bahwa di balik penerapan konsep 

SMS itu tentu banyak pengorbanan, tapi justru dengan 

pengorbanan itulah KPM mendapat keberkahan. Bukan 

hanya keberkahan materi saja tapi keberkahan dalam 

ilmu. “Buktinya KPM bisa membayar gaji guru dan 

karyawannya dengan normal, dan ternyata juga kualitas 

intelektual siswa-siswi binaan KPM mengungguli mereka 

yang belajar di tempat lain,” tandas Agus Salim.
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Membudayakan shalat berjamaah  di KPM. 

 

 
 

Meminta kepada Allah 
 

Sebelum membuka KPM Cabang Depok, Siti Surahmi 

mengaku sudah kenal sistem metode seikhlasnya, karena 

sebelum bergabung dengan KPM, ia sudah kerap mengikuti 

pelatihan-pelatihan yang dibawakan oleh Ridwan. “Saya 

lihat sistem metode seikhlasnya ini benar-benar merupa- 

kan upaya tulus untuk memajukan pendidikan bagi semua 

golongan masyarakat,” tandas Siti Surahmi. 

Konsep SMS tidak diterapkan dalam pendidikan saja, 

tetapi dalam segala aktivitas. Ketika KPM menggelar 

AITMO di Sentul, banyak orang khawatir perhelatan 

olimpiade internasional yang diikuti banyak negara itu 

tidak berlangsung sukses karena membutuhkan biaya 

besar. “Pak nanti kalau ada orang yang nggak mau 

menyumbang  bagaimana?”  tanya  Siti.  “Ya  nggak  apa-
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apa, tujuan kita bukan cari uang,” jawab Ridwan enteng. 

Ternyata, AITMO berlangsung sukses, dan begitu selesai 

masih ada uang tersisa. 

Kejadian ini membuat Siti semakin bertambah yakin, 

bahwa penerapan konsep SMS bisa berdampak luar biasa, 

asal disertai dengan keyakinan. “Segala sesuatu pasti ada 

yang mengatur. Semua itu pasti bisa terlaksana asalkan 

niat kita ikhlas,” papar Siti. “Untuk bisa mencapai tahap 

menerima seikhlasnya tidak mudah. Orang biasanya 

cenderung berorientasi pada materi. Pak Ridwan sudah 

tidak memikirkan materi. Jadi, sudah dalam taraf benar- 

benar  ikhlas.  Apapun  yang  didapatkan,  kurang  atau 

lebih, selalu diterima dengan tenang. Sikap ikhlasnya itu 

memang dicari banyak orang. Saya sendiri sedikit atau 

banyak sudah ketularan,” kata Siti. 
 
 
 

Bisa Dinikmati Semua Orang 
 

Setelah beberapa lama bergaul dengan keluarga besar 

KPM, Fauzi Bafadhal, orangtua siswa, menyatakan bahwa 

ia semakin paham dalam hidup ini orang tidak boleh 

mengandalkan logika. Seperti misalnya, KPM adalah 

lembaga yang dibayar orangtua dengan seikhlasnya, tapi 

guru-guru dibayar normal. Kalau menurut logika, KPM 

mestinya bangkrut. “Itu adalah logika sekadarnya. Tapi 

kenyataannya KPM terus berkembang. Karena itu, orang 

nggak boleh pakai logika sekadarnya dalam segala hal. 

Apalagi konsep SMS tidak perlu dilogikakan,” kata Fauzi. 

Ia mengatakan bahwa di balik penerapan konsep SMS 

terselip tujuan mulia agar pendidikan bisa dinikmati 

semua orang. Orang tidak mampu pun bisa memperoleh
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kesempatan pendidikan, karena orang yang mampu 

bersedia menopang. Semakin banyak orang bisa ditopang 

semakin terbuka jalan untuk berubah menjadi orang baik. 

“Jadi, Pak Ridwan memberikan les seikhlasnya itu dengan 

tujuan mau menampung orang-orang yang kurang mampu 

agar bisa mengikuti les yang diselenggarakan KPM, bukan 

untuk mencari keuntungan pribadi,” paparnya. 
 
 
 

Sungguh Ajaib 
 

Vera Rina Dewi, pengasuh Pondok Pesantren Darul 

Jannah, yakin benar bahwa konsep SMS yang dijalankan 

KPM merupakan konsep yang baik dalam arti mampu 

menjamin kelangsungan kegiatan KPM, dan mampu 

mendatangkan keberkahan. Keyakinan ini dibangun di 

atas ajaran agama, bahwa orang beriman yang berbuat 

ikhlas, Allah tidak akan menjadikan hidupnya dalam 

kekurangan atau kesempitan. 

Ternyata dalam menghadapi berbagai kesulitan mulai 

dari urusan pengeluaran sehari-hari KPM, pengadaan fa- 

silitas belajar sampai urusan pengiriman siswa ke luar 

negeri dalam rangka olimpiade internasional dan penye- 

lenggaraan olimpiade internasional yang membutuhkan 

anggaran besar, KPM selalu menemukan jalan keluar dari 

kesulitan. “Setahu saya KPM tidak pernah mengalami 

kemacetan dalam menyelenggarakan segala kegiatannya 

gara-gara menerapkan konsep SMS,” tandas Vera. 

Menurut Vera, makna ikhlas dalam konsep SMS itu 

sebenarnya meminta, tapi tidak minta kepada manusia 

melainkan kepada Allah. Vera mengutip pernyataan 

Ridwan, bahwa bila kita ikhlas itu praktis kita kosong,
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ketika sudah kosong nanti yang mengisi Allah sendiri. 

Konotasi kosong itu menunjuk pada orang yang betul- 

betul sempurna tingkat kepasrahannya kepada Allah. 

Dalam pengertian, tidak berarti orang yang pasrah itu 

tidak berbuat apa-apa, melainkan berbuat menurut gerak- 

gerik hatinya. Orang yang benar-benar yakin kepada 

kekuasaan Allah, sebenarnya orang itu sudah tidak punya 

rasa takut atau khawatir, melainkan ia yakin dengan 

seyakin-yakinnya bahwa ia bisa hidup sejahtera. 

“KPM dan Pak Ridwan sama sekali tidak punya rasa 

takut dan khawatir. Bahkan KPM kini makin besar,” papar 

Vera. 
 
 
 

SMS itu Kelebihan KPM 
 

Elvira, mantan Kasubdit Kelembagaan dan Peserta 

Didik Kemendikbud, yang tahu masa-masa pertama 

perkembangan KPM menyatakan bahwa sejak awal 

pendirian KPM diawali dengan niat baik, tidak komersial 

dan  dilandasi  semangat  pengabdian  dari  pendirinya. 

“Hal ini kemudian ditularkan Pak Ridwan kepada 

karyawannya, murid-muridnya, dan wali murid. Pak 

Ridwan kerap berpesan kepada orangtua murid, agar 

orangtua jangan hanya sekadar menitipkan anaknya ke 

KPM, tapi hendaknya mau berkorban dengan pengorbanan 

semampunya dan seikhlasnya. Segala sesuatu yang dicapai 

dengan pengorbanan, kita memperoleh hasilnya dengan 

puas,” kata Elvira mengutip Ridwan. 

Sistem metode seikhlasnya, bagi Elvira juga merupakan 

kelebihan  KPM,  dan bukan  sebaliknya. KPM  bergerak 

dengan  menerapkan  konsep  SMS  dan  pengelolaannya
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ditopang  oleh  semangat  pengabdian  yang  luar  biasa dari 

seluruh warganya, pemimpinnya, karyawannya, siswanya, 

dan orangtua siswa. Bahkan dari waktu ke waktu,   

perkembangan   KPM   cukup   membanggakan. Oleh 

karena itu, kalau ada tamu dari luar negeri Elvira 

mengajak mereka untuk berkunjung ke KPM demi melihat 

sistem pendidikan KPM yang menerapkan sistem metode 

seikhlasnya namun mampu menghasilkan banyak juara 

internasional. “Saya juga suka pamerkan keropak kepada 

tamu luar negeri itu. KPM itu ciri khasnya keropak, saya 

katakan kepada mereka, ayo ngisi keropak,” tutur Elvira. 
 
 
 

Implementasinya Tidak Gampang 
 

Bagi Margaret Jie, orangtua siswa KPM, Obie, metode 

seikhlasnya yang dikembangkan oleh KPM kedengarannya 

memang sangat gampang. Padahal   implementasinya 

tidaklah demikian. Perlu pemahaman, penerimaan dan 

pelaksanaan  yang  benar  untuk  dapat  berjiwa  ikhlas. 

“Saya sendiri memahami  kata Ikhlas dengan pengertian 

bersyukur, berbagi dan melayani,” paparnya. 

Menurut karyawati PT Panen Lestari Internusa, ini 

metode seikhlasnya bisa menjadi sarana menuju kedekatan 

kita dengan Allah. “Apabila manusianya sudah dekat 

dengan Allah, lembaga/perusahaan yang menerapkan 

metode ini pasti bisa berkembang,” ujar sarjana Ekonomi 

Akuntansi lulusan Universitas Trisakti Jakarta itu. 

“Saya berdoa dan berusaha semoga KPM menjadi 

lembaga yang maju dan berkembang namun tidak mening- 

galkan nilai-nilai awal pendirinya. Bentuk kegiatan boleh 

apa saja asalkan tetap pada jalur visi, misi dan metode 

yang sama,” lanjutnya.
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Ridwan bersama dengan peraih Medali Emas KMNR ke-8 tahun 2013. 

 

 
Guru dan Murid Harus Ikhlas 

 

Ali Ridho SAg, guru dan juri KPM, menyebutkan bahwa 

KPM merupakan lembaga pendidikan yang unik. Pertama, 

karena menerapkan metode seikhlasnya. “Zaman sekarang 

jarang sekali orang membuka lembaga pendidikan dengan 

pembayaran seikhlasnya. Tapi justru di situlah kekuatan 

KPM sehingga bisa eksis sampai sekarang,” paparnya. 

Kedua,    memberikan    kesempatan    kepada    orang 

yang secara intelektual mumpuni tapi secara finansial 

kurang beruntung. Di situlah gagasan luar biasa metode 

seikhlasnya. “Ketika kita membicarakan tentang metode 

seikhlasnya itu berarti derajat mau takwa. Orang ikhlas 

itu  dekat  dengan  takwa.  Dan  orang  takwa  itu  tidak 

lain ganjarannya kecuali surga. Jadi gagasan metode 

seikhlasnya yang diterapkan Pak Ridwan dalam KPM ini
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sangat filosofis,” ujar Ali. 

Menurutnya, guru yang bisa bertahan di KPM itu 

merupakan guru yang mempunyai visi keikhlasan yang 

sama dengan KPM. Begitu pula dengan murid. Murid yang 

tidak mempunyai visi keikhlasan tidak akan mau belajar 

di KPM. Mengapa? “Karena di KPM setiap murid harus 

menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih 

muda. Kalau tidak ikhlas dengan suasana seperti itu dia 

tidak akan kuat di KPM,” tandas Ali.
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Siswa KPM Berakhlak 

dan Berprestasi



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lomba Matematika di Hongkong.
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etelah mengamati realitas tentang KPM, seorang 

pengamat berkata bahwa KPM sungguh merupa- 

kan fenomena yang unik. Keunikan itu tampak 

dari  kurikulum  yang  diajarkan  dan  metodologi 

pendidikan yang digunakan. KPM merupakan sebuah 

lembaga pendidikan sains non-sekolah yang berhasil men- 

didik siswanya mampu menguasai matematika dan sains 

dengan baik, mampu berprestasi, dan sekaligus berakhlak 

terpuji. Lebih unik lagi, semua ini dicapai KPM dengan 

menerapkan sistem belajar tanpa tarif yang lebih dikenal 

dengan sebutan konsep SMS. 

Melengkapi reputasinya sebagai lembaga pencetak 

juara olimpiade, KPM   mendapat predikat sebagai lem- 

baga perintis penerapan sistem metode seikhlasnya, se- 

buah  konsep  yang  sulit  dimengerti  oleh  masyarakat 

pada umumnya. Untuk tidak mengatakan satu-satunya, 

barangkali di negeri ini lembaga pendidikan yang mene- 

rapkan sistem metode seikhlasnya (SMS) seperti KPM 

sangat langka. Faktanya, lembaga semacam KPM me- 

mang sulit ditemukan. Selain itu, di mata masyarakat 

KPM juga dipandang sebagai lembaga pendidikan yang 

berhasil  mengajarkan  matematika  dan  sekaligus  juga
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pendidikan akhlak bagi siswa-siswi binaannya. Itulah be- 

berapa keunikan dan sekaligus keunggulan KPM. 
 
 
 

Keunggulan KPM 
 

Hingga kini pendapat umum yang berlaku di tengah 

masyarakat mengatakan bahwa setiap kegiatan yang 

diselenggarakan secara gratis atau menerapkan metode 

seikhlasnya, bukanlah lembaga yang berkualitas karena 

para pengasuh lembaga tersebut adalah orang-orang yang 

tidak punya motivasi dan kurang memiliki rasa tanggung 

jawab. Pendapat umum tersebut ternyata tidak berlaku 

bagi KPM. Meski menerapkan sistem metode seikhlasnya, 

ternyata KPM bukan lembaga pendidikan ‘murahan’ 

melainkan lembaga yang sangat berkualitas baik dalam 

dukungan SDM, fasilitas, materi ajar, metodologi, dan 

kompetensi siswa yang dihasilkan. Bahkan KPM mampu 

bertahan, tumbuh, dan berkembang dengan pesat. Dari 

waktu ke waktu, jumlah siswa KPM menunjukkan tren 

yang terus bertambah banyak, begitu juga jumlah guru. 

Begitu juga dalam hal sarana dan prasarana pendidikan 

dan pengajaran terus berkembang dan bertambah modern. 

Bagi KPM, sebagaimana dinyatakan pimpinannya, 

Ridwan Hasan Saputra, bahwa tanpa menafikan lembaga 

lain  yang  mampu  berkembang,  tidak  sedikit  lembaga 

yang gulung tikar justru karena mereka tidak bersedia 

menerapkan metode seikhlasnya, dan lebih memilih 

menentukan tarif. Hal ini membuktikan bahwa sistem tarif 

tidak menjamin kelangsungan atau kemampuan bertahan 

sebuah lembaga. Menurut Ridwan, tidak ada satu hal yang 

bisa menjamin kelangsungan atau kemampuan bertahan 

sebuah lembaga selain sistem metode seikhlasnya (SMS).
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Penyerahan Piala pemenang Lomba KMNR. 

 

Mengapa demikian? Karena dengan menerapkan SMS, 

berarti lembaga itu menyediakan keterlibatan peran ‘the 

invisible hand” (Allah) untuk ikut menentukan perkem- 

bangan perjalanan lembaga tersebut. Dengan kata lain, 

segala sesuatu yang terkait dengan tumbuh-kembang se- 

buah lembaga akan lebih terjamin dengan menerapkan 

konsep SMS. 

Apa yang dikatakan Ridwan tersebut merupakan pe- 

ngalaman nyata yang dialami sendiri oleh KPM, sebuah 

kenyataan realistis-objektif yang tak bisa dibantah. Dengan 

menerapkan SMS, KPM tak memiliki kekhawatiran se- 

dikit pun tentang kelangsungan kegiatannya kini dan di 

masa depan. Ridwan bahkan yakin bahwa di masa men- 

datang KPM akan lebih berkembang dan semakin maju 

lagi, melampaui perkembangan dan kemajuan yang di- 

capai sekarang.
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Meski menerapkan SMS, seluruh guru KPM memiliki 

motivasi besar dan rasa tanggung jawab sepenuh-penuhnya 

dalam bertugas sebagai guru untuk mengajarkan dan men- 

didik para siswa binaan KPM. Hasil kerja para guru KPM 

bisa dirasakan dan dibuktikan. Para siswa yang dihasilkan 

KPM rata-rata memiliki kualitas kompetensi lebih tinggi 

daripada siswa-siswa lain, bahkan tidak sedikit dari me- 

reka berhasil tampil sebagai juara dalam kompetisi mate- 

matika dan olimpiade sains baik di tingkat nasional mau- 

pun internasional. Hebatnya lagi, tak sedikit sekolah-se- 

kolah, lembaga, dan kelompok orang dalam masyarakat 

memanfaatkan KPM untuk menaikkan kompetensi siswa 

dan guru agar memiliki derajat kompetensi yang lebih 

tinggi. 

Oleh karena itu, tak berlebihan bila KPM kini menjadi 

sebuah lembaga yang diperhitungkan oleh berbagai pihak, 

tidak hanya sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain 

serta kelompok orang di dalam masyarakat, melainkan 

KPM juga diperhitungkan oleh berbagai lembaga dan 

pihak lain di tingkat dunia. 

Satu hal yang menjadi kebanggaan para orangtua 

siswa, bahwa dengan mengursuskan anak mereka di KPM, 

mereka memiliki anak yang tidak hanya bertambah baik 

penguasaan atas mata pelajaran matematika se- hingga 

mereka mampu memperbaiki nilai di sekolah ma- sing-

masing, melainkan kualitas akhlak anak mereka pun 

berubah menjadi lebih baik. Semua ini bisa diberikan oleh 

KPM, karena di samping memberikan pendidikan dan pe- 

latihan matematika, KPM juga mewajibkan para siswa- 

nya untuk memperdalam pengetahuan akhlak dan mene- 

rapkannya dalam perilaku sehari-hari. 

Pendidikan  akhlak  yang  ditanamkan  KPM  adalah
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akhlak Islam, tetapi KPM juga tidak menampik bila ada 

siswa yang beragama lain hendak belajar di KPM. Semua 

siswa binaan KPM diwajibkan untuk mengerjakan PR 

Akhlak. 

Selain terbuka menerima siswa dari agama lain, KPM 

juga menerima siswa dari suku apapun. Bahkan KPM 

tidak pernah membeda-bedakan siswanya menurut latar 

belakang status sosial dan status ekonominya. KPM bukan 

sebuah lembaga yang eksklusif melainkan lembaga pen- 

didikan non-sekolah yang inklusif. 
 
 
 

Berakhlak dan Berprestasi 
 

Dalam menyampaikan pelajaran akhlak Islam, KPM 

memberikan kepada setiap siswa PR Akhlak dan Kartu 

Shalat sebagai sebuah pekerjaan rumah (PR) yang harus 

dikerjakan  dengan  sungguh-sungguh.  Dalam  pelajaran 

ini, setiap siswa diberi tugas, misalnya, bagaimana akhlak 

mulia seorang anak kepada orangtuanya, kepada gurunya, 

kepada sahabat atau temannya, kepada lingkungan sosial 

dan lingkungan alamnya, kepada Tuhannya, dan sebagai- 

nya. 

Pelajaran akhlak mulia yang diselesaikan oleh siswa 

dalam PR Akhlak itu harus didasarkan pada ajaran al- 

Qur’an dan hadis Nabi Muhammad. Tugas ini berlaku tidak 

hanya bagi siswa yang beragama Islam saja, melainkan 

juga bagi siswa yang beragama non-Islam juga. Bagi siswa 

non-Muslim, boleh mengisi dengan menggunakan dasar 

ajaran agamanya masing-masing seperti Injil dan lain-lain. 

Tugas ini setiap minggu harus diselesaikan dan diserahkan 

kepada guru untuk diperiksa. Sebelum diserahkan, tugas 

PR yang telah diselesaikan siswa harus terlebih dahulu
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diketahui dan ditandatangani oleh orangtua. 

Karena demikian halnya sistem belajar yang berlaku di 

KPM, tidaklah mengherankan bila kita menyaksikan para 

siswa binaan KPM memiliki akhlak yang baik yang meng- 

hiasi setiap sikap, perilaku, dan tutur katanya sehari-hari. 

Bahkan, bagaikan virus kebaikan, PR akhlak ini juga 

mampu mempengaruhi orangtua siswa untuk memperbaiki 

akhlaknya. Yang justru mengherankan, jika KPM berhasil 

menerapkan sistem belajar-mengajar seperti ini, mengapa 

lembaga pendidikan lain tak menerapkan sistem ini? 

Akan halnya dengan prestasi di bidang sains, prestasi 

siswa KPM dalam hal ini sama sekali tidak diragukan. 

Setiap siswa KPM paling tidak mampu memperbaiki pe- 

nguasaan mereka atas mata pelajaran matematika dengan 

baik sehingga mereka bisa memperbaiki nilai matematika 
 

 
 

Lomba IMCS tahun 2009.
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di sekolah mereka masing-masing. Bahkan, banyak di 

antara mereka memperoleh nilai sangat memuaskan di 

sekolahnya, dan tidak sedikit dari mereka yang berhasil 

menjuarai kompetisi matematika dan olimpiade sains. 

Melihat realitas objektif dalam lembaga KPM ini, tidak 

sedikit sekolah baik swasta maupun negeri mengajukan 

permohonan kepada KPM untuk memberikan pelatihan 

bagi para guru yang mengajar di sekolahnya, selain juga 

bagi siswanya. Permohonan semacam ini juga datang dari 

lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, dan bahkan 

juga kelompok-kelompok orang yang menghendaki anak- 

anaknya mampu menguasai disiplin matematika dengan 

sebaik-baiknya. Permohonan ini tidak datang dari daerah 

tertentu, melainkan dari berbagai daerah di seluruh Indo- 

nesia. Selain itu, KPM sendiri mempunyai agenda penye- 

maian ilmu sebagaimana tampak dari pembukaan cabang- 

cabang KPM dan kelas-kelas jauh di sejumlah daerah baik 

di Jawa maupun di luar Jawa. 

Setelah mengikuti pelatihan guru dari KPM, para guru 

mempunyai tingkat kompetensi yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. Tidak sedikit dari mereka setelah mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan KPM mampu menjadi 

pelatih matematika yang andal. Begitu pun para siswa, 

mereka memiliki kompetensi yang lebih baik sebagaimana 

tampak dari timbulnya kesenangan mereka mempelajari 

matematika, dan perbaikan nilai di sekolah, serta kebe- 

ranian untuk mengikuti kompetisi dan olimpiade. Dengan 

memiliki kompetensi yang memadai, tidaklah menghe- 

rankan bila para siswa binaan KPM merupakan siswa yang 

sanggup meraih prestasi dan sekaligus berakhlak terpuji.
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Bunga Indah di Taman KPM 
 

Setiap lembaga pendidikan yang melakukan proses be- 

lajar mengajar dituntut untuk menghasilkan lulusan ber- 

kualitas. Demikian juga halnya dengan KPM yang sejak 

awal sudah menyadari dan memenuhi tuntutan itu. Setiap 

tahun, tidak sedikit alumni dihasilkan KPM memiliki 

kualitas kompetensi yang unggul. Keunggulan itu salah 

satunya ditandai dengan banyaknya siswa-binaan KPM 

yang  menjuarai  olimpiade  sains  dan  matematika  baik 

di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Bebe- 

rapa di antara mereka adalah Oki Novendra, Laila Mau- 

hibah, Atika Almira, Rezky Arizaputra, Hilmi Fadli, 

Nicholas Steven Husada, Adrianzka Mayreswara Dewa 

Rachmawisista, Muhamad, Kezia Sulami, Muhammad 

Abdurrahman Basyah, Agasha Kareef Ratam, Irfan Shah 

Akbar Rulianto, dan Muthia Khansa. 

Oki Novendra. Oki mulai mengenal KPM ketika ada 

seleksi untuk persiapan peserta olimpiade matematika 

oleh KPM saat ia kelas 5 SD tahun 2004. Sejak itu ia secara 

intensif mengikuti kursus di KPM hingga kelas 3 SMA. Oki 

kemudian melanjutkan kuliah di Institut Teknologi 

Bandung (ITB). 

Mahasiswa  semester  4  Jurusan  Teknik  Elektronika 

ITB ini, pernah meraih medali emas di berbagai olimpiade/ 

kompetisi matematika internasional. Salah satunya medali 

emas di International Conference of Young Scientist (ICYS) 

tahun 2010. Saat itu Oki membuat karya ilmiah di bidang 

matematika tentang kematian Michael Jackson! Wah...! 

Ia misalnya menulis, akumulasi penyerapan dosis obat 

yang terjadi dalam darah setelah dilakukan perhitungan 

sedemikian  rupa  akan  membentuk  grafik  fungsi  yang
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eksponensial. Hal ini menunjukkan, nilai dari dosis obat 

dalam darah tidak akan melebihi suatu nilai tertentu jika 

diminum dalam dosis yang tetap. “Ini menjelaskan secara 

sederhana bahwa jika obat diminum dengan dosis dan 

selang waktu yang teratur tidak akan terjadi overdosis,” 

papar Oki yang punya ketertarikan untuk pembuatan film. 

Hasil dari perhitungan ini ia aplikasikan pada kematian 

Michael Jackson yang saat itu baru saja terjadi. 

Laila Mauhibah. Laila berhasil meraih sejumlah me- 

dali dari berbagai kompetisi internasional. Ia meraih medali 

emas dalam International Mathematics Contest (IMC) 

Singapura 2008; medali emas Individual Contest, Wizard 

at Mathematics International Competition (WIZMIC) di 

India pada 2007; medali emas dalam Team Contest, Wizard 

at Mathematics International Competition (WIZMIC) India 

2007; medali emas Asia Pacific Mathematics Olimpyad 

for Primary School (APMOPS) 2006; medali perunggu 

Thailand International World Youth Mathematics Intercity 

Competition (TIWYMIC) dan International Mathematics 

Competition (IMC) Thailand 2008; medali perunggu 

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Matematika di 

Makassar 2008; dan medali perunggu (Third Place Team 

Contest) dalam Philippine Elementary Mathematics Inter 

national Contest (PEMIC) Filipina 2005; serta juara favorit 

dalam Japan Music Festival – Bonenkai pada tahun 2009. 

Karena prestasinya, Laila menerima penghargaan 

Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono sebagai pelajar berprestasi internasional tahun 

2009. Sebelumnya, ia menerima penghargaan “Urang 

Bogor Boga Prestasi” bidang Pendidikan tahun 2008, dan 

karena itu ia berhak menerima beasiswa. Pada tahun 2012
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ia juga menerima beasiswa unggulan dari Kementerian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kini ia menjadi 

mahasiswa di Faculty of Computer Science, Universitas 

Indonesia (UI). 

Laila yang bercita-cita ingin punya kemampuan dalam 

pengembangan teknologi informasi ini mengakui bahwa 

semua prestasi tersebut diperoleh dengan upaya sungguh- 

sungguh. Sebelum menghadapi kompetisi WIZMIC di 

India, misalnya, ia membuat persiapan secara intensif 

selama lebih dari sebulan, sehingga ia berhasil meraih 

medali emas dalam kompetisi yang diikuti oleh belasan 

negara itu. Ia meraih medali emas baik dalam kategori 

perorangan maupun dalam kategori tim (beregu). 

Atika Almira. Rekan Laila Mauhibah, Atika Almira, 

juga berhasil menggapai medali emas dalam kompetisi 

matematika tingkat internasional. Alumnus KPM yang 

kini menjadi mahasiswa Jurusan Arsitektur ITB ini 

memenangi medali emas dalam Wizard at Mathematics 

at International Competition (WIZMIC) India pada tahun 

2007. Jauh hari sebelum mengikuti kejuaraan ini, ia ber- 

sama  teman-temannya  mengikuti  kursus  secara  rutin di 

KPM setiap minggu. Sebelum berangkat untuk maju dalam 

kompetisi, ia pun  melakukan persiapan khusus. Ia sempat 

menginap di rumah Laila selama sekitar seminggu untuk 

pelatihan dari pagi sampai sore. Rumah Laila men- jadi 

semacam tempat karantina bagi mereka yang akan maju 

dalam kompetisi itu. 

Bagi Atika, keberhasilan meraih medali emas dalam 

WIZMIC ini benar-benar di luar dugaan. Ia tak pernah 

membayangkan akan bisa menjadi juara dan menggondol 

medali emas dalam kejuaraan internasional, karena ber- 

kali-kali ia mengikuti olimpiade matematika sejak SD tapi
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belum pernah mendapat emas. Awalnya ia berpikir bahwa 

keinginan mendapat medali emas itu hanyalah mimpi yang 

amat jauh, meski mungkin saja bisa diperolehnya jika Allah 

menghendaki. “Berkah Allah itu ternyata dekat dan saya 

ternyata mampu mengejar mimpi itu,” tandasnya. 

Rezky Arizaputra. Ekky, panggilan akrab Rezky 

Arizaputra, mulai belajar di KPM sejak kelas 5 SD sampai 

sekarang kelas 10. Segudang prestasi ia torehkan. Ia 

pernah meraih medali emas (individual) pada olimpiade 

tingkat nasional dan internasional. Untuk tingkat nasional, 

ia meraih Medali Emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) 

SMP tahun 2011, Medali Emas OSN SMP RSBI tahun 2012, 

dan Medali Emas Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 

(KMNR) tahun 2012 dan 2013. Sedangkan untuk tingkat 

internasional, Ekky meraih medali emas dalam: Inter 

national Mathematics Contest (IMC) Singapore tahun 2009, 

2011, 2012; WIZMIC (Wizard at Mathematics International 

Competition) di India tahun 2009; IYMC   (International 

Young Mathematicians Convention) di India tahun 2012; 

JBMO (Junior Balkan Mathematics Olympiad) di Turki 

tahun 2013; BIMC (Bulgaria International Mathematics 

Competition) tahun 2013, dan AIMO (Asia International 

Mathematical Olympiad) di Taiwan tahun 2013. 

Untuk mengikuti suatu olimpiade matematika, Ekky 

harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari dan bukan 

hanya pada saat akan mengikuti lomba atau olimpiade 

saja. Selain belajar rutin di KPM, ia juga mencari soal-soal 

dari buku maupun internet.   Namun biasanya, sebelum 

mengikuti lomba diadakan pelatihan secara intensif se- 

lama beberapa hari atau bahkan ada yang sampai 1 bulan. 

“Saya biasanya mempersiapkan lomba selain belajar di 

KPM juga mencari soal-soal di buku dan internet sebagai
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bahan latihan,” paparnya. 

Olimpiade matematika tingkat internasional, biasanya 

diikuti oleh ratusan peserta dari puluhan negara. Negara- 

negara yang sering mengikuti lomba tingkat internasional 

di antaranya Cina, Korea Selatan, India, Singapura, 

Thailand, Filipina, Malaysia, Taiwan, Amerika Serikat, 

Kanada, Bulgaria, Turki, dan Indonesia. 

Hilmi Fadli. Sama seperti teman-temannya yang 

belajar di KPM, Hilmi yang belajar di KPM selama bebe- 

rapa tahun juga pernah mengikuti olimpiade sains tingkat 

internasional. Untuk menghadapi kompetisi itu, Hilmi 

mengaku giat belajar, terutama rajin berlatih setiap hari 

mengerjakan soal-soal olimpiade, bahkan seminggu sebe- 

lumnya ia sempat dikarantina agar bisa berlatih secara 

intensif dan konsentrasi. 

Apa hasil yang diperoleh Hilmi dari belajar keras ini? 

Dalam International Mathmatics Contest di Singapura 

pada tahun 2009, Hilmi berhasil meraih juara satu dan 

mengantongi medali emas. Hilmi merasa surprised dengan 

kemenangan itu karena ia tahu kontestan dari luar negeri 

yang pandai-pandai berkomentar mengenai soal-soal yang 

diajukan dalam kompetisi itu sebagai soal yang sangat 

sulit. Oleh karena itu, Hilmi yang kini tengah mendalami 

disiplin teknik elektro di ITB dan bercita-cita menjadi 

technopreuneur yang konsisten dengan akhlak Islam itu 

sangat bersyukur kepada Allah. “Alhamdulillah banget 

bisa dapat emas,” tuturnya. 

Nicholas Steven Husada. Sudah berjalan kira-kira 6 

tahun, Nico, sapaan akrab Nicholas Steven Husada, men- 

jadi siswa binaan KPM. Ia masuk KPM tepatnya sejak 

duduk  di  bangku  kelas  5  SD  hingga  sekarang.  Siswa
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kelas X, SMA Saint Peter Jakarta ini telah mengantongi 

tujuh medali emas dari berbagai olimpiade internasional di 

berbagai negara yang berbeda selama menjadi siswa SD 

dan SMP.   Ia antara lain meraih emas Wizards at 

Mathematics International Competition, Individual Contest 

di Lucknow India, 27–30 Oktober 2009; 5th International 

Young Mathematicians Convention 2012 di Lucknow India; 

dari OSN SMP bidang matematika; dan Junior Balkan 

Mathematical Olympiad di Antalya, Turki, 2013. 

Bagaimana dan apa upaya yang ditempuh Nico sehing- 

ga ia mampu mencetak prestasi yang demikian gemilang 

ini? “Ketika momen olimpiade sudah mendekat, biasanya 

saya belajar lebih giat, dalam belajar tak jarang saya dika- 

rantina supaya bisa belajar secara lebih fokus,” ujar Nico. 

Sewaktu memperoleh medali-medali tersebut, tentunya 

Nico   merasa   senang   karena   dapat   membanggakan 

guru dan kedua orangtuanya. Kendatipun demikian, ia 

menyatakan bahwa ia tetap harus rendah hati karena 

segala pencapaian itu bukan karena kerja keras melainkan 

karena kehendak Yang Mahakuasa. “Kalau Tuhan tidak 

menghendaki, sekeras apapun saya belajar, saya tidak 

bakal bisa menjadi juara,” tandasnya. 

Nico pun menuturkan bahwa selama belajar di KPM, ia 

belajar mengerti nilai-nilai agama dan kaitannya dengan 

hubungan antarmanusia. “Di KPM teman saya banyak dan 

menyenangkan,” katanya. Lebih lanjut, Nico men- 

ceritakan tradisi belajar di KPM. “Biasanya kalau belajar 

di KPM kami mengerjakan soal lebih dahulu, terkadang 

sendiri dan ada kalanya bersama teman-teman, karena 

kami boleh saling bertanya kepada teman-teman. Setelah 

selesai, kami disuruh menjelaskan jawaban kami di papan
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tulis,” tuturnya. 

Adrianzka Mayreswara Dewa Rachmawisista. 

Adrianzka, siswa SMP Islam Al Azhar 8, Kemang Pratama, 

Bekasi, menyabet medali emas International Math Contest 

(IMC) ke-7 Singapura 2011. Ia juga menorehkan prestasi 

lain seperti: medali emas untuk Individual Contest dalam 

International Mathematical “the ClockTower School” 

Contest, 14th    edition, Rumania 2011; medali perak IMAS 

(International Mathematic Assessment for Schools) Hong- 

kong 2011; medali perak WIZMIC India 2011, medali emas 

untuk Individual Contest dalam International Mathe 

matical “the ClockTower School” Contest, 15th      edition, 

Rumania 2012; dan medali emas International Math 

Contest (IMC) ke-8  Singapura 2012. 

Karena prestasinya ia memperoleh penghargaan Men- 

teri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Murid Ber- 

prestasi di Bidang Matematika. Penghargaan ini disam- 

paikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 

2012, di Senayan Jakarta.  Tak hanya itu, Adrianzka juga 

memperoleh  penghargaan  Satya  Lencana  Wira  Karya 

dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan 

ini disampaikan pada peringatan hari Kemerdekaan RI, 

Agustus 2012, atas prestasi mengharumkan nama bangsa 

diberbagai even kejuaraan/olimpiade matematika tingkat 

internasional. 

Ia juga meraih medali emas AIMO (Asia International 

Mathematical Olympiad) di   Taiwan 2013, medali emas 

International Math Contest (IMC) ke-9  Singapura 2013, 

dan medali emas untuk Individual Contest dalam Asia 

InterCities Teenagers Mathematics Olympiad (AITMO) 

Indonesia 2013.
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Muhamad. Siswa kelas 9 SMPI Al Azhar 12 Rawa- 

mangun, Jakarta Timur, ini belajar di KPM sejak kelas 

6 SD. Selain pelajaran matematika, di KPM, ia juga 

mendapat pelajaran fisika. “Tapi yang tidak kalah pen- 

tingnya, saya juga dapat pelajaran Agama Islam, Tahfidz, 

dan Akhlak,” ujar Muhamad yang setelah belajar di KPM, 

nilai matematikanya di rapor 9,9. 

Sebagaimana rekan-rekannya di KPM, Muhamad juga 

beberapa kali memperoleh medali dalam lomba/olimpiade 

matematika yang diikutinya. Ia antara lain meraih Medali 

Emas (Team Contest) Olimpiade WIZMIC di India tahun 

2011, Medali Perunggu (Individual Contest) Olimpiade 

WIZMIC di India tahun 2011, Medali Perunggu (Group 

Contest) Olimpiade WIZMIC di India tahun 2011, Medali 

Perak Olimpiade IMC di Singapura tahun 2013, Medali 

Perak AIMO di Taiwan tahun 2013, dan Medali Perak 

(Team  Contest)  Olimpiade  AITMO  di  Indonesia  tahun 

2013. 

Selain itu ia Juara I Lomba FRC tahun 2011, serta mem- 

peroleh Merit Prize Olimpiade IMC di Singapura tahun 

2011 dan Merit Prize Olimpiade IMC di Singapura Tahun 

2012. Untuk mengikuti lomba/olimpiade, selain belajar 

rutin di KPM seminggu sekali, ia juga dibimbing di sekolah 

oleh guru dan kakak kelasnya yang juga kakak kelasnya di 

KPM yaitu Rezky Arizaputra. “Sebelum olimpiade, saya 

biasanya belajar di karantina oleh Tim KPM. Saya juga 

belajar dari buku–buku olimpiade dan lewat internet,” 

papar Muhamad yang bercita–cita menjadi cendekiawan 

Muslim yang sukses, menjadi pengusaha properti yang 

sukses membangun gedung–gedung canggih dan hafal al- 

Qur’an.
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Lomba Matematika di Singapura (foto kiri), India (tengah), dan Thailand (kanan). 

 

Kezia Sulami. Siswi SMPK Ipeka Sunter, Jakarta 

Utara, ini juga menorehkan banyak prestasi internasional 

bersama KPM. Ia antara lain memperoleh Medali Emas 

dalam ajang IMC Singapura tahun 2013 dan AITMO di 

Indonesia tahun 2013. Sebelum mengikuti ajang ini ia 

memperoleh  pembinaan  dari  KPM  sekitar  1-2  bulan. 

“Saya senang sekali bisa memperoleh Medali Emas,” aku 

Kezia. Ajang IMC Singapura saat itu diikuti 12 negara, dan 

AITMO 11 negara. 

Muhammad Abdurrahman Basyah. Siswa kelas 6 

SDIT Nurul Fikri, Depok, Jawa Barat, ini sudah sekitar 3,5 

tahun menjadi siswa KPM. Itu artinya ia sudah 3,5 tahun 

memperoleh tempaan matematika, ibadah dan akhlak. 

Selain itu, ia bisa berteman dengan anak-anak yang baik 

dan sopan. Tentu, sebagaimana rekan-rekannya yang lain, 

setelah bergabung dengan KPM, kemampuan matematika 

Abduh –sapaan akrab Muhammad Abdurrahman Basyah-- 

semakin meningkat. Ia bahkan meraih banyak prestasi,

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Siswa KPM Berakhlak dan Berprestasi 123

 
 

 
 

 

baik di sekolah, daerah, nasional, maupun internasional. 

Prestasi  Abduh  antara  lain:  Medali  Perunggu  The 

17th Edition Clock Tower School di Rumania tahun 2014; 

Honor Roll and First Place di AMC 8 tahun 2013; Juara 

Pertama Forum Ilmiah Matematika Universitas Negeri 

Semarang, November 2013; Medali Emas di Asian Cup, 

Hongkong 2013; Juara Pertama Beregu Sampoerna 

Foundation;  Medali  Perak  King  of  Math,  Hongkong 

2013; Medali Perunggu Green Cup, Hongkong 2013; Medali 

Perunggu International Mathematics Competition 

Singapura 2013; Medali Perunggu 4th Malaysian Primary 

School   Mathematic   Competition   2013;   Medali   Perak 

OSN Matematika 2013; Juara Pertama Bintang Pelajar 

National Competition  for Islamic Math and Science 2013; 

dan Juara Pertama Festival Studi Islam dan Matematika 

Anak Muslim 2013. 

Persiapan  untuk  mengikuti  lomba/olimpiade,  selain 

dengan bimbingan guru-guru KPM, Abduh juga belajar
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sendiri atau mengikuti karantina. Berapa lama mem- 

persiapkan diri untuk mengikuti olimpiade matematika? 

“Untuk OSN bisa memerlukan waktu beberapa bulan. Tapi 

jika olimpiade yang lain, biasanya sekitar seminggu atau 

dua minggu saja,” paparnya. 

Tak hanya jago matematika, di sekolah, Abduh terma- 

suk siswa yang terbaik hafalan al-Qur’annya karena ia 

telah hafal 5 Juz. 

Agasha Kareef Ratam. Selain matematika, selama 

5  tahun  belajar  di  KPM,  Agasha  memperoleh  sesuatu 

yang  paling  berharga  yaitu  teman.  Mulai  dari  teman 

yang mempunyai minat yang sama di bidang matematika 

sampai teman yang bisa diajak bermain sepak bola di 

sela-sela waktu istirahat. “Saya sangat bersyukur telah 

memperoleh banyak teman dekat dari bermacam-macam 

tempat di Indonesia yang saya bisa anggap sebagai 

saudara sendiri,” papar Agasha yang kini duduk di kelas 

9  sekolah  berasrama  “Eaglebrook  School”  di  Deerfield, 

Massachussett, Amerika Serikat. 

Ketika menjadi siswa KPM, Agasha banyak menorehkan 

prestasi, baik nasional maupun internasional. Ia antara 

lain meraih Medali Emas di: 8th International Mathematics 

Contest Singapura, 2012; International Mathematical “The 

Clock Tower School” Contest Rumania, 2011; International 

Mathematics Competition Indonesia, 2011; 7th International 

Mathematics Contest Singapura, 2011;  6th International 

Mathematics Contest Singapura, 2010;  KMNR ke-5 tahun 

2010; 5th International Mathematics Contest Singapura, 

2009; dan  WIZMIC India, 2009. Medali Perak diraih di: 

Asia InterCities Teenagers Mathematic Olympiad 2011, 

Nepal;  OSN tahun 2011; dan International Mathematics
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Competition Korea Selatan. Sedangkan Medali Perunggu 

diraih di International Mathematics Competition Filipina 

tahun 2009. 

Karena prestasinya itu Agasha mendapat penghargaan 

dari Gubernur DKI Jakarta, penghargaan dari Mendiknas, 

dan penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden 

RI. 

Menurutnya, bergabung dengan KPM telah membuka 

banyak pintu untuk berprestasi. Banyak sekali peluang 

untuk terus mendapatkan pengalaman berharga dengan 

mengikuti kompetisi-kompetisi, baik di luar maupun 

dalam negeri. Tidak hanya peluang, tapi juga segala ilmu 

matematika dan kesiapan akhlak yang terus dilatih dan 

dibina secara konstan di KPM, telah membantunya untuk 

terus berprestasi. “Tidak hanya sekedar matematika, KPM 

telah membantu membangun dasar hidup saya untuk 

menjadi seorang pelajar kompetitif yang selalu ingin 

menggali ilmu pengetahuan lebih dalam dan lebih dalam 

lagi berlandaskan agama dan akhlak,” terang Agasha. 

Sejak awal 2009, alumnus SMP Al-Izhar Pondok Labu, 

Jakarta Selatan, ini telah mengikuti lebih dari 20 ajang 

kompetisi matematika dan mendapatkan berbagai peng- 

hargaan. Bagaimana Agasha bisa memperoleh prestasi 

yang mencengangkan itu? “Saya sendiri sering bingung 

saat  bertanya  pada  diri  sendiri  bagaimana  saya  telah 

bisa meraih semua itu hanya dari minat pada mate- 

matika. Menurut saya, justru itulah kuncinya: minat. 

Sekecil apapun minat seseorang pada sesuatu, jika 

memang minat itu ditempuh dengan baik, minat itu akan 

terus berkembang dan dengan agama sebagai petunjuk, 

kesempatan akan terbuka dengan sendirinya.”
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Agasha menyebutkan, kompetisi matematika inter- 

nasional biasanya diikuti oleh 15-30 negara. Kebanyakan 

dari Asia, walaupun ada juga partisipasi dari AS, Bulgaria, 

atau Afrika Selatan pada berbagai lomba. Jumlah peserta- 

nya biasanya sekitar 100-200 orang untuk tingkat yang 

sama. 

Sebelum lomba, biasanya diadakan karantina selama 

rata-rata satu minggu. Tapi untuk lomba-lomba yang di- 

ikuti oleh Pemerintah Indonesia, masa karantinanya bisa 

lebih lama. Yang paling lama yang pernah ia ikuti adalah 

selama tiga bulan di Surabaya saat mau mengikuti TAIMC 

di Taiwan. “Di karantina, kami belajar matematika kurang 

lebih 7 jam sehari yang dibagi ke dalam empat kategori: 

aljabar, teori bilangan, geometri, dan kombinatorik,” kata 

Agasha. 

Irfan Shah Akbar Rulianto. Salah satu siswa KPM 

yang berprestasi adalah Irfan Shah Akbar Rulianto. 

Karena prestasinya, Irfan memperoleh beasiswa ke Korea 

Selatan. Sekarang ia bersekolah di Korea Science Academy 

of KAIST, setara dengan SMA semester 5. 

Selain pandai matematika, Irfan juga pandai menyanyi. 

Tak heran jika ia terpilih sebagai penyanyi yang mem- 

bawakan  lagu  Mars  KPM  dan  lagu-lagu  KPM  yang lain. 

Bagaimana perasaaan Irfan saat ditunjuk menjadi 

penyanyi Mars KPM? “Senang, tapi kaget juga. Awalnya 

kurang percaya diri, karena saya tahu beberapa teman 

di KPM bersuara lebih merdu daripada saya. Jadi saya 

sempat bertanya-tanya, kenapa harus saya yang terpilih. 

Tetapi karena Pak Ridwan dan Pak Herri (pencipta lagu 

Mars KPM) memercayakan saya untuk menyanyikan lagu 

ini, saya juga percaya dengan keputusan beliau-beliau,
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sehingga dengan senang dan bangga saya terima tawaran- 

nya,” kenang Irfan. 

Ia ditawari untuk menyanyikan Mars KPM sekitar se- 

minggu sebelum hari rekaman. Sejak menerima tawaran 

itu ia mempersiapkan diri dengan latihan menyanyi se- 

tengah sampai satu jam per hari. Rekaman dilakukan di 

sebuah studio di Cibinong, Bogor. 

Muthia  Khansa.  Siswi  SMPN  1  Bogor  ini  sejak 

tahun 2011 duduk di kelas istimewa KPM. Khansa telah 

mengantongi banyak medali dari berbagai kompetisi sains 

dan matematika yang diikutinya. 

Di tingkat nasional, siswi yang setiap tahun menjadi 

juara kelas sejak kelas 1 SD ini memperoleh perunggu da- 

lam Olimpiade Matematika SD pada 2011. Ia juga  mem- 

peroleh  penghargaan  Certificate of  Excellence  (Kumon) 

atas pencapaian 3 tingkat di atas level normal, dan men- 

jadi finalis dalam National Olympiade for Islamic Studies 

and Mathematic, Olimpiade Sains Kandel Tingkat SD, 

Olimpiade Sains KUARK, dan Festival Matematika Anak 

Muslim se-Indonesia. 

Di tingkat internasional, siswi yang sudah hafal  Juz 

30 al-Qur’an saat kelas 4 SD ini, adalah peraih medali 

perunggu dari International Mathematic Contest di 

Singapura pada 2011, medali perak dari International 

Mathematic Contest di Singapura pada 2012, dan medali 

perunggu dari Asia Intercities Teenager Mathematic 

Olympiade pada 2013. 

Fransisca Susan. Mahasiswa jurusan Math with 

Computer Science, Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), Amerika Serikat, ini mulai menjadi siswa KPM saat 

kelas 7 SMP. Selama sekitar tiga tahun di KPM ia
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menorehkan prestasi meraih dua medali perunggu dan 

satu perak dalam olimpiade matematika IMO. Tentu tidak 

gampang meraih prestasi ini, diperlukan pengorbanan 

seperti mengikuti training atau pelatihan matematika 

yang menyita waktu, dan belajar mandiri di rumah. 

Susan senang belajar di KPM karena Ridwan dan guru- 

guru KPM lainnya mengajar dengan santai namun inter- 

aktif. Mereka mendorong murid untuk ikut berpartisipasi 

dan berperan di kelas. “Mereka bukan cuma mengajar 

‘mentahnya’ matematika, tapi juga mengajak siswa untuk 

berpikir dan mengeksplorasi. Materinya dalam dan seru. 

Pak Ridwan guru yang hebat dan berdedikasi,” kenang 

Susan. 

Baginya, Ridwan adalah sosok yang karismatik, dan itu 

membuatnya selalu takut untuk berbicara dengannya. “Pak 

Ridwan cerdas dan baik sekali, tapi seram kalau marah. 

Beliau bisa diajak bercanda tapi ada saatnya harus serius. 

Pak Ridwan bisa mendorong orang untuk mengeksplorasi 

lebih lanjut tentang matematika,” paparnya. 

Selain matematika, di KPM Susan mengaku memperoleh 

pelajaran lain. “I learned about the value of life, the value of 

diversity, the power of a strong desire that can make a big 

difference,” papar mahasiswi yang bercita-cita menjadi 

analis ekonomi, keuangan, peneliti matematika, dan 

mengembangkan sesuatu yang baik untuk Indonesia. 

Susan berharap KPM makin berkembang dan membawa 

kebaikan di mana-mana, mengangkat pendidikan mate- 

matika di Indonesia, serta mencerdaskan anak-anak dari 

segala kalangan. 

Bivan Alzacky Harmanto.   Mahasiswa tahun ke-2 

jurusan Computer Science Korea Advanced Institute of 

Science and Technology (KAIST) Korea Selatan, ini masuk
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KPM Agustus 2006. Ia belajar di KPM sampai tahun 2013 

dan kemudian melanjutkan studi di Korea Selatan dengan 

beasiswa dari KAIST Scholarship. Bivan bersyukur bisa 

bergabung dengan KPM yang tak hanya memberinya bekal 

matematika, tapi juga pelajaran hidup. “Saat itu saya tidak 

terlalu merasakan manfaat KPM karena yang ada di 

pikiran saya hanya sebatas olimpiade matematika. Saya 

baru merasakan sekali manfaatnya ketika kuliah sekarang 

ini. Saya tak bisa membayangkan apa jadinya saya di sini 

jika tidak pernah bergabung bersama KPM. KPM  telah  

membantu  menyeimbangkan  otak  kiri  dan otak kanan 

saya, sehingga di sini bisa mudah berteman dan menjalin 

hubungan dengan baik. Di KAIST saya bisa ikut 

organisasi-organisasi yang ada dan tentunya dengan 

mempertahankan nilai akademik yang juga bagus,” papar 

Bivan. 

Selain itu yang sangat ia rasakan di KPM adalah 

pelajaran agama yang begitu melekat di hatinya. “Insya 

Allah saya bisa mempertahankan akidah saya meskipun 

sekarang ini berada di lingkungan di mana Islam menjadi 

golongan minoritas,” lanjutnya. 

Sebagaimana Susan, Bivan juga banyak menorehkan 

prestasi setelah bergabung dengan KPM. Ia berhasil 

menjuarai olimpiade matematika, baik tingkat nasional 

maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah: 

-    Bronze  Medal  Asia  Pacific  Mathematics  Olympiad 

(APMO 2011). 

-    Bronze Medal Balkan Mathematical Olympiad (BMO 

2012), Antalya, Turki. 

-    Honorable     Mention     International     Mathematical 

Olympiad (IMO 2012), Mar del Plata, Argentina. 

-    Gold  Medal  China  Western  Mathematical  Invitation
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(CWMI 2012), Hohhot, Cina. 

-    Bronze Medal International Zhautykov Olympiad (IZhO 

2013), Almaty, Kazakhstan. 

-    Silver   Medal   Asia   Pasific  Mathematics   Olympiad 

(APMO 2013). 

-    Bronze  Medal  International  Mathematical  Olympiad 

(IMO 2013), Santa Marta, Kolombia. 
 

 

Akan tetapi, prestasi yang benar-benar ia rasakan 

adalah kemampuannya menyeimbangkan otak kiri dan 

otak kanannya. “Mungkin terdengar aneh, karena prestasi 

yang satu ini benar-benar tidak bisa diukur secara 

kuantitatif. Tapi bagi saya, hal inilah yang membuat saya 

berhasil menjalani hidup selama ini, misal kemampuan 

berorganisasi, leadership, dan juga prestasi di bidang 

akademik,” aku Bivan yang memiliki angan-angan untuk 

bekerja di perusahaan komputer besar semisal Samsung 

atau Apple, atau menjadi profesor di salah satu universitas 

terkemuka di dunia semisal MIT atau KAIST. 

Bivan berharap KPM terus eksis dan berkembang 

hingga ke pelosok Tanah Air, sehingga warga miskin bisa 

mendapatkan akses pendidikan. Hal ini bukan mustahil 

karena KPM menerapkan sistem metode seikhlasnya.  Ia 

juga berharap Ridwan makin sukses dan tetap menjadi 

teladan bagi semua orang. “Harapan saya Pak Ridwan 

tetap bersama-sama KPM,” pintanya. 

Sesungguhnya bukan hanya Muthia, Laila, Atika, Hilmi, 

Ekky, Nico, Oki, Kezia, Abduh, Muhamad, Agasha, Irfan, 

Adrianzka, Susan, dan Bivan saja yang berhasil meraih 

prestasi internasional. Masih banyak siswa-siswi KPM 

lainnya yang berhasil meraih prestasi setinggi itu yang 

tidak disebutkan satu persatu di buku ini. Keberhasilan
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mereka dalam kompetisi internasional sedikit disinggung 

di sini hanya untuk menggambarkan betapa mereka begitu 

gigih belajar dan berlatih hingga sukses menjadi juara dan 

menjadi bunga-bunga indah di Taman KPM. 
 
 
 

Ridwan Mendampingi Siswanya 
 

Belajar di KPM memang berbeda dari belajar di lembaga 

pendidikan lainnya. Selain suasana belajar kondusif yang 

ditampilkan  dalam  lingkungan  belajar  di  KPM,  para 

guru di KPM pun memberikan pelajaran dan pelatihan 

dengan penuh motivasi dan rasa ikhlas sehingga dalam 

membimbing para siswa mereka berupaya sedemikian cara 

agar siswa bisa berhasil. 

Yang lebih menarik lagi, seperti dikatakan para siswa 

KPM, bahwa kegiatan belajar di KPM tidak bisa dilepaskan 

dari peran pemimpinnya, Ridwan Hasan Saputra, selaku 

guru dan pelatih yang luas pengalamannya. Dalam 

mengajar Ridwan selalu tampil penuh perhatian kepada 

mereka. Kemajuan belajar siswa selalu dipantau dan 

dievaluasi setiap saat. Lebih daripada itu, ia pun terus 

memberi motivasi dan membuka kesempatan kepada siswa 

untuk mengikuti olimpiade nasional dan internasional. 

Bahkan, ia ikut terjun langsung mendampingi para siswa 

selama kegiatan olimpiade berlangsug, sejak berangkat 

sampai kembali pulang lagi ke Tanah Air. 

Sebagaimana dituturkan Atika dan Laila, dalam 

persiapan menghadapi WIZMIC misalnya, para siswa yang 

akan terjun ke kancah olimpiade dikarantina selama 

beberapa hari. Setiap hari mereka diberi latihan intensif, 

dan latihan ini selalu dipantau oleh Ridwan. “Begitu juga 

ketika terjun dalam olimpiade, Pak Ridwan dan guru KPM
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lainnya pun ikut mendampingi,” ujar Atika. 

Lalu apa yang dituturkan Laila Mauhibah tentang peran 

Ridwan? Dalam mengajar, Ridwan menciptakan suasana 

santai tetapi pelajaran yang diberikan mudah diterima. 

Gaya mengajar seperti ini tampaknya juga ditularkannya 

kepada guru-guru KPM lainnya. “Pak Ridwan tidak hanya 

mengajarkan matematika, tetapi juga berbagai aspek 

kehidupan yang dapat dihubungkan dengan matematika,” 

tutur  Laila.  Pelajaran  tentang  arti  hidup  terdengar 

seperti klise, tetapi itulah yang benar-benar ia rasakan. 

“Saya belajar tentang ilmu-ilmu keikhlasan, kerja keras, 

dan kebaikan dari Pak Ridwan. Ilmu-ilmu ini membuat 

saya selalu optimis dalam menghadapi kenyataan dan 

memecahkan masalah kehidupan,” katanya. 

Akan halnya kesan yang dirasakan Atika selama belajar 

di KPM, Atika merasa senang dalam mengerjakan 

berbagai soal matematika, apalagi latihan-latihan itu 

sesuai dengan level kompetisi yang akan dihadapi. “Kami 

berlatih baik secara individu maupun beregu. Dengan cara 

ini kami menjadi saling mengenal dan lebih dekat satu 

sama lain,” ujarnya. 

Ridwan sendiri tidak hanya sekadar tampil di kelas 

untuk mengajar, tetapi ia juga mengawasi persiapan selama 

mereka berada di dalam karantina. Bahkan Ridwan juga 

ikut mendampingi mereka dalam menghadapi olimpiade. 

“Uniknya, selain Pak Ridwan dan Pak Kafi (guru KPM), 

Om Gogod Tujuanto (orangtua murid) juga menunjukkan 

semangat kekeluargaan, ikut mendampingi selama dalam 

perjalanan. Pak Ridwan memberikan perhatian penuh, 

dan beliau pun berhasil memupuk kebersamaan dan 

persaudaraan,” tandas Atika.
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Peraih medali emas di International Mathematics  Contest (IMC) Singapura  2009. 

 

Sementara itu, menurut Hilmi, belajar di KPM tergolong 

unik karena sama sekali ia tak pernah menemukan suasana 

tegang dalam belajar matematika seperti di sekolahnya. 

“Di KPM belajar matematika ternyata santai dan mudah. 

Guru KPM berbeda dengan guru di sekolah. Belajar di 

KPM menyenangkan dan soal yang sulit menjadi mudah, 

karena belajar di KPM diatur agar para siswa bisa mencari 

sendiri jawabannya, siswa boleh berdiskusi dengan santai 

untuk memecahkan soal,” tuturnya. 

Nico pun merasa senang belajar di KPM karena suasana 

belajarnya lebih santai. “Guru-guru di KPM juga asyik- 

asyik  dan  suka  ngobrol  santai  sama  siswa-siswanya,” 

kata Nico. Cara belajar matematika di KPM berbeda dari 

lainnya, siswa diberi soal-soal dan soal-soal itu tidak di- 

kerjakan secara cepat-cepat karena lebih dahulu harus 

diperiksa hingga betul-betul dimengerti dan dipahami. 

Keunggulan KPM lainnya, selain aspek akademik, para 

siswa juga diajarkan mengenai akhlak menurut ajaran 

Islam, misalnya bagaimana bertatakrama ala seorang 

Muslim. Ridwan pernah berpesan agar siswa menuntut 

ilmu disertai niat untuk mencari ridha Allah bukan untuk 

tujuan lainnya. “Jika tujuannya karena Allah, maka tu-
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juan-tujuan lainnya akan bisa diraih,” tandas pimpinan 

KPM itu. 
 
 

 

Nilai Plus KPM 
 

Para siswa yang belajar di KPM bisa memperoleh banyak 

keuntungan, bukan hanya menguasai disiplin matematika 

secara lebih baik, melainkan juga keuntungan lain dapat 

diraihnya. Selain keuntungan berupa pembinaan akhlak 

mulia dalam perilaku sehari-hari, dalam belajar di kelas 

siswa bisa belajar bekerjasama untuk memecahkan soal 

secara berkelompok. Kegiatan belajar yang menyenangkan 

ini kelak sangat bermanfaat sebagai bekal untuk hidup 

bermasyarakat. 

Selain itu, karena kompetisi dan olimpiade tingkat in- 

ternasional menggunakan bahasa Inggris sehingga men- 

syaratkan pesertanya menguasai bahasa Inggris, maka 

di KPM para siswa terutama mereka yang hendak maju 

ke olimpiade internasional diberi kesempatan untuk me- 

ngambil kelas bahasa Inggris hingga menguasai bahasa 

asing itu dengan sebaik-baiknya. Mengikuti kelas baha- 

sa Inggris merupakan kegiatan penunjang yang penting 

khususnya bagi mereka yang akan menghadapi event 

event internasional. Sebagai tambahan, meski tidak diha- 

ruskan, hanya sekadar untuk memperkuat pemahaman 

keberagamaan dengan baik, KPM membuka kursus ba- 

hasa Arab dan setiap siswa dipersilakan untuk meng- 

ikutinya. Sama seperti program kursus yang lain, kursus 

bahasa Arab yang buka setiap minggu ini menerapkan 

sistem metode seikhlasnya. 

Di luar itu, KPM juga memberikan kesempatan kepada
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para siswa untuk memperoleh keterampilan seni beladiri 

taekwondo. Para siswa yang berminat boleh mengikuti pe- 

latihan seni bela diri ini. Itulah nilai-nilai plus yang ber- 

sifat akademik dan seni  yang bisa dinikmati para siswa 

KPM. 

Khusus mengenai unit pelatihan taekwondo ini, walau 

usianya baru seumur jagung, kurang lebih baru tiga bulan 

terbentuk, tetapi tim taekwondo KPM telah berhasil me- 

nunjukkan prestasi yang patut diacungi jempol. Dalam 

usia sesingkat itu, tim taekwondo KPM telah berhasil me- 

raih satu medali emas, sembilan medali perak dan satu 

medali perunggu pada kejuaraan Jakarta Taekwondo Fes- 

tival pada awal Februari 2014. “Kemenangan ini merupa- 

kan prestasi yang membanggakan bagi unit pemula, dan 

semoga bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki diri,” 

ujar Ridwan. 

Dengan  dibukanya  unit  taekwondo  ini,  para  siswa 

KPM dapat memperoleh keterampilan tambahan berupa 

keterampilan seni bela diri asal Korea yang digelar rutin 

setiap minggu. Sebagai lembaga pendidikan yang mena- 

warkan nilai plus, KPM mempersilakan siswa peserta 

kursus matematika untuk mengikuti latihan taekwondo, 

dan sebaliknya siswa taekwondo pun boleh mengambil 

kursus matematika. 

Para siswa taekwondo juga mendapat pendidikan 

akhlak, seperti PR Akhlak mingguan, mengisi Kartu Sha- 

lat, dan hafalan surat-surat al-Qur’an. Seluruh siswa 

taekwondo diharapkan bisa berprestasi dengan memiliki 

sabuk hitam. Pelatih tim taekwondo KPM, Rudy Achmad 

Ramlan dan Andri Hermawan, keduanya pemegang  DAN 

2 Kukkiwon.
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Olimpiade Seikhlasnya 
 

Olimpiade baik yang diselenggarakan KPM secara 

mandiri  atau  secara  bekerjasama  dengan  mitra,  atau 

yang diselenggarakan pihak lain, semua dilaksanakan 

KPM dengan metode seikhlasnya. Dengan demikian, 

olimpiade nasional yang diselenggarakan di luar daerah 

atau olimpiade internasional yang digelar di luar negeri 

tidak terbuka bagi anak-anak dari keluarga kaya saja, 

anak-anak dari keluarga kurang mampu juga diberi 

kesempatan yang sama. Masalah biaya bukan halangan 

untuk mengikuti olimpiade, karena KPM menerapkan 

konsep SMS dalam hal kepesertaan olimpiade. 

Kendati kegiatan olimpiade nasional dan internasional 

menelan biaya yang lumayan besar, KPM mampu 

melaksanakannya, bukan cuma sekali atau dua kali, 

melainkan sudah puluhan kali, sudah ratusan anak-anak 

binaan KPM dibawa ke luar negeri untuk berolimpiade, 

dan ratusan medali emas, perak, dan perunggu dibawa 

pulang ke Tanah Air. Semuanya berjalan lancar dengan 

metode sumbangan seikhlasnya. 

Kerapnya  KPM  mengikuti  olimpiade  internasional 

dan banyak siswa binaannya yang berhasil menjadi juara 

dan meraih medali, semakin memperkokoh keberadaan 

KPM hingga KPM sangat diperhitungkan lembaga lain 

di luar negeri. Dan KPM pun ikut menebar nama baik 

dan keharuman reputasi negara dan bangsa Indonesia di 

dunia internasional.
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Ridwan bersama dengan peraih penghargaan terbaik Australian Mathematics  Competition (AMC) di Jakar ta 2012.
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anyak orang mengenal KPM sebagai suatu 

lembaga pendidikan yang berhubungan dengan 

lomba matematika dan produktif dalam men- 

cetak  juara.  Persepsi  ini  tidak  salah,  karena 

sejak tahun 2003, tim KPM sudah sering mengadakan 

lomba di berbagai daerah dan pada tahun 2007 KPM sudah 

mulai mengirimkan siswanya untuk mengikuti eventevent 

lomba matematika tingkat nasional dan internasional. 

Hingga tahun 2013 KPM sudah mengirimkan ratusan 

siswanya mengikuti lomba matematika dan math camp 

di  luar  negeri.  Negara-negara  yang  pernah  dikunjungi 

oleh siswa-siswa dan guru KPM di antaranya Singapura, 

India, Thailand, Taiwan, Nepal, Afrika Selatan, Malaysia, 

Filipina, Argentina, Kolombia, Hongkong, Turki, Ru- 

mania, Bulgaria, Korea Selatan, Kazakhtan, Belanda, 

Cina, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya. 

Hingga tahun 2013, KPM juga telah beberapa kali menye- 

lenggarakan kompetisi matematika yang diikuti sekitar 

30 ribu peserta, dan pada tahun 2014 berencana untuk 

menggelar kompetisi yang sama dan akan diikuti sebanyak 

70.000 peserta
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Pada tahun 2013, kompetisi internasional yang diikuti 

KPM adalah Junior Balkan Mathematics Olympiade 

(JBMO) di Turki, Primary World Mathematics Contest 

(PMWC) di Hongkong, Invitation World Youth Mathematics 

Inter City Competition (WYMIC) di Bulgaria, Elementary 

Mathematics International Contest (EMIC) di Bulgaria, 

Asian Math Camp di Cina, International Mathematics 

Contest (IMC) di Singapura, Malaysia Primary School 

Mathematics Competition (MPSMC) di Malaysia, dan Asia 

International Teenager Mathematicas Olympiade (AITMO) 

Indonesia menjadi tuan rumah. 

Untuk tahun 2014, KPM telah menyusun agenda 

kompetisi internasional yang akan diikutinya, yaitu 

International   Mathematics   Contest   The   Clock   Tower 

School   di   Rumania,   JuniorSenior   Summer   Match 

Camp di Amerika Serikat, Junior Balkan Mathematics 

Olympiad  (JBMO)  di  Macedonia,  Primary Mathematics 

World Contest (PMWC) Po Lueng Kuk dan Asian Cup di 

Hongkong, International Mathematics Contest (IMC) di 

Korea Selatan, International Mathematics Contest (IMC) 

di Singapura, Wizard at Mathematics International 

Competition (WIZMIC) di India, WMI di Taiwan, Asia 

International Mathematical Olympiad (AIMO). Dalam 

kompetisi matematika internasional tersebut, sebanyak 

359 siswa-siswi binaan KPM akan ikut bersaing. Olimpiade 

dan kompetisi tersebut merupakan sebagian agenda 

kegiatan KPM, kegiatan lain seperti pelatihan, workshop, 

dan seminar juga menjadi agenda rutin KPM. 

Sebenarnya apa yang terjadi di KPM tidaklah istimewa, 

jika KPM menjalankan kegiatan operasionalnya dengan 

cara-cara  yang  biasa  seperti  lembaga  pendidikan  lain
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pada umumnya. Tetapi yang menarik adalah KPM kerap 

mengadakan dan mengikuti olimpiade baik tingkat nasional 

maupun internasional yang lembaga lain sejenisnya tidak 

banyak melakukannya. Selain itu, KPM menjalankan 

kegiatan operasional lembaganya dengan Sistem Metode 

Seikhlasnya. Salah satu bentuk penerapan sistem ini 

adalah siswa yang mengikuti program pendidikan di KPM 

membayar sesuai kemampuan, dengan memasukkan uang 

bayaran yang dibungkus di dalam amplop ke dalam kotak/ 

keropak yang disediakan KPM setiap kali siswa datang ke 

KPM untuk belajar. 
 
 
 

Mengangkat Reputasi Bangsa 
 

Berbagai agenda kegiatan dilaksanakan KPM tentunya 

bukan tanpa tujuan. Tujuan utama yang hendak diraih 

KPM adalah mencetak generasi muda yang berkualitas, 

beriman, berilmu, dan berakhlak yang memiliki kompetensi 

akademik tinggi dan mampu berprestasi baik di tingkat 

nasional maupun internasional, serta berperilaku terpuji. 

Peran dan kiprah pendiri KPM, Ir Raden Ridwan Hasan 

Saputra MSi dalam kancah olimpiade matematika 

internasional  terbilang  luas.  Ridwan  adalah  k onsultan 

pada lembaga  Mathematics Trainers’ Guild, Filipina. Ia 

juga menjadi pelatih pada kegiatan  Asian Math Summer 

Camp pada tahun 2009 - 2010. Ia merupakan perwakilan 

satu-satunya untuk  kompetisi matematika  internasional 

Australian Mathematics Competition (AMC) di Indonesia, 

dan juga satu-satunya perwakilan dari Indonesia untuk 

kegiatan Junior Summer Math Camp dan Senior Summer 

Math Camp  di Texas State University,  Amerika Serikat.
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Selain itu, Ridwan menjabat sebagai kepala Sekretariat 

di Indonesia   untuk  International  Mathematics  Contest 

Union yang berkantor pusat di Beijing, Cina. 

Melihat posisi dan reputasi Ridwan di dunia inter- 

nasional, maka sulit untuk memisahkan nama Ridwan dari 

kompetisi dan olimpiade sains dalam kancah inter- 

nasional.   Oleh   karena   itu   tak   mengherankan   bila 

Ridwan pun membawa KPM yang didirikannya untuk 

berkecimpung dalam kegiatan kompetisi dan olimpiade 

bertaraf  internasional,  bersama  lembaga-lembaga  lain 

dari berbagai negara. Sebagai tokoh terkemuka di dunia 

internasional, tentu saja Ridwan juga ingin menjadikan 

KPM sebagai lembaga yang berkelas dunia. Dengan 

mengarahkan KPM ke tujuan ini dan banyaknya siswa 

binaan KPM yang tampil sebagai juara dalam berbagai 

olimpiade   internasional,   dengan   sendirinya   Ridwan 

pun turut mengangkat nama baik Indonesia di kancah 

internasional. Khususnya melalui olimpiade matematika 

dan sains. Sebab KPM berasal dari Indonersia, maka KPM 

tak dapat dipisahkan dari nama Indonesia. 

Memang tak berlebihan bila sejak awal Ridwan bercita- 

cita untuk mengangkat nama KPM dan sekaligus nama 

Indonesia di dunia internasional, karena memang begitu 

obsesinya sejak awal ia mendirikan KPM. Hal ini tampak 

dari gambar bumi pada logo KPM yang mencerminkan 

niatannya untuk mengangkat KPM sebagai lembaga 

berkelas dunia, yang mampu mempengaruhi dunia, dan 

mampu memberi kontribusi positif-konstruktif bagi pe- 

radaban dunia. Dan bila mungkin KPM pun mampu 

menguasai dunia pada posisi puncak di bidang pendidikan. 

Tentu saja, dengan begitu otomatis ia pun mengangkat
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nama baik Indonesia di mata dunia. 

Meski masyarakat menyebut KPM sebagai pencetak 

juara, Ridwan tak begitu bangga dengan siswa-siswi bina- 

annya yang menjadi juara nasional maupun internasional, 

sebab apa artinya juara bila hanya menimbulkan kesom- 

bongan. Ridwan baru bangga bila medali yang diperoleh 

siswa-siswi binaannya itu tersemat di lubuk mereka se- 

hingga menambah baik perilakunya. Ia baru bisa ber- 

nafas lega manakala para siswa binaannya memiliki ilmu 

dan sekaligus mempunyai akhlak mulia, dan pada waktu 

yang sama mereka juga mengamalkannya. Siswa berilmu 

yang siap beramal dan berakhlak itulah yang menjadi 

kebanggaannya. 
 
 
 

Kompetisi Nasional dan Internasional 
 

Sebagai lembaga pendidikan non-sekolah yang dinamis, 

KPM aktif menyelenggarakan pendidikan dan proaktif 

mengembangkan prestasi akademik para siswa binaannya. 

Untuk menunjukkan kualitas kemampuan akademik dan 

prestasi siswa-siswinya, KPM aktif mengikutsertakan 

mereka dalam ajang kompetisi matematika dan olimpiade 

sains, baik bertaraf nasional maupun internasional. Di 

antara sekian banyak kegiatan kompetisi sains tingkat 

nasional yang diikuti para siswa KPM adalah sebagai 

berikut: 

➢ Festival Studi Islam  dan Matematika  Anak Muslim 

(FESMA). 

➢ Indonesia Science Festival (ISF). 

➢ Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KMNR) se- 

Indonesia.
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Ridwan bersama seluruh tim saat International Mathematics Contest (IMC) Singapura  2012. 

 

➢ Olimpiade Sains Nasional (OSN). 

➢ Fakhruddin ar-Razi Competition (FRC). 
 

 

KPM juga mengirimkan siswa-siswinya ke berbagai 

ajang olimpiade internasional di berbagai negara antara 

lain: 

✓ Elementary Mathematics International Contest (EMIC). 

✓ Primary World Mathematics Contest (PMWC). 

✓ Invitational    World    Youth    Mathematics    Intercity 

Competition (IWYMIC). 

✓ International   Mathematics   International   Olympiad 

(IMSO). 

✓ Wizard   at   Mathematics   International   Competition 

(WIZMIC). 

✓ International Mathematics Competition (IMC–Amerika 

Serikat). 

✓ International Mathematics Contest (IMC–Singapura). 

✓ Junior Balkan Mathematics Olympiad (JBMO).
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✓ Asian Cup. 

✓ Asia International Mathematics Olympiade (AIMO). 

✓ Asia  Inter-Cities  Teenagers  Mathematics  Olympiad 

(AITMO). 

✓ International Mathematics Contest The Clock Tower 

School. 

✓ Primary Mathematics World Contest (PMWC) Po Leung 

Kuk Hongkong. 

✓ International  Mathematics  Assessments  for  Schools 

(IMAS). 

✓ Mathematics  Camp di Thailand. 

✓ Summer Camp di Amerika Serikat. 
 

 

Untuk mengikuti olimpiade-olimpiade tersebut, se- 

jumlah langkah ditempuh KPM dengan tujuan agar pelak- 

sanaannya bisa berjalan lancar, dan KPM secara tim atau 

individual berhasil keluar sebagai pemenang dan meraih 

medali. Kendati demikian, Ridwan menekankan bahwa 

tujuan kedua itu tak perlu dianggap penting. Ridwan 

menekankan, bahwa yang jauh lebih penting dalam 

mengikuti olimpiade bukan keberhasilan menjadi juara 

atau memperoleh medali, melainkan untuk menimba 

pengalaman. Karena itu, seluruh peserta dan orangtua 

serta para pihak yang membantu diminta untuk ikhlas, 

sebab kalau tidak ikhlas segala macam ibadah apapun 

pasti ditolak sementara untuk menjadi juara belum tentu. 

Tetapi kalau ikhlas, niat untuk menimba pengalaman 

akan dicatat sebagai amal ibadah dan peluang untuk 

menjadi juara insya Allah terbuka lebar. 

Lebih lanjut Ridwan menyatakan bahwa seandainya 

siswa-siswi binaan KPM bisa menjadi pemenang tidak 

perlu  takabur, dan  andai  kalah  semangat  untuk terus
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belajar tidak perlu kendur. Tapi biar bagaimana pun kalau 

diniati ibadah dengan ikhlas, insya Allah ‘tangan-tangan’ 

Allah akan ikut membantu. 
 
 
 

Berperan dalam Olimpiade 
 

Di samping kegiatan rutin sehari-hari berupa kegiatan 

belajar-mengajar di dalam kelas, para siswa KPM –baik di 

KPM Pusat dan di Rumah Pendidikan MIPA di Bogor, di 

kelas-kelas jauh dan di cabang-cabang KPM di sejumlah 

kota, maupun guru-guru dari berbagai sekolah yang 

pernah mengikuti pelatihan matematika– dipersilakan 

untuk mengikuti seminar dan/atau kegiatan lomba-lomba 

matematika yang setiap tahun secara rutin digelar oleh 

KPM. KPM menyelenggarakan kompetisi matematika 

bertaraf nasional seperti Kompetisi Matematika Nalaria 

Realistik se-Indonesia, Kompetisi Studi Islam dan Mate- 

matika Fakhruddin arRazi Competition (FRC), dan 

FESMA. Selain itu, KPM secara terencana juga menggelar 

sejumlah kompetisi matematika tingkat internasional 

antara lain Australian Mathematics Competition (AMC), 

American Mathematics Competition (AMC), Holiday with 

Mathematics (HWM), Asia International Teenager Mathe 

maticas Olympiade (AITMO), dan sebagainya. 

KPM merupakan lembaga pendidikan yang aktif menye- 

lenggarakan dan mengikuti olimpiade sains di tingkat 

nasional dan internasional. Setiap tahun KPM tidak pernah 

ketinggalan untuk mengambil bagian dalam kegiatan 

olimpiade di luar negeri. Berikut ini adalah sederet kegiatan 

internasional yang telah dilaksanakan KPM.
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Tahun 2003  1. Tim Olimpiade Matematika ASEAN 

tingkat SD 

2. Tim  Indonesia  untuk  Thailand  Ele- 

mentary Mathematics   International 

Contest (EMIC – Thailand). 
 

 

Tahun 2004  1. Tim  International  Mathematics  and 

Science Olympiad (IMSO – Indonesia) 

2. Tim   Indonesia   untuk   India   Ele- 

mentary Mathematic Internatio nal 

Contest (EMIC – India). 
 

 

Tahun 2005  1. Tim International Mathematics and 

Science Olympiad (IMSO – Indonesia) 

2. Tim Indonesia untuk Philippina Ele- 

mentary Mathematics   International 

Contest (EMIC – Filipina) 

3. Tim Indonesia untuk Kaohsiung In- 

vitational World Youth Mathematics 

Intercity Competition (KIWYMIC – 

Taiwan). 
 

 

Tahun 2006  1. Tim  International Mathematics and 

Science Olympiad (IMSO – Indonesia) 

2. Tim Indonesia Elementary Mathema- 

tics International  Contest   (EMIC – 

Indonesia). 
 

 

Tahun 2007  1. Tim  International Mathematics and 

Science Olympiad   (IMSO – Indo- 

nesia)
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2. Tim Indonesia untuk Hongkong Ele- 

mentary Mathematics International 

Contest (EMIC – Hongkong). 

3. Tim Indonesia untuk Kompetisi Mate- 

matika Po Leung Kuk (PMWC – Hong- 

kong). 

4. Tim   Indonesia   untuk   Wizards   at 

Mathematics International   Compe- 

tition (WIZMIC – India). 
 

 

Tahun 2008  1. Tim  International Mathematics and 

Science Olympiad (IMSO – Indonesia). 

2. Tim Indo nesia untuk International 

Mathematics Competition  (EMIC  & 

IWYMIC – Thailand). 

3. Tim Indonesia untuk Kompetisi Mate- 

matika Po Leung Kuk (PMWC – Hong- 

kong). 

4. Tim Indo nesia untuk International 

Mathematics Contest (IMC – Singa- 

pura). 
 

 

Tahun 2009  1. Tim  International Mathematics and 

Science Olympiad (IMSO – Indonesia). 

2. Tim   Indonesia   untuk   Invitational 

World Youth Mathematics Intercity 

Competition (IWYMIC – Durban – 

Afrika Selatan). 

3. Tim   Indonesia   untuk   Wizards   at 

Mathematics International Compe- 

tition (WIZMIC – India).
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4. Tim  Indonesia  untuk  International 

Mathematics Contest (IMC – Singa- 

pura). 

5. Tim Indonesia untuk Philippine Inter- 

national Mathematics   Competition 

(PEMIC –  Filipina). 

6. Peserta Indonesia untuk 1st ASIAN 

Math Summer     Camp     (AMSC– 

Filipina). 
 

 

Tahun 2010  1. Tim Indonesia untuk Kompetisi Ma- 

tematika Po Leung   Kuk (PMWC – 

Hongkong). 

2. Tim  International Mathematics and 

Science Olympiad    (IMSO  –  Indo- 

nesia). 

3. Tim   Indonesia   untuk   Elementary 

Mathematics   International Contest 

(EMIC – Incheon, Korea Selatan) 

4. Tim  Indonesia  untuk  International 

Mathematics Contest (IMC – Singa- 

pura). 

5. Tim Indonesia untuk Junior Balkan 

Mathematics Olympiad (JBMO – Ru- 

mania). 

6. Tim    Indonesia    untuk    Southeast 

Mathematics Olympiad    (SMO    – 

Taiwan). 

7. Peserta Indonesia untuk 2nd  ASIAN 

Math  Summer Camp  (ASMC – Indo- 

nesia).
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 8. Peserta Indonesia untuk Junior 

Summer Math Camp (JSMC – Ame- 

rika Serikat). 

 

Tahun 2011 
 

1. 
 
 

 
2. 

 

Tim Indonesia untuk Kompetisi Mate- 

matika Po Leung   Kuk (PMWC – 

Hongkong). 

Tim  International Mathematics and 

 
 

 

3. 

Science  Olympiad (IMSO – Filipina). 

Tim  Indonesia  untuk  International 

  
 
 

4. 

Mathematics Competition   (IMC   – 

Bali, Indonesia). 

Tim  Indonesia  untuk  International 

  
 
 

5. 

Mathematics   Contest       (IMC       – 

Singapura). 

Tim  Indo  nesia  untuk  Wizards  at 

  
 
 

6. 

Mathematics   International   Compe- 

tition (WIZMIC –  India). 

Tim Indonesia untuk World Creativity 

 
 

 

7. 

Festival (Dejeon – Korea Selatan). 

Tim  Indonesia  untuk  Asian  Inter- 

Cities       Teenager’s       Mathematic 

Olympiad (AITMO –  Nepal). 

8. Peserta    Indonesia    untuk    Junior 

Summer Math Camp (JSMC – Ame- 

rika Serikat). 
 

 

Tahun 2012  1. Tim Indonesia untuk Kompetisi Mate- 

matika Po Leung   Kuk   (PMWC – 

Hongkong). 

2. Tim  International Mathematics and
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Science Olympiad (IMSO – India). 

3. Tim  Indonesia  untuk  International 

Mathematics Competition  (IMC  – 

Taiwan). 

4. Tim  Indonesia  untuk  International 

Mathematics Contest (IMC – 

Singapura). 

5. Tim Indo nesia   untuk International 

Young Mathematician’s  Competition 

(IYMC –  India). 

6. Tim Indonesia untuk Asia Internatio- 

nal Mathematical Olympiad (AIMO – 

Hongkong). 

7. Tim Indonesia untuk IMAS Summer 

Math Camp (IMAS –  Hongkong). 

8. Peserta    Indonesia    untuk    Junior 

Summer Math Camp (JSMC – Ame- 

rika Serikat). 

9. Peserta    Indonesia    untuk    Honors 

Summer Math Camp (HSMC – Ame- 

rika Serikat). 
 

 

Tahun 2013  1. Tim Indonesia untuk Kompetisi Mate- 

matika Po Leung Kuk (PMWC – Hong- 

kong). 

2. Tim  International Mathematics and 

Science Olympiad (IMSO – Filipina). 

3. Tim  Indonesia  untuk  International 

Mathematics Competition  (IMC  – 

Bulgaria). 

4. Tim  Indonesia  untuk  International
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Mathematics   Contest       (IMC       – 

Singapura). 

5. Tim Indonesia untuk Junior Balkan 

Mathematics Olympiad   (JBMO   – 

Turki). 

6. Tim Indonesia untuk Asia Internatio- 

nal Mathematical Olympiad (AIMO – 

Hongkong). 

7. Tim   Indonesia   untuk   Asian   Cup 

(Hongkong). 

8. Peserta  Indonesia  untuk  Junior  Su 

mmer Math Camp (JSMC  – Amerika 

Serikat). 

9. Peserta Indonesia untuk Honors Su 

mmer Math Camp (HSMC – Amerika 

Serikat).
 
 
 

Para Peraih Medali 
 

Ridwan selalu berpesan kepada segenap murid-murid- 

nya agar belajar di KPM disertai dengan niat ikhlas. 

Belajar diniati sebagai salah satu bentuk ibadah.  “Siapa 

yang belajar di KPM dengan niat agar bisa mengikuti 

dan menjuarai olimpiade, maka hendaklah ia segera me- 

ngundurkan diri. KPM hanya menerima siswa yang punya 

niat ikhlas dalam belajar sehingga menjadi ilmuwan yang 

berakhlak,” tegasnya. 

Tak ayal lagi, pesan Ridwan tersebut tampaknya begitu 

kuat membekaskan kesan di hati segenap siswa KPM. 

Mereka bersedia belajar dengan niat untuk beribadah 

karena Allah. Mereka tetap dan terus belajar dengan baik
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Mengikuti lomba IYMC 2012. 

 

 

meski hendak dikirim atau tak hendak dikirim untuk 

mengikuti olimpiade. Sikap dan tekad yang sedemikian itu 

mempengaruhi aspek kejiwaan anak hingga membentuk 

karakter pantang menyerah dalam kondisi apapun. Ka- 

rakter tersebut selanjutnya membuahkan siswa-siswi 

binaan KPM yang tekun dan ulet dalam belajar hingga 

mereka mampu meningkatkan kualitas pribadi mereka 

baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual 

sebagai hasil pendidikan mereka di KPM. Adapun, bila ke- 

mudian mereka mampu berprestasi, maka pretasi tersebut 

merupakan bonusnya. 

Hampir seluruh siswa-siswi yang dibina KPM berhasil
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meraih prestasi di sekolah mereka masing-masing, utama- 

nya prestasi di bidang Matematika dan IPA. Lebih daripada 

itu, di antara mereka bahkan ada yang berhasil meraih 

juara dalam kompetisi matematika dan olimpiade sains 

baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. 

Dengan mengikuti olimpiade sains dan matematika, 

mereka bisa mendapatkan banyak manfaat, antara lain, 

memperoleh kesempatan bersaing dalam meningkatkan 

kemampuan untuk memecahkan masalah; menumbuhkan 

dan mengembangkan intuisi matematika yang berman- 

faat dalam kehidupan sehari-hari; menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa cinta terhadap matematika; mem- 

perkenalkan beberapa ide penting dalam matematika sejak 

dini; memperkuat semangat pantang menyerah; mendapat 

kesempatan untuk berkenalan dengan sahabat/ teman dari 

berbagai kota dan negara lain; dan memiliki peluang untuk 

memperoleh beasiswa dari sekolah maupun perguruan 

tinggi yang bermutu. 

Di antara siswa-siswi binaan KPM yang telah berhasil 

menjadi juara dan memperoleh medali dalam olimpiade 

tingkat nasional dan internasional, antara lain, adalah 

sebagai berikut:
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Nama Siswa Medali Emas Medali Perak Perunggu 

 

1. Tobi Moektijono 

SD Santa Maria 

SMP Kanisius 

SMA IPK Int Christian 

School Jakarta 

 

IMSO 2005 

INAEMIC 2006 

OSN SMP 2007 

IMC 2009 

SMO 2010 

 

PMWC 2008 

TIWYMIC 2008 

 

IMO 2010 

 

2. Laila  Mauhibah 

SD Al Ghazaly, 

SMPN 1 Bogor, 

SMAN 1 Bogor 

 

WIZM IC 2007 

IMC 2008 

 

IMC 2009 
 

PEMIC 2005 

TIWYMIC 2008 

 

3. Bivan Al Zacky 

SD Tunas Karya 2 

SMP Lab School Jkt 

SMA Lab School Jkt 

 

OSN 2006 

IMC 2009 

 

Po Leung Kuk 

2008 

HEMIC 2008 

IMC 2008 

TIWYMIC 2008 

 
- 

 

4. Oki Novendra 

SDN Polisi 4 

SMPN 1 Bogor 

SMAN 1 Bogor 

 

PASIAD 2005 
 

IMC 2008 

IMC 2009 

 

IMSO 2005 

INAEMIC 2006 

TIWYMIC 2008 

OSN 2009 

 

5. Atika Almira 

SDIT Ummul Quro 

SMPIT Ummul Quro 

SMAN 1 Bogor 

 

WIZM IC 2007 
 

IMC 2009 
 

PEMIC 2005 

IMC 2008 

TIWYMIC 2008 

 

6. M Rizki Rahmanda 

SD Arrahman  Motik 

SMPN 115 Jakarta 

SMAN 8 Jakarta 

 

IMC 2008 

IMC 2009 

OSN SMP 2009 

 

AITMO 

Philippina 

2009 

 

IMSO 2006 

TIWYMIC 2008 

IWYMIC 2010 

(Individu & Tim) 
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7. Alif Akbar Putra B 

SDI Al Hikmah Sby 

SMPI Al Hikmah Sby 

SMAI Al Hikmah Sby 

 

- 
 

IMC 2008 

WIZMIC 

India 2009 

 

TEMIC 2008 

IMC 2009 

IWYMIC 2010 

(Tim) 

 

8. Ivy Cerelie Valerie 

SD Santo Yoseph 

SMPN 1 Denpasar 

SMAN 1 Denpasar 

 

- 
 

IMC 2008 

IMC 2009 

 

- 

 
9. Ghiffari Aby Malik N 

SDI Al Azhar 9 KP 

SMPI Al Azhar 8 KP 

SMAN 8 Jakarta 

 

- 
 

IMC 2009 

WIZMIC 2009 

AITMO 2011 

 

IMC 2008 

TEMIC 2008 

IMC 2010 

 
 
 

Nama Siswa Medali Emas Medali Perak Perunggu 

 

10. Irfan Shah Akbar R 

SDIP Daarul Jannah 

 

- 
 

IMC 2009 
 

IMC 2008 

 

11. Irfan Rafi 

SMPN 4 Bogor 

SMAN 1 Bogor 

 

IYMC 2012 
 

- 
 

IMC 2011 

 

12. Isselin Moektijono S 

SD Santa Maria 

SMP Santa Ursula 

 

WIZMIC 

India 2009 

 

IMC  2009  
 
TEMIC 2008 
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13. Zulfikar Aditya NJ 

SDN Beji 06 Depok 

SMPN 1 Bogor 

SMAN 1 Bogor 

 

AIMO 2012 
 

IMC 2009 
 

TEMIC 2008 

 

14. M Rais Fathin M 

SMPN 1 Bogor 

SMAN 1 Bogor 

 

IMC 2009 

OSN 2010 

 

- 
 

TEMIC 2008 

 

15. Hilmi Fadli 

SMPN 3 Bogor 

SMAN 6 Bogor 

 

IMC 2009 
 

- 
 

WYMIC 2008 

 

16. Adrianzka M DR 

SDI Al Azhar 9 KP 

Bekasi 

 

IMC 2009 

IMC 2011 

IMC 2012 

 

IMC 2010 

EMIC 2011 

EMIC 2012 

 

- 

 

17. Keyla Cahya Athalia 

SDI Al Azhar 9 KP 

Bekasi 

 

IMC 2009 
 

- 
 

IMC 2010 

IMSO 2010 

 

18. Nur Adhianti H 

SMPN 1 Bogor 

SMAN 1 Bogor 

 

- 
 

IMC 2009 

IMC 2010 

 

AITMO 2009 
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19. Nadhira Salsabila 

SDI Al Azhar 1 Jakarta 

 
IMC 2009 

 

EMIC 2011 

AIMO 2012 

 

IMC 2010 

 

20. Agasha Kareef 

Ratam 

SDI Al Izhar 1 

Pondok Labu 

SMPI Al Izhar 

Pondok Labu 

 

IMC 2009 

WIZMIC 2009 

IMSO 2009 

EMIC 2010 

(Tim) 

IMC 2010 

 

PEMIC 2009 

EMIC 2010 

(Individu) 

PMWC 2010 

AITMO 2011 

 

- 

 

21. Kevin Pratama Rusli 

SDK 11 BPK Penabur 

SMP Kolese Kanisius 

Jakarta 

 

IMC 2009 

WIZMIC 2009 

 

PEMIC 2009 
 

- 

 
 
 

 
Nama Siswa Medali Emas Medali Perak Perunggu 

 

22. Nicholas Steven H 

Universal School 

Jakarta 

SMP Saint Peter Jkt 

 

IMC 2009 

WIZMIC 

India 2009 

EMIC 2010 (Tim) 

IMC 2010 

IMC 2011 

IYMC 2012 

 

EMIC 2010 

(Individu) 

PMWC 2010 

IMC 2011 

 

PEMIC 2009 

 

23. Rezky Arizaputra 

SDI Al Azhar 13 

Rawamangun 

SMPI Al Azhar 12 

Rawamangun 

 

IMC 2009 

IMC 2011 

IMC 2012 

WIZMIC 2009 

EMIC 2010 (Tim) 

IYMC 2012 

 

PEMIC 2009 

PMWC 2010 

IMC 2010 

AITMO 2011 

 

EMIC 2010 

(Individu) 
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24. Nora Nisrina 

SMPN 1 Bogor 

SMAN 1 Bogor 

 

- 
 

IYMC 2009 

IMC 2012 

 

- 

 

25. Hanan Talida F 

SDIT At Taufiq Bogor 

SMPN 4 Bogor 

 

- 
 

IMC 2009 
 

IMC 2010 

 

26. Fauzan Hanandito 

SDIT At Taufiq Bogor 

SMPN 1 Bogor 

 

- 
 

IMC 2012 

IMC 2009 

 

- 

 

27. Stanley Orlando 

SD Santa Ursula Jkt 

SMP Santa Maria Jkt 

 

WIZMIC 2009 

IMSO 2009 

EMIC 2010 

(Individu) 

IMC 2010 

IMC 2011 

IMC 2012 

 

AITMO 2011 

IMC 2009 

PEMIC 2009 

EMIC 2010 

(Tim) 

PMWC 2010 

 

- 

 

28. Savira Ekaputri 

SD Al Azhar 27 

Cibinong 

SMPN 1 Bogor 

 

- 
 

IMC 2009 

WIZMIC 2009 

 

IMSO 2008 

AIMO 2012 

 

29. Alyssa Diva M 

SMPN1 Pamekasan 

SMAN1 Pamekasan 

 

IYMC 2010 
 

IMC 2009 

IMC 2010 

 

AITMO 2009 

IWYMIC 2010 

(Individu) 

 
30. Harfiyanto Dharma 

SMPN 1 Denpasar 

Bali 

 

- 
 

IMC 2009 
 

AITMO 2009 

IWYMIC 2010 
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Tidak berlebihan, ketika menyaksikan banyaknya 

siswa-siswi yang berhasil meraih prestasi tersebut, ter- 

tangkap kesan bahwa KPM layaknya bak taman bunga 

yang dipenuhi bunga warna-warni nan demikian indah. 
 
 
 

Penghargaan Negara kepada KPM 
 

Setiap tahun KPM selalu mengirimkan sejumlah siswa- 

siswinya ke arena olimpiade, dan dalam setiap olimpiade 

ada saja siswa-siswi KPM yang berhasil menjadi juara 

dan memperoleh medali. Dalam kurun 2004 – 2013, medali 

yang sudah diraih oleh siswa-siswi binaan KPM dari 

kompetisi dan olimpiade tingkat nasional seperti OSN, 

KMNR, FRC, FESMA, dan lainnya, telah mencapai jumlah 

total 470 medali dengan perincian 85 medali emas, 

134 medali perak, dan 251 medali perunggu.  Sementara 

itu, medali yang sudah diraih dari kompetisi dan olimpiade 

tingkat internasional seperti IMSO, AITMO, IYMC, EMIC, 

JBMO, dan lainnya, dalam kurun waktu yang sama (2004 

- 2013) telah mencapai jumlah total 623 medali dengan 

perincian 71 medali emas, 243 medali perak, dan 349 

medali perunggu. Dengan demikian, secara keseluruhan 

jumlah medali yang telah berhasil dikumpulkan mencapai 

1.093 medali (emas, perak, dan perunggu). 

Berkat prestasi tersebut, beberapa siswa KPM men- 

dapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikan di 

lembaga-lembaga pendidikan terkemuka di luar negeri, 

dan beberapa siswa lainnya mendapatkan penghargaan 

Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Penghargaan tersebut diberikan dengan per- 

timbangan  bahwa  KPM  dan  sejumlah  siswa-siswinya

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Kiprah KPM dalam Olimpiade Sains 161

 
 

 
 

Menerima Satya Lencana WIrakarya dari Presiden SBY. 

 
telah mengharumkan nama negara Republik Indonesia di 

dunia internasional, khususunya reputasi di bidang pen- 

didikan dan kejuaraan internasional di bidang ilmu penge- 

tahuan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan 

Satya Lancana Wirakarya. 

Sejumlah warga KPM yang menerima penghargaan 

adalah pendiri KPM yang juga pemimpin KPM dan pem- 

bina olimpiade nasional, Ridwan Hasan Saputra, dan 

siswa-siswi binaan KPM sebagai berikut: 

1.   R  Ridwan  Hasan  Saputra  (Pendiri  dan  Pemimpin 

KPM). 

2.   Tobi Moektijono (SD Santa Maria Jakarta – binaan 

KPM). 

3.   Laila Mauhibah (SMPN 1 Bogor - binaan KPM).
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4. Muhammad Rizki Rahmanda (SMPN 115 Jakarta - 

binaan KPM). 

5.   Agasha  Kareef  Ratam  (SDI  Al  Izhar  Pondok  Labu 

Jakarta - binaan KPM). 

6.   Rezky  Arizaputra  (SDI  Al  Azhar  13  Rawamangun 

Jakarta - binaan KPM). 

7.   Stanley Orlando (SD Santa Ursula Jakarta - binaan 

KPM). 

8.   Kevin Pratama (SD BPK Penabur 11 Jakarta - binaan 

KPM). 

9.   Nicholas Steven Husada (SD Universal - binaan KPM). 

10. Fransisca Susan (SMP Santa Ursula Jakarta - binaan 

KPM). 

11. Adrianzka  Mayeswara  (SDI  Al  Azhar  9  Kemang 

Pratama Bekasi - binaan KPM). 

12. Hans  Mahadika  (SD  Saint  Peter  Jakarta  -  binaan 

KPM).

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BAB 

6 
 
 

 

Menata Langkah 
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Pelatihan Guru KPM.
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erangkat  dari  dorongan  untuk  mengubah nasib 

ketika menjadi sarjana pengangguran, Ridwan 

Hasan Saputra mulai merintis usaha untuk   

memperoleh   mata   pencarian.   Usaha 

yang dirintisnya semula bergerak dalam jasa bimbingan 

belajar (bimbel) bahasa Inggris. Bimbel bahasa Inggris 

ini mengalami pasang surut sehingga ia membuka les 

matematika dan fisika. Usaha ini ternyata tak banyak 

mengubah keadaan. Karena tak memperoleh hasil yang 

signifikan, ia kemudian menyambi mengajar di sekolah dan 

lembaga bimbel lain dengan maksud untuk memperoleh 

pengalaman dan wawasan baru, di samping mencari 

peluang bagi pengembangan pasar jasa bimbel yang 

diusahakannya sendiri. Langkah ini pun tak menjaring 

hasil seperti yang ia bayangkan. 

Hingga suatu hari Ridwan mengikuti tes penerimaan 

Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  namun  gagal.  Ia  nyaris 

putus asa dan kecewa terhadap diri sendiri hingga ia 

sempat protes kepada Allah. Tetapi ketika itu pula ia 

menangkap suara berbisik yang memperingatkan bahwa 

kemarahannya itu tidak patut karena Tuhan selama ini
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selalu memberinya nikmat yang demikian melimpah. 

Bisikan ilham itu segera menyadarkannya untuk memohon 

ampun dan mengakui bahwa justru ia banyak berhutang 

kepada Tuhan dan harus dibayarnya. 

Maka, sejak itu ia bangkit untuk meniti kembali jalan 

yang lurus. Ia kembali ke garis awal memberikan jasa 

pendidikan (bimbel) bagi orang lain. Sebagai ungkapan 

untuk membayar hutang kepada Allah, ia mempersilakan 

siapa saja untuk mendapatkan jasa pendidikan darinya 

tanpa mematok bayaran, kecuali bayar seikhlasnya, dalam 

wadah yang ia beri nama KPM.. 

Pada mulanya, langkah ini pun tak banyak membawa 

perubahan signifikan. Kendati demikian, Ridwan pantang 

bergeser, ia tetap menggerakkan KPM di atas prinsip 

keikhlasan (SMS) itu dengan penuh sabar, syukur, dan 

istiqamah untuk melunasi ‘hutangnya’. Ternyata ke- 

ikhlasannya  yang  diiringi  dengan  sikap  sabar,  syukur, 

dan istiqamah itu mulai menuai efek balasan dari Allah 

berupa keberkahan yang ia rasakan luar biasa hinggga 

usahanya tumbuh dan berkembang menjadi besar. 

Perubahan luar biasa ini mengakibatkan perubahan 

pada dirinya. Ridwan bercita-cita dan bertekad untuk terus 

mengembangkan KPM dan menyebarluaskan konsep SMS 

ke tengah masyarakat luas. Bahkan ia pun bercita-cita 

untuk mengubah dunia dengan perubahan pada derajat 

apapun. Cita-cita ini bukan main-main, dan bagi Ridwan, 

ini hal biasa dan wajar-wajar saja. 

Cita-cita itu bahkan ia patrikan pada logo KPM dengan 

simbol bumi. Itu berarti ia bertekad untuk mengangkat 

KPM hingga berkelas dunia, dan melalui KPM ia hendak 

menebar  manfaat  bagi  orang  banyak  dan  memperluas
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pengaruhnya untuk mengubah dan mewarnai peradaban 

dunia. Ridwan pun terus mengukir reputasi KPM dengan 

melibatkan  peranannya  dalam  pembinaan,  penjurian 

dan kepanitiaan lomba-lomba bertaraf nasional dan 

internasional dan sekaligus mengikutsertakan siswa- 

siswa binaannya ke ajang olimpiade di dalam negeri dan di 

sejumlah negara. Lebih dari 100 siswa binaan KPM berhasil 

menjuarai berbagai kompetisi dan olimpiade tingkat 

nasional dan internasional.   Akibatnya, reputasi KPM 

semakin luas dikenal dan ketokohan Ridwan di kancah 

internasional pun diakui dan diperhitungkan. Dengan 

sendirinya reputasi ini memberi dampak positif bagi nama 

baik Indonesia di mata masyarakat internasional. 

Tekad perjuangan itu selanjutnya mendorong langkah- 

langkah besar KPM hingga KPM mengalami perkembangan 

pesat dalam tahapan demi tahapan kemajuannya. Pres- 

tasi KPM dalam mencetak para siswa cerdas, pintar 

bermatematika dan berprestasi serta berakhlak membuat 

reputasi lembaga pimpinan Ridwan ini terus melesat. 
 
 
 

Mempertahankan Momentum 
 

KPM kini sudah berada pada momentum yang tidak bisa 

lagi ditarik mundur, setelah berhasil melewati saat-saat 

awal yang penuh perjuangan untuk mengatasi berbagai 

kesulitan. KPM kini sampai pada posisi mempertahankan 

momentum keberhasilannya dan pada waktu yang sama 

upaya perlu diambil untuk meningkatkan laju perkem- 

bangannya. Itu berarti sasaran antara telah terlewati, dan 

pada tahun-tahun selanjutnya KPM harus bisa mencapai 

kinerja  setidak-tidaknya  pada  tingkat  yang  sama  atau



 

 

 
 
 

168 
 

 

 

tingkat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. 

Menghadapi perjalanan KPM pada tahap selanjutnya 

bagi Ridwan tidak sesulit dan seberat tahap-tahap awal 

karena ia sudah mengecap banyak pengalaman yang sangat 

berarti yang bisa dimanfaatkan sebagai pegangan untuk 

meniti perjalanan ke depan. Ia sudah cukup kerap terlibat 

dalam penyelenggaraan event-event besar baik di tingkat 

nasional maupun internasional. Itu berarti mengerjakan 

kegiatan atau tugas yang lain untuk memajukan KPM 

menjadi lebih ringan. 

Yang agak sulit disiasati Ridwan adalah tingginya 

permintaan pembukaan kelas jauh, pelatihan guru, 

undangan seminar/diskusi, menjadi pelatih olimpiade dan 

pelatih pengajaran MNR dari berbagai pihak, baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri, serta pembukaan cabang 

baru. Semua itu agak sulit disiasati karena datang pada 

waktu yang sama, sementara ia belum cukup memiliki 

kader yang andal. Yang jelas, seiring dengan kian tenarnya 

nama KPM membuat kesibukan Ridwan meningkat tajam. 

Kegiatan merawat hubungan silaturahmi dengan mitra 

KPM dan melaksanakan kegiatan kerjasama pun nyaris 

terkesampingkan. 

Semuanya terasa pelik ditinjau dari segi apapun, baik 

dari segi konseptual maupun dari aspek operasional, 

sedangkan semuanya harus bisa dikendalikan, meski tak 

harus ditangani sendiri. Dalam aspek operasional, Ridwan 

bisa menyiasati dengan pendelegasian tugas karena KPM 

memiliki sumber daya manusia yang cukup menguasai 

masalah, terampil dan siap mendukung. 

Singkat kata, pesatnya perkembangan KPM dan ting- 

ginya animo masyarakat untuk menggunakan jasa KPM
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dan jasa Ridwan selaku pakar matematika untuk ke- 

pentingan pendidikan dan pelatihan serta penjurian me- 

rupakan tantangan yang harus dijawab dengan baik tanpa 

mengecewakan. Persoalan mempertahankan momentum 

perkembangan KPM sungguh menguji kepemimpinan 

Ridwan. 
 
 
 

Mempersiapkan Bekal 
 

Mempersiapkan bekal untuk menempuh langkah besar 

pembangunan KPM merupakan tahapan pembenahan 

kedua bagi KPM, setelah melewati tahapan sebelumnya, 

yakni melengkapkan sarana dan prasarana bagi kegiatan 

belajar-mengajar dan menjawab tingginya permintaan 

pasar. Falsafah dari pembenahan pada tahap ini adalah 

membuat  persiapan-persiapan  untuk  menyongsong  era 

go international. Pada tahapan ini KPM menyiapkan dan 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

•   Modul pelatihan sudah lengkap. 

•   Tersedianya buku panduan olimpiade matematika dan 

VCD olimpiade. 

•   Melaksanakan pelatihan guru untuk menciptakan guru 

yang siap mengajar di mana saja. 

•   Merekrut anggota baru yang siap membantu mengem- 

bangkan KPM. 

•  Memperkuat basis pelatihan bahasa Inggris secara 

intensif. 

•   Mengajar   guru-guru   dalam   pelatihan   di   berbagai 

daerah untuk menyebarkan konsepsi matematika, 

yakni matematika nalaria realistik (MNR).
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Pada tahap ini dicetak orang-orang yang mempunyai 

kualifikasi tertentu dengan kompetensi matematika yang 

sempurna dan siap mengembangkan pendidikan mate- 

matika ke mana saja. Tentu saja, mereka harus dibekali 

modul atau buku acuan yang baik, di samping penguasaan 

metodologi. 

Pada sisi lain, pengelolaan KPM sendiri perlu penerapan 

sistem manajemen yang baik untuk mencapai kinerja 

prima  dalam  mengelola  berbagai  perkembangan  KPM 

dan mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan 

kondisi di masa yang akan datang. Implikasinya, KPM 

perlu menempuh penataan organisasi, administrasi, dan 

manajemen, lengkap dengan sistem kerja dan peraturan- 

peraturan. 
 
 
 

Mensyaratkan Partisipasi Orangtua 
 

Sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan sistem 

belajar total, dalam menyelenggarakan kegiatan belajar- 

mengajar   KPM   tidak   hanya   menyediakan   fasilitas 

belajar, guru, materi ajar, metodologi, ketentuan aturan, 

administrasi dan manajemen, dan sebagainya, melainkan 

KPM juga mengharapkan partisipasi orangtua siswa bagi 

keberhasilan pencapaian tujuan belajar putra-putrinya. 

Dalam konteks ini, partisipasi yang diharapkan adalah 

keterlibatan peran orangtua siswa untuk memberikan 

dukungan, mendorong semangat belajar anaknya, dan 

memfasilitasi anaknya untuk mencapai kemajuan belajar 

dan meraih prestasi. Agar partisipasi tersebut bisa 

diberikan dengan baik, maka kesediaan orangtua untuk 

menghadiri pertemuan bulanan yang diadakan oleh KPM
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menjadi sangat penting. Pertemuan ini penting karena 

merupakan forum komunikasi antara KPM dan orangtua 

siswa untuk mengetahui hasil-hasil pendidikan putra- 

putrinya, di samping mendapatkan informasi dari KPM 

tentang profil KPM, sistem metode seikhlasnya yang dite- 

rapkan di KPM, dan informasi mutakhir tentang kegiatan 

siswa. 

Hal kedua adalah diterimanya sistem metode se- 

ikhlasnya (SMS) oleh orangtua siswa untuk diamalkan, 

dimulai dari timbulnya kesediaan orangtua siswa menjadi 

narasumber dalam lembaga Sekolah Tinggi Tinggi Sekali 

(STTS). STTS adalah suatu lembaga yang di dalamnya 

orangtua siswa berbagi ilmu dan pengetahuan yang di- 

milikinya kepada keluarga besar KPM. Kenapa lembaga 

ini dinamakan STTS? Hal ini disebabkan hadirin yang 

memperoleh ilmu pengetahuan dan narasumber yang 

menyampaikan ilmu pengetahaun boleh jadi berlatar 

belakang pendidikan S3 atau bahkan seorang profesor. 

Kendati demikian, narasumber dengan latar pendidikan 

dan disiplin apapun tak dipermasalahkan, yang penting 

adalah kesediaan untuk hadir dan mengisi kegiatan STTS. 

STTS bersemboyan “Menebar kebajikan dari orangtua 

siswa KPM untuk orangtua siswa KPM dan masyarakat 

banyak”. 

Tema utama yang diangkat dalam kuliah STTS yang 

mengambil tempat di kampus KPM itu diharapkan tema 

yang aktual dan menyangkut kepentingan orang banyak, 

misalnya strategi untuk mencapai keberhasilan belajar, 

strategi mendidik anak agar anak menjadi orang yang 

besar manfaatnya bagi masyarakat, strategi agar bisa 

sukses  dalam  olimpiade,  atau  manfaat  yang  diperoleh
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anak dari kegiatan belajar di KPM, dan sebagainya. 

Tinjauan boleh dari aspek akademik atau sisi non-aka- 

demik. Diharapkan tema sedapat mungkin dikaitkan 

dengan aplikasi konsep SMS. Dari kegiatan kuliah STTS 

ini diharapkan timbul kesadaran orangtua siswa tentang 

visi dan misi KPM sehingga yang terpikir oleh orangtua 

siswa bukan hanya bagaimana memanfaatkan KPM, te- 

tapi juga bagaimana memberi manfaat bagi KPM, paling 

tidak dengan menyampaikan ilmu yang dimiliki dan 

menjelaskan konsep SMS. 

Dalam jangka panjang, narasumber STTS diharapkan 

bersedia menyebar-luaskan konsep Sistem Metode Se- 

ikhlasnya (SMS) kepada masyarakat di luar kalangan 

KPM. KPM merasa perlu menyebarluaskan konsepsi 

sistem metode seikhlasnya ke berbagai kalangan sehingga 

akan terbentuk masyarakat yang lebih mengutamakan 

kepentingan akhirat dengan peduli terhadap misi pe- 

merataan pendidikan berkualitas secara tolong-menolong 

bagi seluruh lapisan dan golongan, termasuk bagi kaum 

dhuafa. Jika masyarakat seperti itu sudah terbentuk, maka 

negeri ini akan menjadi aman, tentram, dan sejahtera. 

Dengan hadirnya orangtua siswa dalam pertemuan 

tersebut, mereka diharapkan bersedia memberi masukan 

positif-konstruktif pada produk-produk yang dihasilkan 

KPM, seperti penerbitan buku, VCD matematika, website 

KPM, dan merchandise. Buku yang sudah diterbitkan oleh 

KPM adalah Buku Pintar MNR tingkat SD dan Kumpulan 

Soal Kompetisi. Selain buku dan VCD materi ajar, KPM 

juga  memproduksi  penunjang  kegiatan  belajar  antara 

lain puzzle Permainan Alam Raya (PAR) dan permainan 

matematika. Dengan menyerap informasi dari pertemuan

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Menata Langkah Menatap Masa Depan 173

 

 

ini orangtua siswa yang ingin membantu KPM bisa mem- 

perkirakan sendiri bantuan bermanfaat yang hendak 

diberikan. 

Partisipasi orangtua siswa juga diharapkan dalam hal 

membantu mengembangkan bisnis KPM, misalnya menjadi 

distributor yang membantu dalam penjualan buku, VCD, 

kaos, jaket, tas, pin KPM dan sebagainya, atau membantu 

menjadi pemasok barang-barang yang dibutuhkan KPM, 

dengan tujuan memperkuat posisi usaha KPM. Selain itu, 

kesediaan orangtua juga diharapkan dalam upaya mem- 

fasilitasi pembukaan mitra KPM di berbagai kota, khu- 

susnya kota kelahiran orangtua siswa. 

KPM bersedia menerima donasi yang tulus ikhlas dari 

orangtua siswa atau perusahaan atau lembaga yang telah 

memperoleh  jasa  atau  manfaat  dari  apa  yang  dilaku- 

kan KPM.   Singkat kata, berbagai bentuk donasi yang 

ikhlas sesuai dengan semboyan “Menebar kebajikan dari 

orangtua KPM untuk orang tua KPM dan masyarakat 

banyak” dapat disalurkan ke KPM. 

 
 
 

Perluasan Cabang 
 

Hingga kini, cabang-cabang KPM tersebar hampir di 

seluruh wilayah Indonesia. Kebanyakan cabang-cabang ini 

dibuka atas permohonan dari masyarakat, baik sekolah, 

lembaga, atau sekelompok orang. Meski tidak agresif dan 

ambisius, KPM sendiri menempuh upaya aktif mendorong 

masyarakat untuk membuka cabang KPM di daerahnya. 

Upaya ini antara lain ditempuh melalui promosi langsung 

di tempat-tempat pelatihan guru di luar kota, pelatihan
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olimpiade matematika tingkat SD, SMP, dan SMA,  pela- 

tihan calon tim pengajar kelas reguler, kelas MNR, dan 

kelas khusus, melalui acara pembukaan kelas baru, dan 

melalui lomba-lomba matematika dalam rangka seleksi 

siswa, serta melalui melalui seminar-seminar, di samping 

melalui website.  Promosi tidak langsung juga ditempuh 

antara lain melalui kepesertaan dalam seleksi lomba atau 

olimpiade matematika ke luar negeri. 

Pelatihan aspek implementasi sistem metode seikhlas- 

nya juga mempunyai peran strategis dalam rangka pem- 

bentukan cabang. Namun, pelatihan ini kadang-kadang 

menghadapi kendala tingginya biaya yang dibutuhkan. 

Untuk menjaga keseimbangan KPM, pelatihan ini tidak 

pernah dipaksakan untuk diadakan. Penyelenggaraan 

pelatihan ini kerap ditopang oleh donasi tulus ikhlas dari 

pihak tertentu atau beberapa orangtua murid yang ber- 

sedia mendukung secara finansial. Selain itu, jika ada 

orangtua murid yang tertarik untuk mengembangkan 

daerah tempat kelahirannya atau daerah tempat kelahir- 

an kerabatnya dalam bidang matematika, mereka bisa 

menjembatani KPM dengan pihak pengguna (sekolah atau 

dinas pendidikan). Di antara mereka ada pula yang ber- 

sedia membiayai kegiatan pelatihan ini. 
 
 
 

Mencetak Pelatih Olimpiade 
 

Memasuki Tahapan Antara II, KPM menaruh fokus 

perhatian pada program pelatihan guru. Pelatihan guru ini 

dirancang untuk mencetak pelatih olimpiade matematika 

yang merupakan fokus pengembangan KPM pada tahap 

Januari – Desember 2005. Dalam tahap ini, KPM harus
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menjadi panutan dan acuan bagi guru-guru SD.   Oleh 

karena itu, harus disiapkan perangkat komunikasi KPM 

dengan guru-guru yang pernah diajari oleh KPM, di 

samping memantapkan kurikulum KPM. Dalam proses ini 

KPM menempuh berbagai hal sebagai berikut: 

•   Membuat   kurikulum   pelajaran   matematika   KPM 

hingga tuntas. 

•   Membuat komunitas penggemar matematika di antara 

para guru SD se-Indonesia, pengelolaannya melalui 

majalah atau buletin, dan internet (email dan website). 

•  Melakukan pelatihan ke berbagai daerah sekaligus 

mengajarkan perangkat sistem metode seikhlasnya 

kepada guru-guru yang ada. 

•   Perlu mengadakan penambahan pegawai baru di KPM 

baik guru maupun bagian administrasi. 
 

 

Pada tahap ini diharapkan KPM sudah memiliki tiga 

hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan, yakni 

staf yang loyal dan profesional, manajemen yang baik, dan 

citra KPM yang favorable. Sesudah tiga hal ini tergapai, 

selayaknya KPM mempunyai kantor khusus yang repre- 

sentatif di tengah kota dengan fasilitas ruang belajar 

sekaligus ruang pelatihan yang baik. 

KPM mulai established (mapan) mungkin baru terjadi 

pada tahun 2007 ketika KPM bisa langsung mengirim dele- 

gasinya sendiri ke luar negeri untuk mengikuti olimpiade 

internasional. Kemapanan KPM memang dicapai tidak 

secara serta-merta melainkan secara berangsur-angsur, 

setahap demi setahap. “Sekarang KPM sudah benar-benar 

mapan dan tanpa ilham pun saya yakin sudah bisa jalan 

sendiri. Tetapi datangnya ilham tak bisa ditolak. Ilham
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tampaknya masih akan datang tapi tidak terkait dengan 

KPM melainkan untuk tugas yang lain. Kini, saya bisa 

bernapas lega melihat kemapanan KPM. Saya sudah siap 

untuk meninggalkan KPM kapan pun untuk memasuki 

dunia baru,” tandas Ridwan. 

Karena  perhatiannya  terfokus  ke  KPM,  pemintaan 

les privat ke rumah-rumah tidak lagi dipenuhi Ridwan, 

kecuali pelatihan di luar kota dengan jumlah peserta cukup 

banyak. Biasanya, permintaan pelatihan dari beberapa 

sekolah di satu kota dengan peserta minimal 100 guru. 

Permintaan semacam ini barulah ia bersedia melayani. 

Pelatihan untuk calon guru atau untuk pemantapan kom- 

petensi guru biasanya berlangsung selama 2 – 3 hari. Kalau 

hanya untuk melayani pelatihan cukup sekali ia datang. 

Tapi kalau permintaan untuk membuka cabang baru KPM, 

Ridwan bersedia datang sampai empat kali untuk 

menuntaskan berbagai hal terkait dengan pembukaan 

cabang baru itu. 

Permintaan pelatihan guru dari berbagai daerah antara 

2005 – 2010 cukup tinggi frekuensinya, dalam sebulan bisa 

6 kali atau 8 kali. Pada tahun-tahun berikutnya, 

permintaan juga masih cukup banyak. Untuk memenuhi 

banyaknya permintaan pelatihan, Ridwan menyiapkan 

tenaga pelatih dari KPM. 

 
 
 

Keunggulan Pendidikan dan Jaringan 
 

Mengapa KPM menjadi pilihan orangtua untuk menitip- 

kan anaknya belajar? Jawabnya karena KPM memiliki 

keunggulan. Keunggulan tersebut mencakup kualitas 

pendidikan dan jaringan. Dalam hal kualitas pendidikan,
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KPM memiliki materi ajar yang sangat lengkap dan lebih 

menekankan aspek keterampilan matematika. Ini berbeda 

dari  materi  yang  diajarkan  oleh  lembaga  pendidikan 

lain. Selain itu, KPM juga mempunyai guru-guru yang 

andal serta sistem pendidikan yang ekselen, di samping 

sistem metode seikhlasnya (SMS). Dalam sistem ini, para 

siswa diterima untuk belajar dengan bayaran sesuai 

kemampuan. Lebih daripada itu, KPM mempunyai akses 

ke lomba-lomba atau olimpiade di tingkat nasional dan 

internasional. 

Sebelum membuka akses ke olimpiade di luar, secara 

periodik KPM selalu menggelar lomba katerampilan 

matematika nalaria realistik se-Indonesia dengan sistem 

metode seikhlasnya. Lomba ini mempunyai fungsi strategis 

dalam rangka mempersiapkan siswa binaan KPM untuk 

maju ke kompetsisi dan olimpiade yang diadakan oleh 

pihak luar, selain untuk mengevaluasi prestasi para siswa 

di daerah, dan sekaligus juga menguji keberhasilan cabang 

dalam membina siswanya di daerah. 

Kegiatan lomba ini tentu saja menelan biaya yang tidak 

sedikit, tetapi lagi-lagi ada orangtua murid yang dermawan 

bersedia menjadi sponsor dengan memberikan dana untuk 

menutup  sebagian  biaya  yang  dibutuhkan.  Dana  suka 

rela ini diberikan sebagai bentuk aplikasi sistem metode 

seikhlasnya. 

Di KPM, para siswa belajar matematika tapi dalam 

masalah rezeki mereka tidak berpikir secara matematis 

seperti yang dianut kalangan sekuler. Prinsip ini dipahami 

dengan baik oleh segenap orangtua siswa. Selain itu, di 

sekolah para siswa tidak ditekankan untuk belajar agama, 

khususnya akidah dan akhlak, sedangkan di KPM mereka
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diwajibkan memperdalam akhlak. Ada PR akhlak dan 

kartu shalat. Kelebihan ini ternyata diapresiasi juga oleh 

para orangtua. 

KPM secara terus-menerus melakukan pendidikan dan 

pembinaan untuk menghasilkan kualitas kompetensi siswa 

binaannya yang ternyata tidak sama dengan mereka yang 

belajar di sekolah. Mengapa berbeda? Karena soal-soal 

yang diramu Ridwan ditekankan pada upaya mengasah 

nalar sehingga untuk mengerjakan soal yang diberikan 

di sekolah yang cuma berupa hitung-hitungan menjadi 

teramat mudah bagi mereka. 

Dalam hal jaringan, KPM mempunyai pelatih-pelatih 

yang andal, mempunyai tim pembuat soal dan juri yang 

tangguh, mempunyai materi pelatihan yang sangat 

lengkap untuk semua kelas, mempunyai sistem pelatihan 

dan lomba yang baik, dan menyediakan produk penunjang 

seperti buku, VCD, puzzle, termasuk juga buku permainan 

matematika, dan sebagainya. 

Kaderisasi guru dan pelatih andal merupakan bagian 

lain dari keunggulan yang dimiliki KPM. Walau menerima 

honor seikhlasnya, mereka adalah pendukung yang loyal 

dan profesional. Mereka yang berjiwa sosial ini mampu 

mengajarkan matematika dengan metode yang benar, 

mampu memberikan pemahaman tentang olimpiade yang 

benar, dan selanjutnya memberikan pelatihan kepada para 

siswa untuk menghadapi olimpiade. Contoh-contoh soal 

olimpiade diperlatihkan dan diberikan juga kunci 

jawabannya. Contoh-contoh soal beserta kunci jawabannya 

disediakan di website dan bisa diunduh sehingga para 

siswa juga bisa belajar secara mandiri. 

Selaras dengan semangat SMS, dalam kondisi apapun,
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Lomba Matematika di Nepal. 

 

setiap saat KPM menyediakan dana bantuan sosial bagi 

siswa yang kurang mampu. Pemberian bantuan dana ini 

diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak 

mampu agar bisa mengikuti lomba ke luar negeri. 
 
 
 Go International 
 

Di samping berpastisipasi dalam berbagai kompetisi 

matematika  dan  olimpiade  sains  di  tingkat  nasional, 

KPM aktif mengikuti olimpiade di tingkat internasional 

di sejumlah negara. Hampir setiap bulan, KPM mengirim 

siswanya ke luar negeri untuk mengikuti olimpiade. Setiap 

kali mengikuti kompetisi dan olimpiade semacam itu, di 

antara siswa binaan KPM selalu ada yang berhasil meraih 

medali emas, perak, perunggu, penghargaan merit.
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Saat mendampingi  lomba JBMO di Rumania 2010. 

 
Olimpiade internasional yang pernah diikuti siswa- 

siswi KPM antara lain: IMSO (International Mathematics 

and Science Olympiad), EMIC ( Elementary Mathematics 

International Contest),IWYMIC ( Invitational World Youth 

Mathematics  Intercity  Competition), IMC (International 

Mathematics  Competition),  AITMO   ( Asia   Inter-Cities 

Teenagers  Mathematics  Olympiad),  WIZMIC  (Wizards 

at Mathematics International Competition), PMWC 

(Primary Mathematics World Contest), IMC (International 

Mathematics Contest), JBMO (Junior Balkan Mathematics 

Olympiad), ASIAN Math Summer Camp, JSMC (Junior 

Summer Math Camp), HSMC (Honors Summer Math 

Camp),   IYMC   (International   Young   Mathematician’s
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Convention), SMO (Southeast Mathematics Olympiad), 

AIMO   (Asia   International   Mathematical   Olympiad), 

WCF (World Creativity Festival), IMAS Summer Camp, 

International Mathematics Assessments For Schools,  dan 

IMAC (International Mathematics Academy Campus. 

Pada semua kegiatan internasional tersebut, KPM 

selalu menunjukkan prestasinya. Prestasi yang diraih ini 

telah membuat KPM sebagai lembaga yang berpengaruh di 

dunia internasional. Reputasi ini tentu saja bisa menjadi 

jalan masuk bagi KPM untuk semakin memperluas wilayah 

pengaruhnya dan pada waktu yang sama mengubah atau 

mewarnai peradaban dunia. 

Kinerja   KPM   yang   sedemikian   menggembirakan 

dan membanggakan segenap siswa dan orangtua siswa 

ini tak pelak lagi sampai pada momentum yang sulit 

dihentikan. Sayap-sayap KPM kian mengembang selaras 

dengan kian banyaknya cabang KPM di berbagai kota 

baik di Jawa maupun di luar Jawa. Hingga kini ribuan 

siswa telah menikmati indahnya belajar matematika di 

KPM, dan menggapai keberhasilan dalam menguasai ilmu 

matematika dengan baik, serta berprestasi dalam berbagai 

olimpiade internasional di sejumlah negara.
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Saat membuka Pesantren Matematika 2014.
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agi Ridwan Hasan Saputra, mengabdikan diri 

bagi kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia 

merupakan satu garis lurus yang harus ditempuh 

dan  tak  bisa  ditawar-tawar.  Apalagi  ketika 

menyaksikan pelajar lain mampu berprestasi sebagai juara 

olimpiade sains, sedangkan pelajar Muslim tak satu pun 

pernah menjuarai olimpiade semacam itu, ketika itulah 

hatinya sangat gelisah. 

Dari kenyataan itu, pencetus metode Matematika 

Nalaria Realistik (MNR) ini terpanggil untuk bertindak. Ia 

harus berbuat sesuatu untuk mengasah kecerdasan para 

pelajar Muslim khususnya dan segenap warga bangsa pada 

umumnya. Panggilan inilah yang kemudian mendorongnya 

untuk melibatkan siswa-siswi binaannya dalam 

kepesertaan lomba-lomba. Maka, ia pun mengintensifkan 

latihan-latihan bagi segenap siswa-siswinya, di samping 

juga melatih para guru. Hasilnya, sejak KPM berdiri, 

cukup banyak pelajar Muslim menjadi juara olimpiade 

sains baik tingkat nasional maupun internasional, dan 

tidak sedikit guru dilatih hingga mampu menjadi pelatih 

matematika yang andal.
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Pesantren Matematika 2014. 

 

Kendati demikian, capaian itu belum memuaskan 

hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang kurang. Hatinya 

masih  terusik,  apa  artinya  kecerdasan  intelektual  bila 

tak diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Obsesi ini 

selanjutnya mengilhaminya untuk mencetak generasi 

muda yang cerdas dan sekaligus berakhlak mulia. Sebagai 

mesin pencetak generasi muda yang cerdas dan sekaligus 

berakhlak mulia itu, program kegiatan KPM pun diarahkan 

pada kegiatan dengan muatan-muatan materi agama. 

Lebih daripada itu, di luar kegiatan belajar sehari-hari di 

kampus KPM, Ridwan pun mengambil langkah terobosan 

untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan 

merintis tradisi belajar intensif melalui sebuah perhelatan 

yang diberi tajuk Pesantren Matematika.

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Membanguan Tradisi Belajar Intensif melalui Pesmat 187

 

 

Pesantren Matematika 
 

Sebagai kelanjutan dari kerjasama antara KPM dengan 

Majalah Gontor dalam penyelenggaraan Kompetisi Studi 

Islam dan Matematika Fakhruddin arRazi Competition 

(FRC) yang merupakan kegiatan tahunan. Ridwan 

meluncurkangagasanbarunyayangbertujuanmenciptakan 

tradisi belajar intensif. Gagasan ini diwujudkannya dalam 

kegiatan belajar yang diberi nama Pesantren Matematika 

(Pesmat). Untuk menyelenggarakan kegiatan ini, ia 

menggandeng Majalah Gontor sebagai mitra kerjasama. 

Ridwan menjelaskan, kegiatan Pesmat yang digagas 

oleh KPM ini sama seperti kegiatan math camp yang 

diadakan di luar negeri. Bedanya, dalam math camp di luar 

negeri peserta hanya fokus belajar dan belajar saja, 

sedangkan dalam Pesmat ini selain ada pembelajaran 

matematika, ada juga kegiatan belajar agama dan  game 

game untuk membangun suasana keakraban. Jelasnya, 

kegiatan math camp a la KPM ini beraroma spiritual. 

Para peserta tidak hanya dilatih memecahkan soal-soal 

olimpiade matematika internasional tapi juga diajarkan 

materi  agama.  Selain  itu,  para  peserta  diajak  untuk 

lebih banyak beribadah seperti shalat berjamaah, shalat 

dhuha, shalat tahajud, dan melakukan hal-hal lain yang 

mengarah pada ketaatan kepada Allah SWT. 

“Selama ini banyak orang yang memisahkan antara ilmu 

agama dan umum sehingga ada orang yang pandai ilmu 

agama tapi buta sains. Sebaliknya, ada yang pandai sains 

tapi tidak memahami ilmu agama sehingga peradaban 

Islam mengalami kemunduran,” tandas Ridwan. 

Dengan pelatihan yang menawarkan soal-soal olimpiade 

internasional  dan  berlangsung  intensif  dalam  Pesmat
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ini, peserta diharapkan bisa tampil menjadi perwakilan 

Indonesia dalam kompetisi dan olimpiade matematika 

tingkat internasional. “Tampilnya anak-anak cerdas serta 

berakhlak mulia di tingkat nasional dan internasional ini 

tentu menjadi kebanggaan umat Islam. Dengan program 

ini diharapkan akan semakin banyak siswa yang rajin 

belajar ilmu matematika dan agama sehingga ketika nanti 

masuk perguruan tinggi mereka bisa menggabungkan 

keduanya. Semoga suatu saat nanti mereka bisa menjadi 

ilmuwan-ilmuwan Muslim yang tangguh,” tandas pelatih 

olimpiade matematika internasional itu. 
 
 
 

Dua Jalur Seleksi Ketat 
 

Persyaratan untuk bisa mengikuti Pesmat tidaklah 

ringan. Ada seleksi ketat yang mesti dilalui peserta. Tahun 

ini ada dua jalur yang bisa mengantarkan siswa mengikuti 

Pesantren Matematika. Pertama, jalur Kompetisi Studi 

Islam dan Matematika “Fakhruddin ar-Razi Competition” 

(FRC) yang dilaksanakan pada Oktober 2013 di 30 kota di 

Indonesia, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi,  Denpasar,  Bandung,  Magelang,  Makassar, 

Medan, Nganjuk, Pasuruan, Pekanbaru, Semarang, Solo, 

Surabaya, Probolinggo, Blitar, dan di Malaysia. . FRC 2013 

ini diikuti sekitar 9.000 peserta. Para finalis FRC secara 

otomatis akan menjadi peserta Pesantren Matematika. 

Kedua, peserta Pesmat disyaratkan melalui tes 

eliminasi bulanan oleh KPM di kantor pusat dan cabang 

di berbagai wilayah. Cabang KPM yang mengirim peserta 

antara lain: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Surakarta, Bogor, 

Bekasi, Depok, Banten, dan Jakarta. “Kegiatan ini pada
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dasarnya dimaksudkan untuk mengisi masa liburan agar 

liburan digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat 

dan juga untuk melatih kemandirian,” terang Abdul Afif, 

ketua pelaksana Pesantren Matematika ini. 

Lebih detailnya, Presiden Direktur KPM dan Peng- 

gagas Pesantren Matematika, Ridwan Hasan Saputra, 

menjelaskan, kegiatan pesantren matematika ini sekaligus 

ditujukan untuk mengumpulkan siswa-siswa dari berbagai 

cabang KPM untuk belajar bersama dan saling mengenal. 

Walau bagaimanapun, sama seperti FRC, peserta pesan- 

tren matematika ini merupakan pelajar-pelajar terpilih 

dari hasil kegiatan belajar mengajar KPM selama ini. 

Untuk tahun 2014 ini, kegiatan pesantren matematika 

diselenggarakan selama tiga hari dua malam, lebih sing- 

kat daripada tahun sebelumnya. Pasalnya, di samping 

kegiatan pesantren matematika ini, KPM juga disibukkan 

dengan persiapan lomba AITMO yang waktunya hampir 

bersamaan dengan pesantren matematika. 
 
 
 

Menyemai Ulama-Intelek 
 

Tujuan utama penyelenggaraan Pesmat ini adalah 

untuk mencetak ulama yang intelek di seluruh wilayah 

Indonesia. Oleh karena itu, Pesmat ini digelar untuk 

meningkatkan penguasaan kemampuan di bidang ilmu 

matematika dan studi Islam di bawah asuhan tim pelatih 

dari KPM dan Majalah Gontor. Lebih daripada itu, 

kegiatan pesantren matematika ini juga dimaksudkan 

untuk menyiapkan siswa-siswi mengikuti olimpiade 

matematika internasional mewakili Indonesia. 

Kegiatan Pesmat yang diadakan di Pondok Pesantren
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Darul Muttaqien, Parung, Bogor, selama tiga hari, 1-3 

Januari 2014 ini diikuti sebanyak 247 siswa dari berbagai 

kota di Indonesia. Pesmat yang digelar di Ponpes Darul 

Muttaqien ini merupakan perhelatan untuk ketiga kalinya. 

Pesmat pertama diselenggarakan pada tahun 2012, dan 

yang kedua pada tahun 2013. 

Meski memiliki prinsip dan program dasar yang sama, 

terdapat sedikit perbedaan antara pesantren matematika 

tahun 2014 dengan pesmat dua tahun sebelumya. 

Perbedaan tersebut antara lain, pertama, jumlah peserta 

Pesmat 2014 lebih banyak, yaitu 247 peserta. Mereka 

berasal dari perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara pada 

tahun sebelumnya, pesertanya hanya berjumlah sekitar 

seratusan orang saja. Kedua, selain materi matematika, 

pesantren matematika kali ini juga mengunggulkan materi 

bahasa Arab. Materi ini disajikan dengan tujuan untuk 

memotivasi para peserta agar mencintai bahasa Arab dan 

lebih memahami bahasa al-Qur’an, sehingga mereka 

nantinya dapat mengkaji kitab-kitab klasik. 

Ketua Pelaksana Pesantren Matematika 2014 Abdul 

Afif,  mengatakan,     kurikulum  pesantren  matematika 

ini standarnya lebih tinggi daripada kurikulum sekolah. 

Materi matematika dan bahasa Arab dilaksanakan sesuai 

dengan waktunya masing-masing. Materi matematika 

diajarkan di pagi hari dan bahasa Arab di malam hari. 

Selain bahasa Arab, para peserta juga disuguhkan metode 

menghafal al-Qur’an. Dalam pelaksanaannya, seluruh 

acara dan materi Pesmat disampaikan secara terjadwal 

dari pagi, siang, hingga malam. Kegiatan tambahan yang 

digelar dalam Pesmat kali ini meliputi olahraga, shalat
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dhuha, dan shalat tahajud. 

Ridwan  menyatakan,  pembelajaran  matematika 

dalam pesantren matematika ini menyuguhkan materi 

matematika tingkat lanjut yang mempelajari soal-soal 

yang masuk dalam kategori tingkat tinggi yang kerap 

digunakan dalam olimpiade nasional dan internaional. 

Selain itu, belajar bahasa Arab juga diajarkan dengan porsi 

waktu selama dua malam. Nantinya pelajaran bahasa Arab 

ini akan ditindak-lanjuti KPM melalui kursus bahasa Arab 

dengan metode seikhlasnya. 

Penggabungan    materi    matematika    dan    agama 

yang diajarkan dalam kegiatan ini sebenarnya masih 

berproses. Ridwan berharap, dari proses ini para siswa 

semakin rajin belajar matematika, ilmu umum dan juga 

mempelajari  ilmu  agama.  Dengan  begitu,  suatu  saat 

nanti, ketika masuk ke perguruan tinggi, mereka bisa 

menggabungkan  disiplin-disiplin  ilmu  tersebut.  Selama 

ini banyak yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu 

umum. Akibatnya, ada orang yang mengerti masalah ilmu 

agama tapi tidak paham sains, atau sebaliknya, sehingga 

peradaban Islam mengalami kemunduran. 

Pesmat yang dilaksanakan di lingkungan pondok 

pesantren ini dimaksudkan agar para peserta bisa lebih 

mengenal dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan 

Islam tertua di Indonesia yang telah melahirkan tokoh- 

tokoh bangsa. Pada Pesmat yang digelar di pondok 

pesantren ini para peserta mendapat sajian yang 

menantang. Mereka bisa merasakan bagaimana belajar 

kesederhanaan dan  kedisiplinan yang selama ini menjadi 

tradisi di pondok pesntren. Dengan memperkenalkan 

tradisi itu, mereka diharapkan bisa beradaptasi dengan
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berbagai hal yang mungkin tidak lazim dengan kebiasaan 

mereka di sekolah atau di rumah. “Dengan belajar di 

pesantren mereka harus bisa beradaptasi dengan pola 

hidup di pesantren seperti kebiasaan hidup mandiri dan 

disiplin,” ujar Ridwan, pembina olimpiade tingkat nasional 

asal Kota Bogor ini. 

Lebih lanjut, Ridwan berharap kegiatan ini bisa 

diselenggarakan di beberapa daerah supaya motivasi anak-

anak Muslim untuk belajar agama dan matematika terus 

meningkat dan meluas, sehingga nantinya bisa 

memperbaiki keadaan secara massif, dan kalau bisa 

dilaksanakan   secara   nasional   ketika   libur   sekolah. 

Ridwan menambahkan, acara seperti ini termasuk bagian 

dari upaya mewujudkan visi dan misi pendirian KPM. 

Ia menjelaskan, MIPA selama ini diketahui masyarakat 

luas sebagai singkatan dari Matematika dan IPA. Tapi, 

bagi KPM, MIPA sejatinya merupakan singkatan dari 

“Masyarakat Indonesia Pecinta Allah”. Karena itulah, 

meski yang dipelajari adalah matematika, namun nafas 

Islam  tetap  melekat  pada  aktivitas  belajar.  “Dengan 

cara inilah nanti akan lahir generasi ulama-intelek yang 

berkualitas,” ujarnya. 
 
 
 

Mencetak Pelajar Muslim Unggulan 
 

Ridwan melanjutkan, kegiatan pesantren matematika 

ini diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap 

para pesertanya. Siswa-siswi KPM yang mengikuti 

pesantren matematika ini memiliki keunggulan lebih 

tinggi daripada mereka yang tidak mengikutinya. 

Keunggulan  tersebut  di  antaranya:  Pertama,  mereka
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rata-rata memiliki kemampuan akademik lebih tinggi 

sehingga mereka bisa masuk kelas khusus KPM. Kedua, 

kedisiplinan dan ketaatannya kepada Allah SWT jauh 

lebih tinggi. Ketiga, secara ilmu agama pun mereka akan 

lebih baik karena termotivasi untuk mempelajari ilmu 

agama dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan 

KPM dalam hal agama. 

Bagi para siswa, ajang ini mempersaudarakan serta 

mempererat tali persahabatan antarpara peserta pesantren 

matematika dari seluruh Indonesia. Mempersiapkan 

generasi masa depan menjadi salah satu tujuan utama 

diadakan pesantren matematika ini. Jika dalam 

pelaksanaan math camp yang digelar di beberapa negara 

berorientasi pada pengenalan budaya asal negara-negara 

peserta, maka pesantren matematika tidak menekankan 

pada matematika saja, tapi juga pendalaman agama 

khususnya materi-materi keislaman seperti pelaksanaan 

shalat malam (shalat tahajud dan shalat fajar), tausiyah 

diniyyah setelah shalat Shubuh, pemahaman filosofi, 

bahasa Arab, juga mahfuzhat. Pokoknya, semua dilakukan 

dengan pendekatan agama. 

“Desain  Pesmat  yang  sedemikian  itu  tidak  lepas dari 

upaya untuk menyinergikan antara kemampuan 

matematika dan cara beribadah kepada Allah SWT, karena 

tidak semua guru KPM menguasai materi agama dan tidak 

semua mereka yang menguasai agama juga menguasai 

bidang matematika. Maka dibutuhkanlah sebuah  

sinkronisasi  antara  keduanya.  Di  sinilah  letak arti 

penting alasan mengapa pesantren matematika ini 

diadakan,” tandas Ridwan. 

Selain siswa-siswi KPM yang menjadi peserta Pesmat,
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dalam kegiatan pesantren matematika ini juga diadakan 

pertemuan calon guru KPM dari enam cabang KPM, yaitu 

Depok, Bekasi, Serang, Semarang, Solo, dan Surabaya. 

Forum ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan mengajar mereka. Dari pertemuan ini mereka 

dapat menyerap informasi berupa pengetahuan dan 

wawasan baru ditambah perkembangan baru yang terjadi 

di KPM yang bermanfaat ketika kelak mereka mengajar di 

tempat masing-masing. Adapun materi yang disampaikan 

antara lain tentang cara mengajar, dan yang lebih tinggi 

adalah  meningkatkan  kemampuan  memecahkan  soal- 

soal standar olimpiade internasional. Soal-soal ini jarang 

sekali mereka temui. Tujuannya agar mereka nanti bisa 

membimbing siswa-siswinya di cabang masing-masing. 

Dengan wawasan baru itu mereka diharapkan dapat 

mengajar murid-murid di cabang KPM dengan jauh lebih 

baik. 
 
 
 

Membangun Tradisi Belajar Intensif 
 

Sementara itu, bagi Adnin Armas, pemimpin redaksi 

Majalah Gontor yang juga mitra KPM, pesantren 

matematika merupakan terobosan sebagai upaya awal 

untuk mewujudkan Muslim yang menguasai agama dan 

sekaligus matematika. Kegiatan ini sangat baik untuk 

mengisi waktu liburan sekolah dengan belajar secara 

intensif, dan untuk mewarisi tradisi belajar yang baik 

sebagaimana kebiasaan para intelektual Muslim terdahulu 

yang tidak memiliki batasan waktu dalam belajar. Belajar 

dilakukan  sepanjang  hayat.  Belajar  sepanjang  masa 

tanpa batas waktu merupakan rahasia kesuksesan para
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Peser ta pesantren matematika sedang mengikuti kegiatan. 

 

 

intelektual Muslim terdahulu. Waktu belajar yang panjang 

telah membentuk mereka menjadi intelektual-intelektual 

Muslim yang berwibawa dan mampu mempengaruhi 

peradaban dunia. 

Jadi, mengisi liburan dengan belajar sangat perlu 

ditingkatkan dan diseriuskan agar budaya belajar saat libur 

menjadi fenomena yang berkembang dalam kehidupan 

para pelajar. Apalagi fakta di masyarakat menunjukkan, 

liburan menjadi ajang konsumtivisme, menjadi budaya 

bermalas-malasan, tidak produktif dan menghabiskan 

waktu dengan berbagai games yang melalaikan. Pesantren 

Matematika merupakan upaya mengisi ruang kosong dari 

kelemahan sistem pendidikan yang ada.
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Fenomena Pesantren Matematika, lanjut Adnin, kelak 

bisa dikembangkan menjadi Pesantren Fisika, atau 

Pesantren Sains. Semoga kelak fenomena Pesantren Sains 

saat liburan menjadi fenomena yang semakin diikuti 

masyarakat banyak. Jika waktu libur selalu digunakan 

secara berkesinambungan, termasuk hari Sabtu dan Ahad, 

upaya  membentuk  generasi  baru  intelektual  Muslim 

yang mumpuni dalam ilmu agama sekaligus menguasai 

sains sejak usia dini bukan mustahil dapat diwujudkan. 

Dukungan orangtua dan guru merupakan keharusan 

untuk membentuk lahirnya generasi baru ulama-intelek 

Pesmat yang bertujuan untuk membangkitkan jiwa, 

kesabaran, kesungguhan, semangat, dan motivasi hidup 

ini diharapkan bisa memberikan perubahan baru bagi 

generasi muda Islam dalam menatap masa depan. 

Sebagaimana dinyatakan Adnin Armas, dalam sambutan 

penutupan Pesmat, Jumat (3/1/2014), materi agama yang 

diberikan dalam Pesmat ini dirancang sedemikian rupa 

untuk membingkai diri pesertanya baik di dalam maupun 

di luar kelas di kemudian hari. “Dengan kegiatan seperti 

ini, mudah-mudahan mereka nantinya bisa menjadi lebih 

baik,” ujarnya. 
 
 
 

Mendapat Respons Positif 
 

Kegiatan pesantren matematika ini mendapat respon 

positif baik dari peserta maupun wali murid (orangtua 

siswa), dan juga dari guru dan mitra KPM. Salah seorang 

peserta, Embun Sebening Salju, siswa kelas 4 SD Al- 

Hikmah Surabaya, sangat terkesan dengan event ini. Ia 

merasa senang atas terselenggaranya kegiatan ini. Embun
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dengan antusias menyatakan, “Selama ikut Pesantren 

Matematika saya merasa senang karena bisa bertemu 

dengan banyak teman dan bisa belajar mandiri. Walaupun 

kangen keluarga, tapi guru-guru di sini baik dan penuh 

pengertian sehingga bisa menggantikan keluarga. Saya 

berharap tahun depan bisa mengikuti kegiatan pesantren 

matematika lagi.” 

Sementara itu, Irma Devrianti, wali dari M. 

Abdurrahman Basya siswa kelas 6 SDIT Nurul Fikri 

Depok, menuturkan, “Pesantren matematika ini termasuk 

langka dan harus sering diadakan karena di sini menjadi 

tempat berkumpulnya anak-anak pintar, yang mampu 

menangkap pelajaran lebih cepat. Kegiatan ini juga 

memberi efek positif bagi anak-anak. Bahkan, anak saya 

minta untuk mengikuti kegiatan seperti ini lagi. Selain itu, 

kegiatan ini juga dapat merangsang semangat anak- anak 

karena bertemu dengan komunitasnya. Sayangnya, 

durasinya terlalu singkat sehingga ke depannya durasinya 

perlu ditambah dan materinya perlu lebih diperdalam.” 

Rudy Achmad Ramlan, guru taekwondo KPM, yang 

baru pertama kali mengikuti Pesantren Matematika, 

mengaku tidak tahu jika yang berkumpul dalam 

perhelatan ini adalah pakar-pakar di bidang matematika 

dari seluruh Indonesia. Menurutnya, spirit yang dibawa 

KPM dalam Pesantren Matematika ini adalah spirit 

mengerjakan segala sesuatu dengan konsep seikhlasnya. 

Materi Pesmat ini sangat bermanfaat, misalnya saja 

tentang pembinaan cabang KPM yang berada di daerah- 

daerah seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya dibekali 

dengan kepiawaian di bidang matematika saja, tetapi juga 

nilai-nilai  kehidupan  seperti  keikhlasan  dan  lain-lain.



 

 

 
 
 

198 
 

 

 

Tentunya, ini perlu terus dijaga dan diterapkan dalam 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPM baik di pusat 

maupun di daerah. “Semuanya harus satu visi, satu kata, 

dan satu cara pandang,” tandas Rudy. 

Sementara itu, Muhammad Arodhi, kepala KPM Cabang 

Surabaya, menyatakan bahwa pelaksanaan Pesantren 

Matematika ini di dunia internasional sering disebut 

sebagai pagelaran math camp, alias tempat pendadaran 

para matematikawan baik dari tingkat siswa maupun 

guru. Umumnya, pengerjaan soal-soal dari yang termudah 

hingga tersulit dilaksanakan pada kelompok-kelompok 

yang telah ditentukan. Namun begitu, jika ada kesulitan 

dalam proses pengerjaan, para siswa diberikan keleluasaan 

untuk berdiskusi mencari solusi atas pertanyaan yang 

diajukan. Bagi para pengurus (KPM) cabang, acara ini 

berfungsi sebagai ajang silaturahim antarcabang untuk 

menyamakan visi-misi dengan KPM pusat, di samping 

untuk menambah keakraban para pengurus KPM cabang 

di seluruh Indonesia. 

Arodhi mengaku bangga bisa mengirim 24 peserta 

perwakilan Jawa Timur dalam perhelatan ini. Dengan 

mengikuti Pesmat ini, para siswa akan makin senang 

belajar matematika, memantapkan hitung dasar 

matematika, mematangkan pemahaman konsep dan daya 

nalar yang kuat, serta lebih menghidupkan semangat 

pantang menyerah. Menurut guru matematika di Lembaga  

Pendidikan  Islam  al-Hikmah  Surabaya  ini, sejak 

mengajarkan metode Matematika Nalaria Realistik (MNR) 

kepada para siswanya, kemampuan berpikir dan daya 

nalar siswa berkembang pesat. Jika anak tidak memiliki  

pemahaman  konsep  dan  penalaran,  mereka
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akan kesulitan menyelesaikan soal-soal latihan atau 

permasalahan nyata. “Kemampuan berpikir ini sangat 

dibutuhkan anak-anak yang akan mengikuti olimpiade, 

dan sebenarnya belajar matematika itu harus dimulai 

dengan masalah nyata,” paparnya. 

Meningkatnya kemampuan berpikir para siswa KPM ini 

tentu saja tidak terlepas dari sosok Ridwan Hasan Saputra 

yang  memiliki  track  record  dalam  berbagai  olimpiade di 

sejumlah negara. Selain menemukan metode MNR, 

Ridwan juga aktif menulis buku pelajaran matematika dan 

mendapatkan kepercayaan dari lembaga matematika se- 

Asia bahkan sedunia untuk mengikutsertakan anak-anak 

Indonesia mengikuti olimpiade matematika internasional. 

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang memberikan 

perhatian pada kegiatan ini. Kendati demikian, KPM tetap 

memiliki akses sendiri untuk mengikuti lomba-lomba 

bertaraf internasional. Padahal jika melihat kegiatan 

perlombaan siswa di tingkat nasional dan internasional 

hasilnya tidak mengecewakan. Banyak siswa dari KPM 

yang mengharumkan nama Indonesia atas keberhasilannya 

meraih medali emas, perak dan perunggu dalam kompetisi 

matematika tingkat internasional. 

Di  samping  itu,  siswa-siswi  KPM  yang  mengikuti 

lomba matematika, baik di tingkat nasional maupun 

internasional,   merupakan   penghafal   al-Qur’an.   Ada 

yang hafal 1 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, dan bahkan 30 juz. 

Kelebihan mereka ini bisa jadi karena dampak motivasi 

dalam diri mereka untuk belajar agama secara konsekuen. 

“Oleh karena itu, meskipun tidak mendapat dukungan 

secara langsung dari pemerintah, saya yakin Allah SWT 

mendukung usaha ini,” tandas Arodhi



 

 

 
 
 

200 
 

 

 

Lebih lanjut, seperti dikatakan Hari Purwanto, kepala 

KPM Cabang Solo dan guru di al-Mujtaba, Pesantren 

Matematika ketiga ini mampu menumbuhkan kemandirian 

para murid yang menjadi peserta. Pelaksanaan pesantren 

matematika yang pertama belum dirasakan manfaatnya, 

seolah-olah murid hanya pindah tempat. Tapi di perhelatan 

yang   kedua   dan   ketiga,   aspek   kemandirian   mulai 

muncul. Seni yang ada dalam Pesantren Matematika ini 

memang mengharuskan para murid dapat hidup mandiri, 

menunjukkan kedewasaan serta kepekaan terhadap 

lingkungan sekitarnya, serta dapat memperoleh teman dan 

sahabat lebih banyak. 

Namun demikian, masa tiga hari pelaksanaan 

Pesantren Matematika ini terasa kurang efektif. Bagi Hari, 

idealnya Pesantren Matematika ini dilaksanakan lima 

hari, mengingat mereka yang berasal dari daerah 

membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai di lokasi 

daripada mereka yang dekat. Kebanggaan murid untuk 

mengikuti acara Pesantren Matematika ini juga merupakan 

hal positif yang perlu dipupuk. Mengenai materi, materi 

agama dirasa masih kurang. “Kami beraharap agar Pesmat 

mendatang bisa lebih memperkuat keseimbangan antara 

pembelajaran matematika dan agama. Integrasi serta 

sinkronisasi keilmuan antara matematika dan ilmu agama 

harus berjalan,” tandasnya. 

Kesan positif juga dilontarkan Iwan Kholiq, perwakilan 

perintisan KPM Cabang Semarang, bahwa secara umum 

kegiatan ini berjalan sukses, meskipun ada beberapa 

kekurangan  seperti  tempat  penginapan  yang  terlalu 

jauh dari kelas. Selain itu, materi hafalan al-Qur’an yang 

disampaikan masih sebatas pengantar, belum menyentuh
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sisi metode yang nantinya bisa diteruskan oleh para murid 

setibanya  di  rumah  masing-masing.  Kendati  demikian, 

ia menilai Pesantren Matematika ini memiliki dampak 

positif, seperti timbulnya keakraban, dan tidak adanya 

jarak antara para guru cabang, baik yang sudah lama 

maupun yang baru. 

“Selain itu, perhatian yang baik antara pusat dan 

cabang di daerah menjadikan kami memandang positif 

acara  Pesantren  Matematika  ini.  Di  sini,  kami  tidak 

hanya diberikan pembekalan dengan materi matematika 

saja, tapi juga nilai-nilai keikhlasan yang sudah tertanam 

dalam  sistem  KPM.  Selain  sisi  positif  bagi  para  guru 

di cabang, acara ini juga positif bagi para siswa karena 

dalam acara ini mereka dibekali dengan materi-materi 

keagamaan, konsistensi dalam beribadah, penekanan 

shalat lima waktu serta istiqamah dalam melaksanakan 

ibadah-ibadah sunnah,” kata Iwan. 

“Hal lain yang menarik adalah sistem keikhlasan yang 

dibangun oleh KPM lebih bisa dipahami sebagai sebuah 

langkah terobosan. Pasalnya, sebuah kegiatan yang 

berlandaskan  sistem  seikhlasnya  merupakan  sesuatu 

yang tidak lumrah di tengah masyarakat yang cenderung 

hedonis seperti saat ini. Semangat yang kami dapatkan 

dalam acara Pesmat ini, insya Allah akan kami fungsikan 

sebagai sarana persiapan pembukaan cabang baru KPM 

di Semarang. Kami juga berharap agar materi keagamaan 

bisa diperdalam dan ditingkatkan lagi, sesuai dengan 

nama ‘pesantren’ yang digunakan dalam Pesmat ini,” 

tambahnya. 

Pendapat senada disampaikan oleh Desi Kurniawati, 

kepala  Divisi  KPM  Jaringan,  bahwa  penyelenggaraan
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Pesantren Matematika tahun 2014 ini berbeda dengan 

penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain 

karena  pesertanya  banyak,  durasi  waktu  yang  hanya 

tiga hari tidak mengurangi semarak perhelatan ini. 

Penyelenggaraan Pesmat yang sekaligus digunakan untuk 

melakukan koordinasi antara pusat dan cabang membuat 

kegiatan ini efektif dan efisien. Selain itu, jumlah peserta 

yang menyentuh angka 247 membuat peserta Pesmat 

tahun ini semakin variatif.
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Pengajian  Karyawan KPM sebelum  bekerja.
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eori sosiologi kebudayaan menyatakan bahwa 

sebuah tatanan masyarakat akan punah apabila 

masyarakat itu tidak memiliki atau gagal dalam 

memelihara kebudayaannya. Dengan kata lain, 

sebuah tatanan masyarakat akan punah bersamaan 

dengan  punahnya  kebudayaan  yang  dimilikinya.  Teori 

ini tentu saja berlaku juga bagi sebuah komunitas atau 

lembaga yang merupakan bagian dari masyarakat. 

Mengingat teori tersebut, dalam membangun lembaga 

KPM, Ridwan tidak hanya fokus mengerahkan segala daya 

upaya hanya untuk mencapai tujuan keberadaan KPM 

belaka, melainkan pada waktu yang sama ia pun 

membangun sistem budayanya agar eksistensi KPM 

mampu   bertahan   selama-lamanya.   Berbagai   langkah 

telah dilakukan antara lain menyusun perumusan 

konsepsi lembaga, struktur lembaga, identitas lembaga, 

nilai-nilai lembaga, dan tata aturan, sebagai subsistem 

dari sistem budaya KPM. Semua itu telah tersedia di KPM 

dan bekerja.
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Budaya KPM 
 

Budaya KPM dibangun Ridwan sedemikian rupa dengan 

menggunakan iman dan ilmu sebagai landasannya. Berdiri 

di  atas  landasan  tersebut,  Ridwan  merumuskan  visi 

KPM yang mengarah pada terciptanya sosok KPM yang 

mampu mengangkat ketinggian derajat manusia di mata 

Sang Pencipta (Allah) di mata sesama manusia. Visi KPM 

tersebut selanjutnya dijabarkan Ridwan menjadi misi yang 

harus dilaksanakan KPM, yaitu menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka membentuk manusia yang 

ikhlas melalui konsep SMS dam mencerdaskan manusia 

melalui MNR sehingga manusia yang mengamalkan SMS 

dan menguasai MNR menjadi manusia yang beriman, 

berilmu, berakhlak, dan bertakwa. 

Oleh sebab itu, KPM tak akan pernah mencetak ma- 

nusia cerdas dengan ilmunya sehingga ilmu itu akan 

membuatnya sombong dan angkuh, melainkan mencetak 

manusia cerdas dengan  ilmunya dan  sekaligus  dengan 

akhlaknya sehingga ilmu yang dikuasainya akan mem- 

perkuat keimanan dan menambah ketakwaan kepada 

Sang Pencipta. Akhlak yang hendak dibangun Ridwan itu 

bertumpu pada ajaran tentang keikhlasan sebagaimana 

telah ia rumuskan dalam konsep SMS. Dengan dasar- 

dasar keikhlasan, Ridwan tidak pernah mengomersialkan 

ilmu. Baginya, ilmu adalah hak setiap manusia. Setiap 

orang berhak memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya, 

KPM selalu membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja 

yang  ingin  memperoleh  kesempatan  belajar.  Bahkan, 

KPM  selalu  mendorong  dan  mengajak  setiap  orang 

untuk ikut belajar di KPM tanpa dipungut biaya, kecuali
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bayaran semampunya atau seikhlasnya. Bahkan, dalam 

perkembangan mutakhir, KPM kini mulai merintis aneka 

usaha dan jasa bagi golongan usaha mikro, kecil, dan 

menengah dalam rangka membantu meningkatkan taraf 

kesejahteraan mereka. Itulah misi mulia yang dijalankan 

KPM. 

Agar misi tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik- 

baiknya, Ridwan telah merumuskan nilai-nilai inti yang 

harus dikembangkan KPM dalam melangkah yang meliputi 

nilai-nilai: ikhlas, jujur, inovatif, kerjasama, pembelajar, 

komit, peduli, dan unggul. Nilai-nilai tersebut harus 

dijunjung oleh segenap warga KPM dalam melaksanakan 

kegiatannya sehari-hari. 

Bagi karyawan KPM yang memegang fungsi jabatan 

dalam struktur organisasi dan kepemimpinan KPM, 

Ridwan menambahkan bahwa mereka harus menjunjung 

nilai-nilai kepemimpinan yang mencakup nilai-nilai: 

ikhlas, tegas, kompeten, visioner, jujur, menginspirasi, 

aktualisasi  diri,  dan  rendah  hati.  Nilai-nilai  tersebut 

harus selalu tecermin pada sikap, perilaku, dan tutur kata 

mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinan sehari- 

hari. 

Bagi para pemegang kepentingan KPM, khususnya para  

siswa,  orangtua  siswa,  dan  mitra  kerja,  Ridwan telah 

merumuskan nilai-nilai pergaulan yang baik yang 

meliputi: ikhlas, jujur, ridha, terbuka, tolong-menolong, 

dan kerjasama sebagai nilai yang harus dikembangkan dan  

dilaksanakan  dalam  membina  hubungan  dengan KPM 

sehari-hari. 

Dari seperangkat nilai tersebut, ikhlas merupakan 

pangkal nilai. Itulah sebabnya, nilai ikhlas secara khusus



 

 

 
 
 

208 
 

 

 

mendapat tekanan perhatian sehingga Ridwan me- 

rumuskannya ke dalam sebuah konsep sistem metode 

seikhlasnya (SMS). Segala aktivitas yang dilakukan KPM 

dan transaksi dengan KPM harus dilandasi dan diwarnai 

nilai ikhlas sebagaimana yang tercakup dalam konsep 

SMS. Dengan demikian, tak seorang pun dari keluarga 

besar KPM, pimpinan, karyawan, guru, siswa, orangtua 

siswa, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya 

yang perilakunya tidak bernilai dan tidak berdimensi 

keikhlasan. Singkat kata, nilai ikhlas sebagai pangkal nilai 

budaya KPM itu ditunjukkan secara nyata oleh segenap 

warga KPM dalam segala perilaku dan aktivitasnya sehari-

hari. 
 
 
 

Praktik Budaya KPM 
 

Menurut Ridwan, nilai budaya KPM itu sejak awal sudah 

diperkenalkan kepada siapapun yang mau bergabung 

dengan KPM, baik karyawan, siswa, orangtua, dan mitra 

kerja. Agar nilai budaya tersebut bekerja, Ridwan telah 

menggariskan agar nilai tersebut diterapkan secara sadar. 

Ridwan tidak segan-segan bersikap tegas terhadap warga 

KPM yang tidak bisa beradaptasi. Ketika semua warga 

KPM bekerja dengan ikhlas, tak boleh ada satu pun warga 

yang hendak merusak kultur yang dibangunnya itu. Semua 

diajak untuk hidup dengan semangat saling memberi dan 

tolong-menolong disertai rasa tanggung jawab baik secara 

individual maupun secara kolegial, demi nama baik KPM. 

Lebih lanjut menurut Ridwan, nilai ikhlas tersebut 

harus digunakan sebagai bagian dari etos kerja, etos 

mengajar,  etos  belajar,  dan  etos  pergaulan  yang  baik.
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Dengan demikian, tidak ada seorang karyawan pun yang 

bekerja tidak ikhlas, tidak ada seorang guru pun yang 

mengajar tidak ikhlas, tidak ada seorang siswa pun yang 

belajar tidak ikhlas, dan tidak ada orangtua dan mitra 

kerja yang bergaul dengan KPM tidak ikhlas. 

Dalam upaya membangun kultur KPM yang kuat, setiap 

hari karyawan harus berdoa bersama sebelum memulai 

pekerjaan, di sela jam kerja mengerjakan shalat dhuha, 

di waktu istirahat membaca al-Qur’an dan shalawat, dan 

mengerjakan shalat lima waktu secara berjamaah tepat 

waktu. Setiap minggu pada hari Rabu, seluruh karyawan 

hadir dalam pertemuan Rabuan untuk menimba ilmu 

agama dan bertukar pikiran. Begitu juga, para siswa KPM, 

memulai kegiatan belajar dengan membaca doa dan dalam 

mengerjakan shalat lima waktu dilaksanakan secara 

berjamaah. Di luar praktik tersebut, baik karyawan, guru, 

maupun siswa sangat dianjurkan untuk mengerjakan 7 

Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu memelihara 

wudhu, puasa Senin-Kamis, mengerjakan shalat tahajud 

dan witir, shalat dhuha, shalat berjamaah, tadabur Qur’an, 

dan bersedekah. 

Bagi orangtua siswa, setiap bulan diadakan pertemuan 

bulanan. Menghadiri pertemuan ini hukumnya ‘wajib’. 

Orangtua yang tidak hadir dan tidak peduli terhadap 

undangan ini akan menemui risiko: Anaknya dikeluarkan 

dari KPM. Dalam pertemuan itu, disampaikan laporan 

tentang hasil-hasil belajar siswa, tausiyah, informasi 

aktual  tentang  perkembangan  agenda  KPM,  wawasan 

dan pengetahuan baru, bertukar informasi dan pendapat. 

Pertemuan ini merupakan forum penting bagi orangtua, 

karena  melalui  forum  ini  mereka  bisa  menyampaikan
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segala hal tentang kegiatan KPM, kegiatan belajar- 

mengajar, bahkan kritik dan saran. Singkat kata, melalui 

forum ini orangtua siswa dapat menyampaikan dan 

menyerap informasi mengenai perkembangan belajar dan 

hasil belajar anaknya dan informasi lain yang berharga. 

Jelasnya,   pertemuan   ini   merupakan   forum   yang 

efektif untuk membuat orangtua peduli terhadap hasil 

belajar anaknya, memperbaiki akhlak dalam hubungan 

antarwarga  dalam  lingkungan  keluarga  besar  KPM, 

saling menasihati dan saling mengingatkan. Pertemuan ini 

di samping menjadi forum silaturahmi dan penerangan 

kegiatan belajar-mengajar siswa, juga menjadi forum 

penyebaran pengetahuan baru yang berharga. 
 
 
 

Memimpin dengan Sikap Tegas 
 

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari bekerj- 

anya etos KPM dan penguatan budaya KPM, Ridwan 

meminta segenap keluarga besar KPM untuk ikhlas dan 

ia sendiri akan selalu ikhlas dan bersikap tegas. Ridwan 

menjelaskan, dalam rangka menegakkan aturan agama 

bagi manusia, Allah meminta manusia untuk ikhlas 

menerima aturan agama, dan Allah sendiri pun melakukan 

dengan tegas. Aturan itu dipatrikan secara kauniyah 

(hukum alam) dan secara Qur’aniyah (hukum syariat). 

Cara menegakkan aturan seperti yang dicontohkan Allah 

dan Rasul-Nya tak perlu diragukan. “Dalam melaksanakan 

aturan memang diperlukan ketegasan, kalau tidak 

demikian, maka aturan tidak akan jalan. Berjalannya 

aturan akan melahirkan kepuasan,” tandas Ridwan. 

Sikap tegas bagi Ridwan sangat diperlukan agar kepuas-
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Pelatihan guru matematika. 

 

an bisa diperoleh. Sebuah kepuasan mustahil bisa dinikmati 

rasa manisnya tanpa disertasi ketegasan dan daya upaya 

yang sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Ketegasan 

ini merupakan khittah bagi KPM sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan 

yang berkualitas. Karena tidak pilih kasih, akhirnya puas, 

artinya prestasi apapun, baik prestasi kerja maupun 

prestasi belajar, bisa diraih dan memang perlu diraih 

dengan puas. 

Falsafah ikhlas, tegas, puas, itu diabadikan Ridwan 

dalam logo KPM. Falsafah itu tidak sekadar dicanangkan 

dalam tagline tanpa bobot, tetapi benar-benar diamalkan 

secara konsisten dan konsekuen sehingga tidak menjadi 

falsafah kosong tanpa makna. Kesungguhan untuk me- 

nerapkan tiga makna nilai falsafah tersebut, bagi Ridwan, 

tak bisa ditawar-tawar, karena ketiga nilai tersebut sudah 

ditetapkan sebagai corak jati diri KPM.
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Contoh nyata praktik ketegasan pernah ditunjukkan 

Ridwan kepada para orangtua siswa. Ridwan telah mene- 

tapkan bahwa pertemuan bulanan wajib dihadiri orangtua, 

dan orangtua yang tak hadir anaknya akan diberhentikan. 

Suatu ketika Ridwan pernah mengadakan rapat dengan 

mengundang 500 orangtua siswa, tapi yang hadir cuma 25 

orang. Menyaksikan kenyataan ini, ia pun berlaku tegas, 

semua siswa yang orangtuanya tidak hadir dikeluarkan. 

Ketika siswa masuk disuruhnya pulang hingga mereka 

semua menangis. Orangtuanya bertanya kenapa anaknya 

pulang sambil menangis. Mereka menjawab mereka 

dikeluarkan. Sikap tegas itu ditunjukkan Ridwan karena 

orangtua mengabaikan undangan. Padahal, sebelumnya 

sudah diberitahukan bahwa siswa yang orangtuanya tidak 

ikut undangan rapat bakal dikeluarkan. 

Tidak sampai hati menyaksikan kesedihan siswa 

binaannya bila sampai selamanya mereka tak bisa terus 

belajar, Ridwan meminta kepada orangtua mereka untuk 

membuat pernyataan meminta maaf. Ternyata, dari 475 

orang yang bersedia meminta maaf hanya sekitar 300 

orang. Hingga sekarang kalau ada orangtua tidak ikut 

pertemuan, tidak peduli pejabat atau orang melarat, maka 

dikeluarkanlah anaknya dari KPM. Ridwan tidak pandang 

bulu dan tidak tebang pilih, orangtua siswa manapun 

kalau tidak ikut rapat, maka anaknya dikeluarkan. 

Dengan sikap tegas semacam itu, Ridwan menggerak- 

kan dan mengelola KPM sehingga nilai-nilai yang dita- 

namkam ke dalam lembaga membuahkan hasil yang meng- 

gembirakan. KPM mampu menciptakan lingkungan yang 

sehat untuk tumbuh dan berkembang. Para karyawan bisa 

bekerja dengan baik dan berdedikasi. Para siswa bisa belajar
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dengan disiplin hingga berhasil, berprestasi, berakhlak, 

dan di antaranya ada yang menjadi juara olimpiade. 

Dengan ketegasan itu pula, KPM terus berkembang. Lebih 

dari 2.000 siswa kini tengah menikmati kegiatan belajar 

di KPM Pusat, mereka berasal dari berbagai sekolah di 

Bogor dan sekitarnya. Sejumlah KPM Cabang di seluruh 

Jawa dan Bali juga dibanjiri siswa. Jumlah total siswa 

KPM sekarang tidak kurang dari 7.000 siswa dan jumlah 

guru lebih dari 100 orang. Sebanyak 90 persen guru KPM 

adalah guru sekolah yang nyambi mengajar. Mereka ini 

disebut guru freelance. Hanya 10 persen guru merupakan 

guru yang bekerja penuh waktu di KPM. Kebijakan ini 

sengaja dipilih Ridwan, dan Ridwan sendiri yang melatih 

guru-guru KPM. 

Seluruh tata nilai dan tata aturan yang telah dibuat 

secara  terus  menerus  ditanamkan  dan  dikembangkan 

oleh Ridwan hingga melembaga dan membudaya. Dengan 

bekerjanya tata nilai dan tata aturan yang berlaku, 

Ridwan tidak khawatir sedikitpun tentang perjalanan 

KPM sampai kapanpun di masa-masa yang akan datang. 

Bahkan seperti berulang kali ia katakan bahwa setiap saat 

bila dikehendaki, dirinya siap untuk meninggalkan KPM 

dan menyerahkan estafeta kepemimpinan KPM kepada 

generasi penerus yang terbaik dan bersedia 

mengembangkan KPM secara amanah. 
 
 
 

Tiga Nilai Utama Budaya KPM 
 

Dalam berbagai kesempatan, Ridwan kerap mengingat- 

kan bahwa prestasi dan reputasi apapun mustahil bisa
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dicapai tanpa istiqamah (upaya terus menerus) serta 

latihan intensif dan disiplin. Oleh karena itu, dalam proses  

pendidikan  siswa  yang  berlangsung  di  KPM, untuk 

mencetak siswa-siswi yang mampu berprestasi dan 

berkompetisi, Ridwan selalu menekankan aspek istiqamah, 

latihan, dan disiplin dalam belajar. Ridwan tidak segan- 

segan mengeluarkan siswanya yang tidak berdisiplin. 

Ketegasan ini tidak hanya diterapkan pada para siswa 

KPM belaka, namun lebih daripada itu diterapkan juga 

pada orangtua siswa dan segenap warga KPM lainnya, 

termasuk guru dan karyawan sebagai salah satu pilar yang 

seharusnya menunjukkan kinerja yang baik, turut 

mendorong semangat belajar dan mewujudkan suasana 

kondusif dalam upaya mencapai tujuan KPM, khususnya 

tujuan belajar siswa. 

Selain itu, ia juga berharap agar segenap jajaran 

KPM dan orangtua siswa bisa bekerjasama untuk mengan- 

tarkan anak-anak menapaki tangga-tangga menuju 

puncak keberhasilan di bidang studi mereka. Keberhasilan 

yang dimaksud Ridwan bukan keberhasilan yang dicapai 

dengan cara yang salah dan kemudian dimanfaatkan 

untuk tujuan yang salah pula, melainkan keberhasilan 

yang bermoral dan beretika. Keberhasilan yang baik 

seperti  itulah  yang  perlu  dicapai  dengan  cara  yang 

benar, dimulai dari niat yang ikhlas. Sejak awal, Ridwan 

selalu berpesan kepada para orangtua siswa untuk aktif 

mendukung keberhasilan belajar anaknya dengan aktif 

mengikuti pertemuan-pertemuan berkala yang diadakan 

KPM. 

Ridwan pun menyadari, bahwa kerap kali niat baik 

bisa  dibelokkan  oleh  kekuatan  buruk  yang  bertujuan
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untuk menggagalkan cita-cita mulia. Oleh karena itu, 

dalam proses belajar siswa diperlukan ketegasan dan 

kedisiplinan disertai latihan yang sungguh-sungguh dan 

berulang-ulang, agar tidak terpalingkan dari jalan yang 

lurus. Keteraturan dan ketertiban mengerjakan sesuatu 

secara berulang-ulang   ditegakkan untuk menanamkan 

kesadaran dan membentuk kebiasaan  yang baik 

Kesungguhan Ridwan untuk menerapkan nilai-nilai 

ikhlas, tegas, puas dalam perilaku sehari-hari para siswa 

dan guru serta pada lingkungan internal KPM pada 

umumnya tampak begitu nyata. Hal ini dapat disaksikan 

dari   realitas   sehari-hari   bahwa   Ridwan   tak   pernah 

sekejap pun terlewat untuk mengingatkan segenap warga 

KPM pada ketiga nilai tersebut, hingga nilai-nilai tersebut 

diabadikannya dalam logo KPM seperti tampak pada 

tagline ikhlas, tegas, puas. Kenyataan juga menunjukkan 

bahwa perilaku ikhlas, tegas, puas itulah nilai budaya yang 

berlaku di dalam keseharian perilaku para karyawan, guru, 

dan siswa KPM dalam praktik hidup sehari-hari. 

Logo KPM bergambar bumi dengan bintang segilima 

sebanyak sembilan dan tagline tiga kata: Ikhlas, Tegas, 

Puas. Simbol-simbol itu memberi makna semangat. Bumi 

berarti KPM akan meliputi seluruh bagian bumi. Bintang 
 



 

 

 
 
 

216 
 

 

 

segilima menunjukkan semangat rukun Islam sebagai 

pengarah. Sembilan bermakna semangat walisongo seba- 

gai pembuat perubahan di tanah Jawa. Ikhlas, Tegas, Puas 

merupakan nilai yang harus ditegakkan KPM. Ikhlas 

berarti ikhlas melakukan perbuatan atau mengerjakan 

pekerjaan dengan senang hati. Tegas berarti tegas dalam 

menghindarkan diri dari segala hal dan   kemungkinan 

yang tidak baik serta dalam menjaga lingkungan yang 

kondusif. Puas artinya puas untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik. 
 
 
 

Menyediakan Perangkat Peraturan 
 

Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam pelaksana- 

an program dan proses kegiatan, sederet perangkat aturan 

telah disiapkan oleh Ridwan, baik aturan mengenai ke- 

giatan belajar-mengajar dan penyelenggaraan lomba- 

lomba, menjalin hubungan usaha dengan mitra, mem- 

bangun tata kelola lembaga, dan sebagainya. Semua pera- 

turan itu dibuat untuk dipatuhi oleh segenap warga KPM. 

Sebagaimana kerap dinyatakan Ridwan dalam berbagai 

pertemuan dengan segenap stakeholders (pemangku 

kepentingan), bahwa seluruh perangkat aturan tersebut 

harus ditaati oleh segenap warga KPM. “Asas taat aturan 

ini harus menjadi roh KPM,” tandasnya. Oleh karena itu, 

untuk menjamin kelangsungan hidup KPM, ia tak segan- 

segan bertindak tegas terhadap siapapun yang tidak me- 

naati aturan. 

Tata aturan dan tata nilai seperti apa yang dibangun 

Ridwan? Tentu saja tata aturan dan tata nilai yang diperlu-
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kan sebagai pedoman untuk melangkah secara teratur 

dan terarah dalam rangka mencapai tujuan. Beberapa  di 

antaranya diuraikan di bawah ini. 
 
 
 

Aturan Aplikasi SMS 
 

Merupakan kabar gembira bagi siapa saja yang berga- 

bung  dengan  KPM,  yang  menitipkan  putra-putrinya 

di  KPM  dan  menjadi  warga  KPM  yang  baik.  Mereka 

dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari KPM. 

Manfaat tersebut bisa dirasakan ketika putra-putri serta 

orangtuanya aktif mengikuti kegiatan KPM. Segala 

macam program KPM boleh diikuti dengan sistem metode 

seikhlasnya. 

Dalam proses pelaksanaan kegiatannya, KPM mene- 

rapkan  Sistem  Metode  Seikhlasnya  (SMS).  Dalam  hal 

ini,  KPM  tidak  menentukan  tarif  biaya  tetapi  KPM 

hanya menerima bayaran sesuai dengan keikhlasan dan 

kemampuan orangtua. Dengan sistem metode seikhlasnya, 

setiap anak termasuk mereka dari keluarga tidak mampu 

bisa belajar di KPM tanpa terhambat oleh masalah biaya. 

Perlu diketahui bayaran sesuai kemampuan bukan ber- 

arti gratis atau membayar seenaknya. “Coba kita renung- 

kan ketika bapak-ibu mengursuskan anaknya di suatu 

tempat, biasanya berapa bayaran yang harus dikeluarkan? 

Meski tak berharap lebih, selayaknya bayaran di KPM 

tidak kurang dari kebiasaan bapak-ibu mengursuskan 

anaknya di lembaga lain, karena selain mendapat ilmu 

matematika, siswa  pun bisa mendapatkan sarana untuk 

meningkatkan  perbaikan  akhlak,”  tandas  Ridwan  di
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hadapan pertemuan warga baru KPM. 

“Kami menyampaikan hal ini bukan berarti kami 

berharap bayaran besar, karena kami yakin rezeki KPM 

sudah ditentukan Allah. Kami hanya ingin agar di KPM 

bisa terjadi subsidi silang mengingat di KPM ini tidak 

sedikit siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu. 

Kami hanya mengingatkan, jangan sampai terjadi yang 

kurang mampu menyubsidi yang mampu,” ujarnya. Seperti 

diharapkannya, subsidi silang tersebut alangkah baiknya 

kalau bisa  berlangsung dengan keikhlasan dan Allah 

sebagai saksinya. “Sesungguhnya kemanfaatan yang 

diperoleh peserta didik di KPM sesuai dengan pengorbanan 

anak dan orangtuanya,” Ridwan menambahkan. 

Apapun yang terjadi, sistem belajar di KPM tetap akan 

menggunakan sistem metode seikhlasnya.   Seandainya 

para peserta didik tidak membayar ke dalam keropak 

sekalipun, insya Allah KPM tetap eksis dan akan tetap 

menjalankan sistem seikhlasnya karena Ridwan yakin 

bahwa Allah pasti akan menolong KPM, karena Allah 

adalah  pemilik  KPM  dan  pemilik  segala  yang  ada  di 

langit dan di bumi. “Allah pasti akan menolong orang dan 

lembaga yang berada di jalan Allah ini,” kata alumnus IPB 

itu penuh keyakinan. 

KPM didirikan pada awalnya dalam rangka mencari 

tambahan bekal di akhirat. Pada proses perjalanannya, 

ternyata KPM bukan hanya sarana untuk tambahan bekal 

di akhirat tetapi juga tambahan bekal bagi karyawan, 

guru, siswa, orangtua siswa serta orang-orang yang men- 

dukung KPM. Mengapa demikian? Karena dari waktu ke 

waktu semakin banyak orang yang peduli kepada KPM.
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Kepedulian ini diwujudkan dalam berbagai hal sehingga 

KPM tetap tegak berdiri walapun dengan bayaran sesuai 

kemampuan. 

Gedung baru yang dimiliki KPM sekarang ini merupakan 

salah satu wujud kepedulian karyawan, guru dan orangtua, 

serta segenap warga KPM yang telah menyumbangkan 

berbagai hal sehingga gedung KPM bisa berdiri. “Semoga 

amal  baik  tersebut  bisa  menjadi  tabungan  di  akhirat 

bagi semua yang membantu pembangunan gedung KPM. 

Saya melihat banyak orang di KPM (karyawan, guru dan 

orangtua) yang sudah mempunyai rasa memiliki yang 

tinggi terhadap KPM, sehingga yang dipikirkan bukan 

hanya untuk menitipkan anaknya belajar di KPM tetapi 

memikirkan bagaimana keberlangsungan KPM agar bisa 

lebih bermanfaat bagi orang banyak,” ungkap suami Anis 

Kurniasih itu. 

Apabila melihat awal mula KPM berdiri di rumah tipe 

21 di Komplek Laladon Indah, Bogor, bisa dibayangkan, 

tidaklah mungkin KPM bisa mempunyai gedung seperti 

sekarang ini dan bisa mengirimkan banyak siswanya ke 

luar negeri dengan Sistem Metode Seikhlasnya (bayaran 

sesuai kemampuan).  “Semoga kenyataan yang ada seka- 

rang ini lebih menyadarkan kita bahwa tidak ada yang 

tidak mungkin jika segala sesuatu ditujukan untuk Allah 

SWT, karena Allah Mahakuasa atas segala sesuatu,” 

tandas Ridwan dengan penuh keyakinan. 

Kepada segenap orangtua siswa KPM, khususnya 

orangtua yang baru bergabung dengan KPM, ia meng- 

ingatkan kembali bahwa makna bayaran seikhlasnya itu 

bukan gratis atau semaunya, tetapi lebih pada menghargai
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ilmu dan menghargai guru serta menghargai lembaga yang 

menyelenggarakan proses belajar mengajar yang ada,   

khususnya karyawan KPM yang bekerja sukarela karena 

Allah semata. “Saya mengingatkan kembali bahwa makna 

ikhlas bukan terkait dengan masalah pembayaran, tetapi 

terkait dengan masalah penghargaan. Bagi saya, 

karyawan dan guru adalah aset paling berharga yang 

dimiliki KPM. Saya masih menemukan orangtua yang 

kurang menghargai karyawan dan guru baik dalam ucapan 

maupun sikap. Padahal, ketika berinteraksi dengan saya 

sikap orangtua tersebut sangat baik. Sesungguhnya di 

KPM penilaian saya terhadap orangtua siswa berasal dari 

pendapat objektif yang disampaikan karyawan dan guru 

KPM yang tulus ikhlas dalam mengabdi. Oleh karena itu, 

para orangtua yang merasa belum cukup menghargai guru 

dan karyawan KPM, tolong tingkatkanlah pengharga- 

annya,” ayah tiga anak itu mengimbau. 
 
 
 

Aturan bagi Siswa KPM 
 

Siswa KPM harus terus belajar dan berlatih walaupun 

di waktu libur, belajar apa saja yang bermanfaat dalam 

rangka meningkatkan kualitas diri baik dalam aspek 

intelektual, emosional, maupun spiritual. Siswa KPM juga 

jangan sampai melupakan kegiatan berolahraga. 

Siswa KPM harus meningkatkan kecerdasan spiritual 

dengan cara melakukan ibadah agama yang wajib dan juga 

fokus dalam melaksanakan ibadah tambahan yang 

dianjurkan oleh aturan agama (siswa Muslim mengerjakan 

shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, berdzikir, dan
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sebagainya), karena kecerdasan spiritual sangat mendu- 

kung pada keberhasilan hati. Fokus melaksanakan ibadah 

tambahan yang dianjurkan agama laksana mengisi bahan 

bakar pada roket yang jika bahan bakar tersebut sudah 

penuh  maka  roket  akan  meluncur  ke  langit,  artinya 

orang-orang yang rutin dan fokus melaksanakan ibadah 

tambahan yang dianjurkan agama, jika saatnya tiba, maka 

Allah akan menaikkan derajatnya di hadapan manusia. 

Derajat itu bisa jadi dalam bentuk prestasi-prestasi yang 

akan diraihnya di masa depan. Siswi (Muslimah) pun wajib 

mengenakan kerudung/jilbab. 

Siswa KPM hendaklah mengutamakan belajar ilmu 

sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga akan lebih 

terasa manfaatnya dalam kehidupannya selama-lamanya. 

Siswa-siswi di Cina terus belajar dan terus belajar, berlatih 

dan terus berlatih mengasah kemampuannya dalam 

bidang yang mereka pilih sesuai minat dan bakatnya se- 

hingga mereka menjadi siswa terbaik hampir di semua 

bidang.  Siswa-siswa di Indonesia pun akan bisa berhasil 

seperti siswa-siswi di Cina jika mau belajar dan berlatih 

dengan tekun disertai ibadah yang rajin. 

Siswa KPM harus menjaga sopan santun dan akhlak 

yang baik. Akhlak kepada pencipta manusia, akhlak ke- 

pada manusia (orangtua, guru, orangtua teman, teman, 

tetangga dan manusia lain di sekitarnya) serta kepada 

mahluk bukan manusia (tumbuhan, hewan dan ling- 

kungan hidup). Siswa KPM harus menjaga sopan santun 

dan akhlak yang baik. Salah satu bentuknya saling 

menyapa dan memberikan salam ketika bertemu, ke- 

mudian  bersalaman  (bersalaman  laki-laki  dengan  laki-
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laki, perempuan dengan perempuan).   Siswa KPM juga 

harus  menghormati  orangtua  siswa  KPM  yang  lain; 

salah  satu  bentuk  penghormatannya  adalah  menyapa 

dan memberikan salam serta mencium tangan orangtua 

temannya jika bertemu, baik di tempat les dan tempat 

lainnya. 

Siswa  KPM  harus  selalu  siap  beradaptasi  dengan 

KPM, karena KPM adalah lembaga yang dinamis. Hal 

ini disebabkan KPM aktif mengikuti kegiatan lomba, 

pelatihan dan seminar di luar negeri sehingga KPM selalu 

mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan 

matematika di dunia. KPM ingin menjadi lembaga yang 

tidak ketinggalan dalam perkembangan matematika di 

dunia sehingga perubahan akan selalu terjadi dan terus 

terjadi sehingga KPM akan tetap menghasilkan siswa- 

siswa yang berprestasi baik di tingkat sekolah, tingkat 

nasional, maupun internasional. 

Siswa KPM harus menjaga kebersihan dan kenyamanan 

lingkungan sekolah tempat belajar dengan tidak mem- 

buang sampah secara sembarangan, tidak membuat ke- 

gaduhan, tidak mencorat-coret meja atau tembok, dan 

harus bertutur kata yang sopan dan berpakaian yang 

sopan. 

KPM hanya sebagai pemacu dan pemicu pembinaan 

akhlak siswa agar siswa memiliki akhlak yang baik, dalam 

pertemuaan hanya seminggu sekali dan durasi maksimal 

hanya 2 jam. Oleh karena itu, orangtua memiliki peran 

paling utama dalam membentuk akhlak anaknya. 

Siswa KPM harus menjaga nama baik KPM di mana 

pun berada dengan menunjukkan akhlak yang baik serta 

prestasi yang baik sesuai kemampuan. Niatkanlah hal
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tersebut sebagai ibadah dalam rangka meninggikan nama 

KPM sebagai BUMA (Badan Usaha Milik Allah). 
 
 

 
Aturan bagi Orangtua Siswa 

 

Orangtua  siswa  dilarang  memberi  hadiah  kepada 

guru atau karyawan KPM secara perorangan. Kalau 

bermaksud mau memberi hadiah, maka hadiah tersebut 

hendaknya diberikan secara kolektif untuk KPM. Dalam 

larangan ini termasuk larangan memberi hadiah berupa 

apapun kepada Pimpinan KPM (Ridwan Hasan Saputra) 

atau  keluarganya.  Juga  dilarang  menyuap  Pimpinan 

KPM untuk kepentingan tertentu, misalnya agar anaknya 

diikutkan dalam olimpiade. Siapa yang melanggar aturan 

ini, anaknya akan dieliminasi (dikeluarkan). 

Sesama orangtua siswa KPM harus saling menghargai, 

tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi derajatnya karena 

faktor kepintaran anaknya, kekayaan yang dimiliki atau 

jabatan yang sedang disandangnya atau disandang oleh 

suami/istrinya. Ketika berada dalam pertemuan atau 

perkumpulan, sebaiknya kesempatan ini digunakan untuk 

saling mengenal agar bisa saling bekerjasama untuk 

menambah kebajikan dan ketakwaan. 

Orangtua siswa harus ikhlas apabila anaknya nakal dan 

mendapat hukuman dari KPM (dijewer atau disuruh 

pushup) dan bila kenakalannya tak dapat ditolerir lagi, 

maka anaknya akan dieliminasi. 

Orangtua siswa dilarang protes terhadap aturan- 

aturan yang diberlakukan KPM. Mengapa larangan ini 

diberlakukan,  karena  segala  peraturan  dibuat  untuk
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kebaikan KPM dan segenap pemangku kepentingannya 

(pemilik KPM, guru, karyawan, orangtua, murid, dan para 

pendukung lainnya). Jika banyak memprotes, anaknya 

akan dieliminasi. 

Orangtua siswa diharapkan peduli kepada KPM (siap 

membantu KPM jika KPM membutuhkan bantuannya). 

 
 
 

Aturan Memelihara Lingkungan 
 

Dengan memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

representatif, kini KPM dapat menyelenggarakan ke- 

giatan belajar-mengajar secara lebih baik. Gedung yang 

cukup besar dan bersih berdampak pada kenyamanan 

lingkungan. Oleh karena itu agar keberadaan KPM tidak 

merugikan warga di sekitar, maka orangtua siswa diimbau 

untuk mematuhi hal-hal berikut: 

–  Dilarang parkir mobil dan motor di sepanjang jalan 

di depan kantor KPM (diharapkan orangtua hanya 

mengantar dan menjemput putra/putrinya saja). 

–  Diharuskan mematikan mesin mobil dan motor saat 

berhenti di sepanjang jalan di depan kantor KPM. 

– Para siswa, orangtua dan supir/pengantar dilarang 

membuang sampah sembarangan khususnya di se- 

panjang jalan di depan kantor KPM dan lingkungan 

KPM. 

–  Diharuskan  menjaga  sikap  yang  baik,  tutur  kata yang 

sopan, baik putra-putrinya, orangtua dan supir/ 

pengantar di lingkungan KPM. 

–  Diharuskan pelan-pelan saat naik atau turun di tangga 

KPM karena akan menimbulkan kegaduhan kepada
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tetangga di belakang. 

–  Pelanggaran terhadap peringatan ini bisa mendapatkan 

sangsi yang tegas, hingga pemberhentian siswa belajar 

di KPM. 

 
 
 

Aturan Pembinaan Akhlak Siswa 
 

Ada pembinaan akhlak bagi siswa kelas reguler maupun 

kelas khusus. Bagi siswa Muslim di kedua kelas tersebut, 

ada target hafalan al-Qur’an yang harus dipenuhi sejak 

saat awal belajar sampai satu semester setelah belajar. 

Target hafalan al-Qur’an tersebut dinyatakan pada 

surat pernyatan target hafalan yang berisi pernyataan 

sejauhmana ayat al-Qur’an yang telah dihafalkan, dan 

selanjutnya hafalan tersebut akan ditingkatkan sejauh- 

mana pada akhir semester sebagai target yang akan 

dicapai. Surat tersebut juga berisi pernyataan kesediaan 

menerima sanksi bila target hafalan tidak tercapai. 

Sebelum diserahkan kepada guru KPM, surat tersebut 

ditandatangani siswa dan orangtuanya. 

Akan halnya dengan pembinaan akhlak, ada Kartu 

Shalat dan PR Akhlak. Kartu Shalat harus diisi dengan 

sejujur-jujurnya tentang pelaksanaan shalat lima waktu 

sehari-hari yang dikerjakan oleh siswa. Sedangkan PR 

Akhlak harus dikerjakan dengan menunjukkan akhlak 

mulia antara siswa dengan gurunya, antara siswa dengan 

orangtua dan sanak keluarganya, antara siswa dengan 

teman-temannya, antara siswa dengan lingkungannya, 

antara siswa dengan Tuhannya, dan sebagainya. Kartu 

Shalat dan PR Akhlak harus lebih dahulu diketahui dan
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ditandatangani oleh orangtua sebelum diserahkan kepada 

guru untuk diperiksa. 

Siswa tidak boleh belajar di KPM sebelum orangtuanya 

mengikuti pertemuan orangtua yang diadakan KPM. Pada 

pertemuan tersebut akan diperkenalkan tentang sistem 

KPM, visi dan misi serta aturan-aturan yang berlaku di 

KPM. Selanjutnya, orangtua harus bersedia mengikuti 

pertemuan rutin yang diadakan KPM, jika tidak bersedia 

mengikuti maka anaknya akan dieliminasi. 

Dengan penuh rasa tanggung jawab, KPM berupaya 

mendidik siswa-siswinya dengan akhlak yang baik melalui 

Kartu Shalat, PR Akhlak,  etika sopan-santun dan aturan 

tata tertib dan disiplin dalam menjalin hubungan sosial 

dan menjaga lingkungan. Semua itu harus ditaati, dan 

pelanggaran akan dikenai sanksi hingga pemberhentian 

siswa belajar di KPM. Sanksi sedemikian itu diberlakukan 

karena   KPM   berupaya   menciptakan   disiplin   belajar 

untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas secara 

intelektual, emosional, dan spiritual. 
 
 
 

Aturan Terkait dengan Pembelajaran MNR 
 

Pembelajaran matematika di KPM menggunakan me- 

tode  Matematika Nalaria Realistik (MNR).  Pembelajar- 

an MNR lebih menekankan  penalaran dalam memahami 

matematika dan mengarahkan matematika sebagai alat 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari- 

hari. Metode ini terbukti ampuh dalam meningkatkan daya 

nalar siswa, sehingga banyak siswa KPM yang ber- 

prestasi dalam bidang matematika dan bidang lainnya 

yang sangat berhubungan dengan nalar. Lebih dari 100
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orang siswa KPM telah meraih medali dan juara di lomba 

matematika di luar negeri. 

Kendati demikian, KPM bukanlah lembaga yang ber- 

tujuan menciptakan siswa-siswinya untuk menjadi juara 

olimpiade matematika, tetapi KPM adalah lembaga yang 

bertujuan untuk menyebarkan Matematika Nalaria 

Realistik (MNR) dan Sistem Metode Seikhlasnya (SMS). 

Jika ada siswa MNR-KPM yang menjadi juara olimpiade 

matematika itu adalah efek positif dari penyebaran MNR 

dan SMS. 

Siswa MNR-KPM harus benar-benar mempelajari buku 

pintar MNR dengan baik agar kemampuan nalarnya ter- 

asah dan bisa memanfaatkan kemampuan tersebut untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, kemampuan tersebut hendaklah bisa diman- 

faatkan untuk memperkuat keyakinan hidup dalam 

beragama sehingga semakin hari keimanan dan amal 

shalihnya semakin meningkat. 

Orangtua siswa MNR-KPM yang sudah mengenal 

Sistem Metode Seikhlasnya (SMS) diharapkan menjadi 

pelaksana SMS, karena manfaat menjadi pelaksana SMS 

akan kembali   kepada dirinya sendiri dalam berbagai 

bentuk. Salah satu bentuk nyata pelaksana SMS adalah 

berperan aktif membantu kegiatan dan program MNR- 

KPM tanpa memikirkan apa yang akan didapat, karena 

Allah SWT   yang akan membalas apa yang dilakukan 

terhadap KPM. Prinsip sederhana dalam pelaksanaan 

SMS adalah “apa yang kita lakukan membuat orang lain 

untung dan kita pun tidak merasa rugi”. 

Setiap orangtua siswa diharapkan untuk terus memberi 

semangat kepada putra/putrinya untuk lebih giat belajar,
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karena apa yang diperoleh tergantung dari apa yang di- 

korbankan.  Peran  MNR-KPM  adalah  sebagai  pemacu 

dan pemicu agar siswa semakin giat belajar. Parameter 

keberhasilan dari giat belajar tersebut tidak harus terlihat 

dalam perolehan medali dari berbagai lomba, karena tidak 

semua siswa mempunyai kapasitas yang sama dalam ke- 

mampuan matematika. Giat belajar ini ditujukan sebagai 

tabungan pahala siswa yang pasti akan Allah balas dalam 

bentuk kegembiraan (kegembiaraan tersebut tidak harus 

dalam bentuk juara lomba matematika). Kapan dan di 

mana tabungan pahala itu dicairkan hanya Allah yang 

tahu.  Tetapi yang jelas, kegembiraan tidak akan pernah 

ditemui jika tidak pernah menabung pahala (anak yang 

tidak pernah belajar hampir pasti tidak pernah menjadi 

juara lomba matematika). Siapa tahu anak yang tidak 

terlihat hebat saat ini, bisa membuat prestasi yang 

mengejutkan di masa yang akan datang, karena tabungan 

pahalanya yang bertumpuk Allah cairkan di masa depan. 

KPM adalah lembaga pendidikan dengan nama baik. 

Orang-orang yang bergabung dengannya berasal dari 

berbagai latar belakang yang berbeda baik agama, suku 

bangsa, strata ekonomi, strata sosial, dan sebagainya. 

Perbedaan tersebut dianggap KPM sebagai rahmat karena 

dengan perbedaan tersebut banyak potensi yang terkumpul 

dan bisa dijadikan suatu kekuatan besar dalam rangka 

mencapai tujuan bersama membentuk manusia yang 

berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif.  Oleh karena itu, 

setiap warga KPM diimbau untuk selalu meningkatkan 

kerjasama (saling membantu) antar-orangtua demi 

kemajuan anak-anak atau para siswa.
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Staf karyawan dan guru KPM merupakan ujung tombak 

dalam berinteraksi dengan siswa dan orangtua. 

Pertimbangan KPM tentang perihal seorang anak atau 

orangtua diambil berdasarkan informasi staf karyawan 

dan guru MNR-KPM. Oleh karena itu, diharapkan agar 

semua warga melakukan komunikasi yang baik, saling 

menghargai dan menghormati antara staf karyawan, guru, 

siswa, dan orangtua MNR-KPM. Tidak ada tempat di KPM 

bagi orangtua siswa yang menghina atau mencela staf 

karyawan dan guru MNR-KPM, tetapi tersedia ruang luas 

bagi orangtua untuk memberi masukan positif konstruktif 

dalam rangka perbaikan MNR-KPM. 

KPM saat ini mempunyai program, yakni siswa KPM 

yang  lebih  senior  mengajar  adik-adik  kelasnya  baik 

di kelas khusus maupun di kelas reguler. Program ini 

diharapkan dapat meningkatkan kematangan siswa dalam 

hal intelektual, emosional dan spiritual.   Kematangan 

tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

siswa tersebut baik saat ini dan di masa yang akan datang. 

Siswa yang mengikuti program ini adalah mereka yang 

terpilih berdasarkan seleksi ketat yang dibuat oleh KPM. 

Orangtua siswa MNR-KPM disarankan untuk membaca 

tulisan tentang kunci meraih keberhasilan yang berjudul 

Strategi Menjadi Orang Miskin agar putra-putrinya 

bisa berhasil belajar di KPM. Tulisan ini bisa diunduh pada 

website KPM di www.kpmseikhlasnya.com pada bagian 

STTS.

http://www.kpmseikhlasnya.com/
http://www.kpmseikhlasnya.com/
http://www.kpmseikhlasnya.com/
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Membangun Sistem Komprehensif 
 

Tak hanya tata aturan dan tata nilai yang dibangun 

Ridwan untuk menjamin kelangsungan kegiatan KPM. 

Sejak awal, tepatnya pada tahun kedua pendirian KPM, 

ia bahkan telah membangun sistem manajeman yang 

komprehensif, yang meliputi hampir seluruh divisi dalam 

struktur organisasi KPM. Sistem manajemen komprehensif 

tersebut mencakup sistem administrasi keuangan, sistem 

penelitian dan pengembangan, sistem pendidikan, sistem 

pelatihan dan kerjasama antarlembaga dengan aplikasi 

konsep metode seikhlasnya, sistem produksi, sistem 

pemasaran, sistem perekrutan serta perawatan dan 

kesejahteraan SDM. Dengan berlakunya sistem tersebut, 

setiap warga KPM mulai dari pimpinan hingga staf 

karyawan dan para guru dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing secara terarah dan terpadu. 

Pada tahun ketiga pendirian KPM, sistem yang telah 

berjalan selama setahun itu mengalami perbaikan dan 

penyempurnaan sehingga sejak saat itu dan seterusnya 

sistem tersebut mampu bekerja secara lebih baik dan dapat 

diandalkan (reliable) dan mapan (established). Tersedianya 

sistem manajemen yang reliable dan established itu 

membuat kelangsungan segenap program dan proses 

kegiatan KPM lebih terarah dan terjamin sehingga KPM 

mampu mencapai kinerja prima atau kenerja ekselen. 

Penerapan  semua  tata  nilai,  tata  aturan  dan  tata 

kelola sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaan 

program kegiatan KPM memiliki arti penting bagi KPM. 

Tata nilai, tata aturan, dan tata kelola sebagai sistem 

acuan perilaku yang berfungsi dengan baik mampu men-
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jamin terbentuknya budaya KPM. Sistem budaya yang 

melembaga  mampu  berfungsi  sebagai  landasan  kokoh 

bagi eksistensi KPM dan mampu menjamin kelangsungan 

kegiatan dan perkembagan KPM kini dan masa mendatang. 

Prestasi  tinggi  dan  reputasi  mewangi  yang  selama 

ini dituai KPM, pada satu sisi, merupakan buah dari 

konsistensi KPM dalam menegakkan tata nilai, tata 

aturan, dan tata kelola yang baik dalam bingkai budaya 

KPM. Pada sisi lain, tercapainya prestasi dan reputasi itu 

tak dapat dilepaskan dari sosok Ridwan Hasan Saputra 

sebagai pemimpin KPM, matematikawan terkemuka, 

pembina/pelatih nasional olimpiade, dan sebagai pendidik. 
 
 
 

Kesaksian atas Bekerjanya Budaya KPM 
 

Segenap kegiatan KPM berdimensi nilai budaya yang 

positif-konstruktif yang membentuk etos kerja, etos 

mengajar, etos belajar, dan etos pergaulan yang baik. 

Itulah faktor yang memungkinkan KPM menghasilkan 

siswa-siswa berkualitas yang berilmu dan berakhlak dan 

mampu berprestasi dan berkompetisi. 

Apa tanggapan pemangku kepentingan KPM atas 

bekerjanya  kultur  KPM  ini?  Heru  Sumarsono,  orang- 

tua Hilmi Fadli, yang selama 8 tahun menitipkan pem- 

binaan anak-anaknya di KPM, menyaksikan KPM seba- 

gai lembaga yang memiliki kultur tersendiri dengan ciri 

mengedepankan akhlak sehingga setiap langkah didasar- 

kan pada pertimbangan hati nurani dan pola pikir yang 

logis. 

Menurut Heru, penerapan nilai ikhlas dalam lingkung-



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengajian  karyawan  KPM sebelum  memulai bekerja. 

 
 

an KPM dan komunitasnya merupakan pemaknaan nilai 

ikhlas yang hakiki dalam melakukan segala aktivitas 

kehidupan sehari-hari. Oleh KPM, makna ikhlas dikem- 

bangkan dan diajarkan melalui pembinaan di segala 

bidang, tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga di luar 

kelas, di kantor, dan di manapun mereka berada. 

Penerapan   metode   seikhlasnya   dalam   pembinaan 

siswa-siswi KPM telah dapat menumbuhkan kepribadian
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yang lebih utuh pada generasi muda, dan tanpa terasa juga 

telah berimbas kepada generasi tua (orangtua siswa). 

Anak-anak yang menjadi siswa binaan KPM tumbuh dan 

berkembang dengan intelegensi yang tinggi, dinamis, 

memiliki kepribadian dan integritas yang kuat, bermoral 

dan beretika. 

Lebih  lanjut  Heru  menyatakan,  metode  seikhlasnya 

di  KPM  bukanlah    cerminan  kegiatan  yang  seadanya, 

juga bukan asal ada saja, juga bukan tanpa disiplin dan 

kualitas. KPM mampu membuktikan bahwa keikhlasan 

justru mendorong setiap pribadi yang terlibat di dalamnya 

(para karyawan, guru, siswa, orangtua siswa, dan segenap 

pemangku kepentingan lainnya) untuk bekerja profesional 

dan  bertindak  terpuji,  memberikan  yang  terbaik, 

memberi dan menerima dengan ikhlas, menjunjung tinggi 

kesetaraan tanpa membeda-bedakan latar belakang status 

sosial, ekonomi, budaya dan agama, karena semata-mata 

yakin bahwa apapun yang diperbuat dengan penuh ikhlas 

pasti dinilai Allah. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Izzuddin Joko Prasojo, 

orangtua Laila Mauhibah. Ia menyaksikan adanya suatu 

pola hidup penuh kesederhanaan dalam keseharian KPM. 

Nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan begitu konsisten 

diterapkan di KPM, bahkan perilaku keberagamaan para 

siswa sebagaimana tampak pada pengamalan ibadah- 

ibadah sunnah cukup berkesan. Dalam pergaulan, para 

siswa saling bertegur sapa, berpenampilan dan berperilaku 

sopan terhadap siapapun, saling menghormati, terlebih 

hormat kepada orangtua dan guru, mereka juga peduli dan 

mau berbagi, dan keshalihan sosial lainnya. Semua itu 

menjadi keseharian di KPM yang menampilkan corak
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kultur tersendiri. Bekerjanya kultur KPM sedemikian itu 

menunjukkan keberhasilan proses pendidikan di KPM. 

Atas dasar itu, Prasojo yakin KPM mampu menghasilkan 

siswa berkualitas yang mampu mengasah kecerdasannya 

dan juga meningkatkan keshalihan sosialnya.
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Bersama  CEO Republika Eric Thohir, ibunda, dan istri usai menerima penghargaan  Tokoh Perubahan Republika 2013.
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PM adalah lembaga pendidikan dengan 

kekhususan bimbingan dan belajar yang 

belakang ini namanya semakin mencuat. 

Secara luas, reputasinya dikenal masyarakat 

di dalam dan di luar negeri. Banyak sebutan diberikan 

kepada KPM, misalnya KPM adalah lembaga pencetak 

juara olimpiade, KPM merupakan lembaga yang peduli 

terhadap pembinaan akhlak siswanya, dan masih banyak 

lagi sebutan lainnya. Kebanyakan masyarakat mengenal 

KPM dari tampak luarnya saja. Mereka tidak mengetahui 

seperti apa ‘isi dapur’ KPM dan bagaimana kehidupan 

nyata di dalamnya. 

Untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang 

KPM, pandangan dari orang-orang yang dekat dengan 

KPM yang selama ini berada di dalam lingkungan KPM 

perlu diungkap. Mereka bukan cuma menjadi saksi sejarah 

melainkan juga pelaku sejarah karena  mereka terlibat 

langsung dalam berbagai kegiatan KPM.  Mereka yang 

berasal dari lingkungan internal adalah jajaran 

manajemen dan karyawan KPM, para guru, dan para 

kepala cabang. Merekalah saksi sejarah yang tahu persis
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keadaan perkembangan KPM. 

Sosok KPM dalam pandangan orang-orang dari ling- 

kungan luar disajikan dalam Bab 10. 
 
 
 

Banyak Keajaiban 
 

Pada awalnya Desi Kurniawati bekerja di KPM sebagai 

guru sejak tahun 2008, setahun kemudian ia merangkap 

sebagai guru dan karyawan bagian personalia. Tak lama 

sesudah itu, ia ditawari Ridwan menjadi staf litbang, dan 

sekarang menjadi Manajer Jaringan. Selain itu, Desi juga 

terlibat dalam kegiatan lomba-lomba. Dalam kepanitiaan 

AITMO, ia ditunjuk sebagai sekretaris, dan dalam ke- 

panitiaan Pesmat 2014 sebagai penanggung jawab. 

Selain di KPM, sarjana peternakan yang lulus dari IPB 

pada 2007 ini juga mengajar di tempat bimbingan dan 

belajar (bimbel) yang lain. Menurut Desi, KPM berbeda 

dari lembaga bimbel yang lain. Satu hal yang membedakan 

KPM dari lembaga lainnya adalah soal metode dan materi. 

Menurut Desi, KPM lebih dikenal sebagai lembaga yang 

menerapkan sistem metode seikhlasnya dan mengajarkan 

materi matematika nalaria realistik (MNR) yang mengan- 

dalkan pendekatan kemampuan nalar. Dari nalar tersebut, 

para siswa berbakat diarahkan ke olimpiade. 

Selain itu, di KPM karyawan dan guru diberi kesem- 

patan untuk shalat dhuha dari jam 8 sampai 10, dan 

diberikan   waktu   untuk  tadarus   bersama   jam  11.30 

sampai jam 12.00 lalu shalat dhuhur berjamaah. “Di 

tempat lain, karyawan mau shalat saja susah,” tutur guru 

yang menyukai matematika sejak di bangku SMP ini. 

“KPM dengan lembaga lain sama saja sebagai lembaga
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pendidikan. Akan tetapi KPM merupakan lembaga yang 

unik. Di KPM, segi spiritual lebih ditekankan. Hal ini tidak 

ditemukan di manapun,” tambahnya. 

Tak hanya itu, setiap Jumat adalah hari libur sehingga 

guru dan karyawan bisa fokus beribadah. Setiap Rabu 

ada pertemuan mulai jam 10.00 pagi sampai jam 11.30, 

sebagai forum bagi guru dan karyawan untuk saling 

bertukar pikiran (sharing), berbagi informasi dan keluh 

kesah, dan Ridwan sebagai pembina pertemuan. Forum ini 

mengakrabkan hubungan antar-karyawan. Setiap orang 

diharuskan menjadi MC secara bergiliran, dengan cara 

mengocok seluruh nama staf dan karyawan yang hadir. 

Acara ini lebih dimanfaatkan untuk merawat motivasi dan 

semangat korp. Selain itu, ada forum guru yang digelar 

setiap bulan. Forum ini menjadi ajang pelatihan bagi guru 

untuk meningkatkan kualitas mengajar matematika. 

Kegiatan  belajar-mengajar  di  KPM  sangat  nyaman 

dan menyenangkan. Aspek spiritual siswa dan guru le- 

bih termotivasi karena lingkungannya mendukung, dan 

pemimpinnya pun mengarahkan ke arah ini. “Secara 

lingkungan dan kekeluargaan, KPM sangat kondusif,” 

ujarnya. 

Kadang-kadang KPM mengadakan acara penyegaran. 

Pada tanggal 3 sampai 5 Januari 2013, KPM mengadakan 

acara Holiday with Mathematics (HWM) dengan mengun- 

dang 4 profesor dari Texas University, Amerika Serikat. 

Siswa yang mau ikut belajar dengan pakar matematika 

itu boleh datang dan membayar seikhlasnya. “Para guru 

dan teman-teman tidak tahu punya modal berapa untuk 

acara ini, dan tidak tahu keropak bisa mencukupi atau 

tidak. Tapi, alhamdulillah, uang ada saja hingga acara
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bisa berjalan lancar. Ini sebuah keajaiban di luar dugaan,” 

kata Desi. 

Begitu juga, ketika sedang melaksanakan satu kegiatan 

yang memerlukan mobil, tiba-tiba ada saja orangtua yang 

mau meminjamkan mobilnya. Dalam kegiatan AITMO 

yang diikuti peserta dari 11 negara, KPM menanggung 

semua biaya peserta selama di Indonesia seperti konsumsi 

dan akomodasi selama empat hari. Tentubiayanya cukup 

besar, dan itu gratis semua. “Kita di awal tahun sudah 

berpikir bisa nggak acara itu dilaksanakan, karena cu- kup  

lumayan  besar  modal  dibutuhkan.  Tapi  okelah, kita 

yakin saja, insya Allah bisa, Allah pasti membantu. 

Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,” tutur Desi. 

Dari pengalaman ini, Desi merasakan di KPM banyak 

terjadi hal-hal di luar dugaan. Semua ini menambah keya- 

kinannya bahwa bila orang betul-betul ikhlas melakukan 

segala sesuatu, termasuk ikhlas beramal dan bekerja, maka 

ketika dia memerlukan sesuatu pasti akan menemukan 

jalan. “Pertolongan Allah itu datang dan selalu ada bagi 

orang yang ikhlas,” pungkas Desi. 
 
 
 

KPM Itu Unik 
 

Manajer Administrasi dan Keuangan KPM, Weni 

Wulansari, pada awalnya belum tahu KPM seperti apa. Ia 

hanya tahu KPM dari cerita orangtuanya. Lelah bekerja 

pulang  pergi  Bogor-Jakarta,  ia  pindah  melamar  kerja 

di KPM yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya. 

Begitu diterima di KPM, ia baru tahu KPM dikenal luas. 

KPM tidak hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di luar 

negeri. Banyak sekolah meminta pelatihan. Cabangnya di
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mana-mana, siswanya pun ribuan. 

KPM bukan hanya terkenal di Bogor saja, melainkan 

juga di kota-kota besar. Cabangnya ada di mana-mana, 

begitu juga kelas jauh. Jumlah siswa di KPM Pusat tidak 

kurang dari 2.000 siswa, dan di cabang di Jakarta, Depok, 

Bekasi, Tangerang, Serang, Surabaya, Solo, dan Semarang 

jumlahnya lebih banyak lagi, mencapai lebih dari 5.000 

siswa. Jadi, jumlah total lebih dari 7.000. Jumlah ini belum 

termasuk mereka yang mengikuti pelatihan guru dan 

pelatihan lainnya. 

“Satu hal yang berkesan di hati saya. KPM berbeda dari 

dunia kerja lainnya, KPM menerapkan sistem bayaran 

dengan metode seikhlasnya, tetapi gaji karyawan dan guru 

menggunakan sistem gaji tetap. Jarang ada lembaga 

bimbel seperti KPM. Jangan-jangan hanya KPM satu- 

satunya lembaga yang menerapkan metode seikhlasnya,” 

ujarnya. Lembaga bimbel yang lain menerapkan sistem 

tarif tertentu yang lumayan besar, sehingga siswa dari 

keluarga tidak mampu tidak bisa ikut belajar. 

Sementara itu, dengan menerapkan sistem seikhlasnya, 

siswa dari keluarga tidak mampu bisa ikut belajar karena 

ada subsidi silang dari keluarga yang mampu. Siswa bina- 

an KPM berasal dari berbagai kalangan. Hal lain yang 

membuat KPM berbeda dari yang lain, dalam pengajar- 

an  matematika,  KPM  menggunakan  matematika  nala- 

ria  realistik  (MNR).  “Itulah  keunikan  KPM,”  tambah- 

nya. 

Satu hal yang membuat Weni betah bekerja di KPM, 

karyawan  sangat  dianjurkan  untuk  melaksanakan  7 

Sunnah. Shalat dhuha, shalat dhuhur dan ashar berjamaah 

wajib dikerjakan di kantor. Adapun puasa Senin Kamis,
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bersedekah, dan tidak boleh batal wudhu dikerjakan 

masing-masing   karyawan.   Semua   itu   diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengerjakan sha- 

lat tahajud, ada jadwal membangunkan karyawan yang 

disebut tahajjud calling setiap jam 2 malam yang dila- 

kukan secara kelompok. Setiap kelompok terdiri dari se- 

kitar 5 orang. Lima orang itu secara bergantian tiap ma- 

lam membangunkan anggota kelompoknya. 

Ada tausiyah Ridwan tentang konsep rezeki yang ber- 

kesan di hati Weni. Menurut Ridwan konsep rezeki punya 

arti luas, tidak hanya uang atau materi. Semua kebaikan 

termasuk dalam pengertian rezeki. Mendapat teman dan 

suasana kekeluargaan di kantor itupun rezeki yang luar 

biasa. Malah keluarga sendiri juga ikut kecipratan, artinya 

suasana KPM terbawa ke rumah. “Kita bisa beribadah 

seperti itu di kantor dan di rumah termasuk rezeki.” 
 
 
 

Menyenangkan dan Menantang 
 

Muchammad Fachri, Manajer Litbang KPM, mengakui 

bekerja di KPM sangat menyenangkan. Sebab, ia men- 

dapat banyak pengalaman yang luar biasa berharga. 

Selain pengalaman mengajar, sejak tahun 2009 sarjana 

lulusan matematika IPB ini kerap diajak ikut ke luar 

negeri untuk membimbing peserta lomba. “Itulah yang 

tidak disangka-sangka, saya bisa membimbing anak-anak 

ikut olimpiade di luar negeri sebagai pengalaman yang 

paling besar manfaatnya,” ujarnya. “Semua itu terjadi 

seperti mimpi. Sama sekali tak disangka-sangka. Saya tak 

pernah membayangkan bisa pergi naik pesawat, tapi kok
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bisa saya pergi ke banyak negara. Apakah nanti saya juga 

bisa naik pesawat lagi untuk melakukan umrah dan haji?” 

tutur Fachri yang merasa menemukan keajaiban. 

Sejauh ini, ia sudah pergi ke luar negeri lebih dari 

sepuluh kali. Menurut pengakuannya, pergi ke luar negeri 

tidak didominasi oleh dirinya sendiri. Semua staf senior 

yang masuk KPM sebelum tahun 2010 rata-rata sudah 

pernah diajak Ridwan ke luar negeri. 

Semua kegiatan event internasional di luar negeri 

dilaksanakan dengan metode seikhlasnya. Para orangtua 

siswa, baik yang anaknya akan berangkat atau tidak, 

dipersilakan mengisi keropak. Dana yang terkumpul dari 

keropak ini digunakan untuk biaya tiket, akomodasi dan 

konsumsi, untuk pembinaan, dan untuk uang saku guru. 

Bila ada dana sisa, sisanya dikembalikan kepada orangtua 

siswa. “Begitu ada dana sisa dikembalikan. Kalau ada 

orangtua yang mau memberi lebih, KPM tidak menolak. 

Tapi kalau hanya mau membayar biaya perjalanannya saja 

juga tidak apa-apa,” katanya. 

Bagi Fachri, pengalaman yang menyenangkan ditemui- 

nya dalam setiap kegiatan, baik dalam mengajar, melatih 

siswa, melatih guru, dan acara olimpiade, ia selalu mem- 

perkenalkan metode seikhlasnya kepada masyarakat. Ini 

merupakan tugas yang luar biasa menantang baginya, 

karena ia termasuk orang yang tidak berani bicara di depan 

khalayak. Hanya saja Ridwan selalu mendorongnya untuk 

berani bicara di depan umum. Ridwan sering mengatakan, 

“Pak Fachri bisa, Pak Fachri bisa.” Ternyata setelah men- 

coba, memang benar ia bisa dan bahkan ceramahnya men- 

dapat sambutan positif. Sejak saat itu Fachri keterusan 

karena menyenangkan dan merasa tertantang.
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Menyebarkan sistem metode seikhlasnya (SMS) ke 

seluruh golongan dan lapisan masyarakat benar-benar 

tugas yang menantang bagi Fachri. Menurutnya, SMS 

bukan cuma menyangkut soal bayaran seikhlasnya, tetapi 

lebih luas daripada itu. SMS terkait dengan perilaku 

sehari-hari, yakni ikhlas beribadah, ikhlas mengerjakan 

shalat dhuha, shalat tahajud, shalat witir, dan shalat- 

shalat sunnah lainnya. Ikhlas mengerjakan puasa Senin- 

Kamis, ikhlas berzakat, ikhlas berinfak, ikhlas bersedekah, 

ikhlas membaca al-Qur’an, ikhlas mengerjakan perintah 

wajib dan sunnah, ikhlas belajar dan mengajar, ikhlas 

bertata krama, ikhlas bersilaturahmi, dan sebagainya. 

Pendek kata, secara totalitas ikhlas dalam menjalankan 

segala peribadahan selaku Muslim. Mengingat sedemikian 

penting makna ikhlas dalam kehidupan, Fachri dan 

segenap koleganya di KPM biasa mengamalkannya. Ia pun 

aktif menyebarluaskan konsep SMS dalam kesempatan 

acara apapun di manapun. Menurut Fachri, itulah obsesi 

yang selalu melekat dalam benaknya. 

Fachri merasa terdorong untuk menyebarkan konsep 

SMS karena konsep SMS sesuai dengan ajaran agama. 

Aplikasi konsep SMS pun perlu terus dikembangkan, 

misalnya bagaimana metode seikhlasnya seperti yang 

dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal berdagang, dalam 

menjaga hubungan dengan masyarakat, dan dalam segala 

aktivitas. 

Konsep SMS ini disebarkan KPM melalui sarana pen- 

didikan matematika nalaria realistik (MNR). Oleh karena 

itu, cabang KPM atau perwakilannya yang ada di mana- 

mana menerapkan konsep SMS dalam kegiatannya. Setiap 

orang mempunyai kesempatan untuk belajar matematika
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nalaria realistik dan bisa beribadah dengan ikhlas, tidak 

hanya orang mampu saja, tapi orang yang kurang mampu 

juga bisa belajar MNR di KPM. 

Dulu sebelum bergabung dengan KPM, Fachri me- 

ngaku belum mengerti dan belum menghayati makna 

ikhlas dan belum merasakan manisnya keikhlasan. Se- 

telah bergabung dengan KPM, ia berupaya untuk bisa 

melakukan perbuatan apapun dengan seikhlas-ikhlasnya. 

Dulu dari segi penghasilan, misalnya, untuk bersedekah 

atau berinfak terasa agak sulit karena masih berpikir, 

“Aduh bagaimana harus bersedekah berinfak dan berzakat 

buat memenuhi kebutuhan seharihari saja masih pas 

pasan?”  Pikiran itu tak terbukti benar adanya. Ternyata, 

setiap hari bersedekah dan berinfak dan setiap tahun ber- 

zakat, harta tak berkurang malah semakin bertambah. 

“Alhamdulillah,” cetus Fachri. Diakuinya juga bahwa se- 

telah bergabung dengan KPM, kalau tidak shalat dhuha 

dalam sehari saja terasa seperti ada yang kurang dan 

ada rasa tidak tenang. “Padahal, shalat dhuha itu cuma 

sunnah hukumnya,” katanya. 
 
 
 

Indahnya Semangat Keikhlasan 
 

Ahsan, pensiunan PNS yang sehar-hari menjadi sopir 

Ridwan, sebelumnya sudah malang melintang bekerja 

sebagai sopir di berbagai perusahaan. Bahkan ada satu 

perusahaan yang mau membayar dua kali lipat dari gaji 

yang dibayarkan KPM, tetapi ia lebih memilih kerja di 

KPM. Mengapa? Karena, setelah kenal Ridwan, baginya 

bekerja bukan untuk menghasilkan uang tapi semata- 

mata  untuk  beribadah  mencari  keridhaan  Allah.  Bagi
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Ahsan, di KPM ada aura yang berbeda dari tempat lain, 

khususnya semangat ibadah. Pendidikan akhlak yang 

ditekankan Ridwan sangat pekat mewarnai KPM. Dengan 

demikian, orang akan selalu cenderung untuk beribadah, 

bersedia memperbaiki diri sendiri, lingkungan kerja dan 

masyarakat. 

KPM terkenal lekat dengan sistem metode seikhlasnya 

dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sejak hari 

pertama bergabung dengan KPM, Ahsan menyaksikan 

bahwa keikhlasan itu telah mengundang pertolongan dari 

Allah. Ia melihat beberapa keanehan, misalnya karena 

KPM hanya punya satu mobil sehingga orang-orang yang 

mau pakai berebut, maka ketika timbul kehendak untuk 

memiliki mobil satu lagi, tiba-tiba ada orang datang 

memberi mobil. Begitu juga ketika KPM sedang melakukan 

pengembangan, tiba-tiba banyak undangan dari berbagai 

pihak yang memohon pembukaan kelas-kelas baru. 

Ketika AITMO tahun 2013 akan berlangsung, KPM 

tidak punya dana untuk memberangkatkan sejumlah 

siswanya. Tapi tiba-tiba banyak individu dan perusahaan 

memberi  sumbangan  hingga  semua  siswa  dan  guru- 

guru pendamping, lebih dari 100 orang, semua bisa 

berangkat. Saking begitu banyak sumbangan itu, seusai 

event internasional itu sisa uang masih cukup banyak dan 

dikembalikan kepada individu penyumbangnya. Singkat 

kata, KPM merupakan lembaga yang kerap mendapat 

pertolongan tak diduga-duga. “Ini terjadi mungkin karena 

penerapan keikhlasan yang benar,” kata Ahsan. 

Akan halnya dengan situasi kerja di KPM, setiap 

karyawan baik guru, staf, petugas cleaning service, sopir 

saling menghormati dan tidak membeda-bedakan sehingga
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terbentuk rasa kebersamaan. Setiap pekan ada pertemuan 

pada hari Rabu. Dalam acara Rabuan ini disampaikan 

tausiyah untuk saling mengingatkan, saling menasihati 

diri sendiri dan keluarga besar KPM. Semangat satu 

kesatuan KPM ini membuat setiap karyawan berbuat 

secara selaras satu hati, satu kata, dan satu perbuatan. 

Kebiasaan karyawan, masuk kerja pagi pukul 07.30, lalu 

berkumpul dan berdoa bersama sambil mencek kehadiran. 

Siapa yang tidak hadir dan siapa yang sakit. Yang sakit 

didoakan bersama. Setelah bekerja pagi, waktu istirahat 

mulai pukul 11.30 diisi dengan mengaji (membaca al- 

Qur’an), dan pukul 12.00 shalat Dzuhur berjamaah. Selesai 

shalat, karyawan makan siang. Nasi sudah tersedia, lauk 

pauk beli secara iuran yang besarannya dipatok Rp 3000. 

Setelah lauk pauk tersedia, semua karyawan makan 

bersama. Dengan begini tak ada perbedaan dan jarak 

antara atasan dan bawahan. “Kebersamaan ini dibiasakan 

dan terasa begitu indah,” ujar Ahsan. 

Pria yang sudah berpengalaman kerja di mana-mana itu 

menyaksikan aura KPM sangat jauh berbeda dari tempat 

kerja lainnya. Semangat beribadah dan keakraban dalam 

kebersamaan terasa begitu pas dengan pribadinya. Jadi, 

ada dua hal yang berkesan di hatinya tentang KPM. 

Pertama, semangat spiritualnya. Kedua, individunya 

saling menghargai dan menghormati. 
 
 
 

Bak Keluarga Sendiri 
 

Sukismi, pada akhir September 2005 bekerja magang 

di KPM, dan setahun kemudian diangkat menjadi pegawai 

tetap.  Sehari-hari  ia  bekerja  di  bagian  keuangan,  dan
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sebelumnya  di  bagian  produksi.  “Dulu  di  KPM  belum 

ada pembagian divisi karena baru ada sedikit karyawan, 

jadi semua pekerjaan dikerjakan ramai-ramai. Bu Desy 

Reswati biasanya suka memberi aba-aba untuk kerja 

bareng,” tuturnya. 

Awalnya karyawan KPM hanya empat orang, yaitu 

Ridwan, Aji, Desy, dan Sukismi. Sedangkan guru hanya 

beberapa orang, yaitu Anis Kurniasih (istri Ridwan), istri 

Aji,  Santi, dan Rahmi (alm). Jumlah karyawan KPM ke- 

mudian berkembang, dan sekarang mencapai sekitar 25 

orang, terdiri dari 15 orang karyawan tidak tetap dan 10 

orang karyawan tetap, sedangkan jumlah guru mencapai 

lebih dari 100 orang untuk melayani bimbingan belajar 

bagi siswa-siswi KPM yang berjumlah lebih dari 2.000 

orang. 

Dulu kantor KPM hanya 1 kavling yaitu bangunan 

rumah tipe 21 di Komplek Taman Pagelaran No. 20, se- 

karang berkembang menjadi 2 kavling yaitu No. 19 dan 

20. Di Ciherang ada juga kantor yang khusus menangani 

produksi. Bagian Produksi memproduksi perlengkapan 

penunjang untuk kursus/les seperti buku pelajaran dan 

VCD pembelajaran. KPM bekerjasama dengan Creative 

Vision untuk mencetak buku-bukunya. Sedangkan, untuk 

produksi pin, kaos, jaket dan merchandise lainnya di- 

tangani KPM sendiri. Buku KPM tidak dijual di toko buku, 

melainkan dijual melalui website atau melalui stan bazaar 

dalam event tertentu (lomba-lomba) di mana KPM terlibat 

dalam penyelenggaraannya. KPM tidak pernah menjual 

buku dalam acara pameran seperti Islamic Book Fair (IBF) 

atau yang lainnya. Dulu, KPM hanya memproduksi VCD 

dan buku pelajaran untuk SD kelas 1-6. Sekarang, produk 

KPM lebih beragam, buku untuk SMP juga sudah
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diproduksi. Selain itu, KPM juga memproduksi produk 

makanan dengan omzet penjualan yang terus meningkat. 

KPM adalah lembaga pendidikan yang memiliki niat 

untuk menyebarkan ilmu dengan konsep pembayaran 

seikhlasnya. Dengan begitu, KPM bisa diakses oleh semua 

golongan. “Hal ini pula yang membuat saya respek dan 

simpati, karena ilmu yang dimiliki tidak disimpan untuk 

diri sendiri, melainkan dibagikan, dan orientasinya bukan 

uang (materi). Memang saya akui bahwa uang dibutuh- 

kan untuk kehidupan dunia. Namun, jangan sampai lupa 

bahwa kita pun memiliki kehidupan akhirat, dan karena- 

nya kita harus ‘menabung’ untuk kehidupan di sana,” 

tandas Sukismi. 

Kebiasaan di KPM, karyawan tiba di kantor pukul 07.30 

WIB, pukul 07.45 ada doa bersama. Biasanya karyawan 

berkumpul di lantai bawah untuk mengikuti doa bersama 

yang dipimpin oleh petugas piket, diutamakan petugas 

piket laki-laki. Sesudah mencek absensi kadang-kadang 

ada pengumuman. “Aktivitas ini berlangsung sekitar 15 

menit, jadi pukul 8.00 kami bekerja sampai pukul 11.30,” 

kata Sukismi. Di antara pukul 8.00 – 11.30, karyawan 

ditekankan untuk melakukan shalat dhuha. Lalu, pada 

pukul 11.30 ada tadarusan bersama, karyawan perempuan 

mengambil tempat di lantai atas, sedangkan yang laki- laki 

di bawah. Kemudian, melaksanakan shalat Dzuhur, 

karyawan laki-laki pergi ke masjid, sedangkan yang 

perempuan tetap di kantor. Waktu istirahat dari pukul 

11.30 sampai pukul 13.00. 

Di KPM, shalat dhuha dan tadarus menjadi aktivitas 

keseharian yang ditekankan untuk dilakukan oleh semua 

karyawan. Jika bekerja di tempat lain, hal ini sulit 

ditemukan. “Hal itu membuat saya senang. Saya merasa
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nyaman di sini. Rasa kekeluargaan yang ada di KPM 

membuat saya betah. Saya menganggap KPM sebagai 

keluarga saya sendiri,” ujar Sukismi. 
 
 
 

Lain dari yang Lain 
 

Di mata Rudy Achmad Ramlan, pelatih taekwondo KPM, 

sistem yang digunakan KPM dinilai sebagai sistem yang 

luar biasa dan lain dari yang lain. Ia mengaku baru tahu 

ada sebuah lembaga yang mengandalkan pendapatannya 

pada limpahan berkah dari Allah bukan semata-mata hasil 

pikiran dan jerih payah. Sejak bergabung dengan KPM ia 

merasa bekerja dengan disaksikan Allah. Sebelumnya, ia 

merasa bekerja untuk memenuhi tanggung jawab. Ia kerap 

ikut pelatihan motivasi atau pelatihan entrepreuneur, dan 

tak lama seusai pelatihan ia merasa tidak ada pengaruh- 

nya. Ternyata, setelah bergabung dengan KPM yang me- 

nerapkan metode seikhlasnya, ia merasakan banyak per- 

ubahan positif dalam dirinya. “Memang ayat-ayat Allah itu 

benar. Sekarang ini saya banyak mengalami hal-hal yang 

irasional yang belum bisa saya ceritakan sekarang. Itu 

yang mendorong saya untuk mendukung KPM,” ujarnya. 

Ridwan pernah berpesan kepada Rudy, “Dalam ber- 

usaha jangan mikirin profit, tapi mintalah berkah kepada 

Allah.” “Bagi saya, bisa kerjasama dengan KPM saja itu 

sudah luar biasa. Ini sebuah kesyukuran yang luar biasa. 

Siapapun kalau cita-citanya tercapai pasti senangnya luar 

biasa,” cetus Rudy. 

Selanjutnya   Ridwan   pernah   berkata,   “Pak   Rudy 

silakan buka pelatihan taekwondo seikhlasnya tapi ka- 

lau  nggak  sepakat  pasti  gulung  tikar.”  Ternyata  niat
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KPM membuka pelatihan taekwondo bukan untuk men- 

cari uang tetapi untuk mencari ridha Allah dengan ber- 

buat sesuatu atas dasar keikhlasan. Sistem belajar yang 

berlaku di kelas taekwondo sama seperti di kelas lain. 

Masalah   akhlak   murid   taekwondo   juga   ditekankan. 

Dalam belajar pun ada prosedurnya, baca al-Fatihah, baca 

shalawat, membaca doa belajar, terus baru mulai belajar. 

Kalau bertemu orangtua, anak-anak dibiasakan mencium 

tangan. Belajar taekwondo di sini selain belajar dengan 

bayaran seikhlasnya, sekaligus juga memperbaiki akhlak. 

“Intinya, perbaikan kualitas diri melalui beragam cara, ya 

matematika, ya taekwondo, dan seterusnya,” kata Rudy. 

Sebagai kelas baru di KPM, peminat taekwondo menga- 

lami fluktuasi. Kendati demikian, di antara mereka yang 

belajar taekwondo di KPM, sudah ada yang berhasil me- 

raih kejuaraan taekwondo di Jakarta. Tim taekwondo KPM 

telah berhasil meraih satu medali emas, sembilan medali 

perak dan satu medali perunggu pada kejuaraan Jakarta 

Taekwondo Festival yang digelar di Cibubur, Jakarta, awal 

Februai 2014. 
 
 
 

Berprestasi Namun Rendah Hati 
 

Sutriyati SSi MSi mulai bergabung dengan KPM se- 

bagai staf, 1 Juli 2013. Sebelumnya, ia adalah orangtua 

siswa  KPM.    Ia  bergabung  dengan  KPM  karena  ingin 

maju bersama KPM, menjadi guru bagi anak-anak kelas 

khusus, dan ingin membantu meningkatkan kualitas guru 

KPM. Setelah bergabung dengan KPM, ia banyak belajar, 

semakin cinta mengajar, terinspirasi juga dari anak-anak 

berbakat yang rendah hati namun berprestasi luar biasa.
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Juga selalu tertantang untuk membuat soal-soal yang 

menarik bagi anak-anak pecinta matematika. 

Apa keistimewaan KPM bagi wanita kelahiran Bantul, 

25 Desember 1976, itu? “Lembaga yang sepertinya kecil 

tetapi  sesungguhnya  besar.  Memiliki  nilai-nilai  luhur 

yang terus disebarluaskan,” papar staf Litbang KPM itu. 

Karenanya ia berharap KPM tetap konsisten dan tetap 

solid agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk 

siswa belajar matematika, dan sistemnya mampu 

menggerakkan umat ke arah perbaikan akhlak. 

Magister lulusan Program Studi Statistika IPB tahun 

2004 itu, pertama kali kenal Ridwan sekitar 3 tahun lalu 

sewaktu mengantar anaknya pertemuan bulanan siswa 

kelas khusus. “Pak Ridwan itu sosok yang sangat unik. 

Kemampuannya hebat bukan saja matematika tetapi 

mampu mengembangkan lembaga KPM sampai sebesar 

sekarang. Sesuatu yang jarang dimiliki orang.” 

Menurutnya, Ridwan adalah sosok yang tegas, visioner, 

penuh perhitungan, dan cepat bertindak. “Beliau berani 

mencoba dan tidak takut salah, langkahnya nyata bukan 

hanya diangankan. Saya berharap Pak Ridwan selalu 

istiqamah dalam setiap langkahnya, karena biasanya 

makin besar makin banyak godaan. Semoga semakin 

banyak ide cemerlang yang direalisasikan untuk kemajuan 

umat,” harap Sutriyati. 
 
 
 

Yang Terpenting Akhlaknya 
 

Berawal dari seleksi guru yang diadakan oleh KPM, 

Saryanto akhirnya bisa bergabung dengan KPM. Untuk 

bisa menjadi guru KPM ia harus bersaing dengan puluhan
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Kegiatan keagamaan  KPM. 

 

guru dari berbagai sekolah melalui seleksi yang ketat dan 

bertahap. Itu terjadi tahun 2009. “Saya bergabung dengan 

KPM untuk belajar karena soal-soal matematika di sekolah 

kurang menantang. Intinya untuk meningkatkan kemam- 

puan khususnya matematika nalaria realistik,” paparnya. 

Sejak bergabung dengan KPM, guru SMP Darul Jannah 

Cibinong, Bogor, ini mengaku mendapat pengetahuan 

matematika dan pengetahuan agama dari Ridwan. “Ini 

yang tidak didapat di tempat lain,” tandasnya. 

Menurutnya, KPM adalah lembaga yang ingin dan 

berupaya membuat anak-anak Indonesia lebih mengenal 

Allah. KPM ingin membuat anak-anak menjadi anak yang 

baik,  berakhlak,  dan  cerdas.  “Untuk  seleksi  pengirim- 

an siswa ke luar negeri, tidak hanya dilihat dari kepin- 

tarannya. Anak-anak yang susah diatur atau nakal tidak
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diloloskan meskipun dia pintar. Anak-anak yang biasa saja 

tapi dari segi akhlaknya baik ternyata dia bisa ber- prestasi 

lebih baik,” terang Saryanto yang mengaku ke- mampuan 

mengerjakan soal-soal matematika dalam baha- sa 

Inggrisnya meningkat setelah bergabung dengan KPM. 
 
 
 

Mengasah Kemampuan Berpikir 
 

“Banyak kemajuan yang dialami KPM sejak saya 

bergabung tahun 2008. Waktu itu jumlah guru hanya 30- 

an orang, sekarang sudah lebih dari seratus,” ujar Vivi 

Amelia SPd, salah satu guru KPM. 

Selain itu, pelaksanaan KMNR setiap tahun ada kema- 

juan. “Mungkin sekarang KPM sedang diuji dengan keja- 

yaan. Tapi semakin tinggi KPM menjulang, goyangannya 

pun akan semakin tinggi dan kuat,” papar Vivi. 

Menurutnya, KPM mengajarkan apa yang tidak didapat 

di sekolah. Tidak hanya pelajaran matematika, tapi juga 

ilmu-ilmu agama. Misalnya soal makna keikhlasan, bagai- 

mana akhlak terhadap anak-anak dan kedua orangtua. 

Selain itu, kemampuan matematikanya makin terasah. 

Ini karena KPM memberi soal-soal yang membuat guru 

berpikir. 

Sebagaimana guru-guru KPM yang lain, Vivi Amelia 

SPd juga pernah keluar negeri untuk mendampingi siswa 

dalam ajang olimpiade matematika. 
 
 
 

Membawa Berkah 
 

Dien Novita merasa bersyukur, karena anak-anaknya, 

Ghifari Aby Malik Nasution dan Muhammad Hanif Aficena

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

KPM dalam Pandangan Orang Dalam 255

 

 

Nasution, sempat dididik langsung oleh Ridwan di KPM. 

Padahal pada tahun 2008 KPM sudah punya nama besar, 

dan Ridwan sangat sibuk. Rasa syukurnya bertambah- 

tambah ketika pada Juli 2013, ia mendapat kepercayaan 

dari Ridwan untuk memimpin KPM Cabang Bekasi. 

Baginya, bergabung dengan KPM sangat menyenang- 

kan, karena ia bisa menikmati kesempatan menyertai 

anak-anak binaannya mengikuti olimpiade internasional 

ke sejumlah negara seperti  Singapura, Thailand,  Ruma- 

nia, Taiwan, Nepal, India, Hongkong, dan   Korea Selat- 

an. Dalam olimpiade itu, anak-anaknya berhasil meraih 

medali perunggu dan medali perak. “Sungguh menye- 

nangkan kerja di KPM,” tandasnya. 

Dengan menjadi warga KPM, banyak manfaat ia 

rasakan, terutama bagi anak-anak binaannya. “Mereka 

tidak hanya diajar matematika oleh Pak Ridwan sehingga 

pandai bermatematika, tetapi mereka juga menjadi lebih 

santun, bertanggung jawab, mandiri, dan insya Allah lebih 

bertakwa,” ujar Bu Vivi, panggilan akrab Dien Novita. 

Setelah bergabung dengan KPM, sikap mereka menjadi 

terjaga. Prestasi belajarnya di sekolah juga bertambah 

bagus; dan ketika menemui masalah nalarnya berjalan 

untuk mencari solusi dari masalah itu. 

Sejak dipercaya Ridwan untuk memimpin KPM Cabang 

Bekasi, sarjana planologi lulusan ITB 1996 ini, makin 

menghayati keberadaan KPM dalam menyandang misi 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tekadnya pun 

bertambah kuat untuk bisa memberi manfaat sebanyak- 

banyaknya bagi umat. Apalagi sekarang program KPM 

kian luas merambah ke berbagai bidang. 

Sebelum membuka KPM Cabang Bekasi, Vivi, pernah 

menyelenggarakan bimbel bahasa Inggris. Karena KPM
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Pusat  juga  membuka  kelas  bahasa  Inggris,  maka  ia 

minta  izin  kepada  Ridwan  untuk  membuka  kembali 

kelas bahasa Inggris di KPM Cabang Bekasi, dan Ridwan 

pun  mengizinkan.  Ia  menggunakan  kurikulum  sendiri 

-- karena KPM belum membakukan kurikulum bahasa 

Inggris-- namun tetap menerapkan metode seikhlasnya. 

Menurut pengalaman Vivi, sistem metode seikhlasnya 

ini sangat baik diterapkan, karena orang kaya bersedia 

membayar lebih, dan orang tak berpunya bisa tersubsidi. 

Kehebatan SMS ini baru diketahuinya sejak ia memimpin 

KPM  Bekasi.  Pada  awalnya  ketika  saat-saat  pertama 

baru buka, KPM Bekasi menderita rugi, namun anehnya, 

ketika rugi ia mendapat rezeki yang tak disangka-sangka 

dari sumber lain, yakni dari usaha katering.   Dengan 

demikian, kerugian itu tak berarti, apalagi niatnya 

membuka KPM Cabang Bekasi dilandasi tujuan untuk 

syiar Islam dan mencari berkah dari Allah. “Yang penting, 

saya bisa membayar gaji guru, dan ternyata dalam 

perjalanan selanjutnya, ternyata masih bisa menyisihkan 

pemasukan buat KPM,” papar tamatan LIA (Lembaga 

Indonesia Amerika) ini. 
 
 
 

Menjalin Keakraban 
 

Pada Februari 2011, Hari Purwanto, Kepala KPM 

Cabang   Solo,   mengikuti   seminar   matematika   yang 

diisi oleh Ridwan di SMP Insan Cendekia Al Mujtaba 

Sukoharjo. Kehadiran Ridwan dalam seminar ini dibawa 

oleh Izzuddin Joko Prasojo yang putrinya, Laila Mauhibah, 

berhasil meraih medali emas di olimpiade matematika di 

India. Kegiatan seminar ini berlangsung sampai empat 

kali dalam satu bulan. Dalam seminar yang diisi oleh
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Ridwan  ini  diberlakukan  sistem  eliminasi  dengan  post 

test untuk menyisihkan 145 orang. Jumlah awal peserta 

seminar semula 163 orang, kemudian dieliminasi menjadi 

50 orang, lalu dieliminasi lagi menjadi 35 orang, dan 

terakhir tinggal 18 orang, salah satunya adalah Hari. 

Dari tes eliminasi ini, Hari menangkap kesan bahwa 

dalam melakukan sebuah pekerjaan Ridwan tidak mau 

sembarangan, melainkan disertai sebuah design yang 

konseptual. Setelah melihat cara kerja dan cara menyajikan 

materi seminar, Hari tertarik untuk lebih banyak belajar. 

Hari pun kemudian tertarik untuk bergabung dengan 

KPM, karena KPM merupakan lembaga non-profit yang 

sangat peduli terhadap perbaikan akhlak siswa binaan- 

nya. Ia mengaku tidak menemukan lembaga yang serupa 

dengan KPM. Menurut pengalamannya di banyak lembaga 

bimbel (bimbingan belajar), mereka hanya mementingkan 

penghasilan. Sedangkan di KPM, shalat siswa menjadi 

perhatian utama. Keakraban antarguru juga terjalin 

dengan apik. Sopan santun siswa dibentuk sedemikian 

baik. Cara kerja KPM juga memacu untuk beraktualisasi 

diri. Jadi, KPM itu beda banget dengan lembaga-lembaga 

lain. Dalam hal aktualisasi diri, Hari mengaku merasa 

tertantang dengan materi matematika olimpiade. Oleh 

karena itu, ia akan selalu sungguh-sungguh untuk me- 

ngembangkan KPM Cabang Solo yang dipimpinnya. 

Sejak bergabung dengan KPM, Hari bisa mengetahui 

dan mempelajari soal-soal olimpiade matematika yang 

begitu kreatif. Ia juga aktif mengirimkan siswa binaan- nya 

ke olimpiade internasional. Sedikitnya, ia telah men- 

dampingi siswanya ke olimpiade internasional sebanyak 

18 kali. Hari mengaku mendapatkan banyak pengalaman 

baru yang belum pernah ia alami sebelumnya.
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Saat ini KPM Cabang Solo membina 240 siswa. Berda- 

sarkan pengamatannya, setelah mengikuti program be- 

lajar di KPM, para siswa menjadi lebih sopan dan santun. 

Ibadahnya juga lebih baik dan rajin. Prestasi belajarnya di 

sekolah juga terus meningkat, terutama dalam pelajaran 

matematika. Mereka memperoleh nilai di atas 90. Bahkan 

putranya, Muhammad Aziz Ihsanuddin, yang duduk di 

kelas 4 SD setelah ikut belajar di KPM nilai matematikanya 

99. KPM Solo juga selalu ikut eventevent yang diadakan 

KPM Pusat, misalnya, FRC tahun 2013. Sebanyak 128 

siswa dan orangtua berangkat ke Cilodong, Depok, Jawa 

Barat, dengan 3 bus. KPM Solo juga ikut AITMO di GDW 

Sentul, Jawa Barat, dan Pesantren Matematika di Darul 

Muttaqien, Parung, Bogor. 

Sebagaimana diakui Ridwan, KPM Cabang Solo meru- 

pakan KPM percontohan bagi KPM-KPM cabang lainnya. 

KPM Cabang Solo menjadi perhatian utama Ridwan 

karena secara sosial ekonomi mantap namun secara ke- 

agamaan kurang. Maka, jika KPM Solo berhasil, KPM 

Cabang lain semestinya bisa berhasil juga. Untuk tujuan 

ini,  Ridwan  mengutamakan  pembinaan  guru-guru  di 

KPM Solo. Setiap bulan Ridwan berkunjung ke KPM Solo, 

khususnya untuk memberi ‘wejangan’ dalam pertemuan 

orangtua siswa dan menyeleksi guru-guru baru. 

Hari merasakan suasana baru penuh keakraban da- lam 

hidupnya sejak bergabung dengan KPM, ketika ia 

menyaksikan murid-muridnya di KPM saling bertegur 

sapa dan menghargai serta mencium tangan orangtua dan 

guru bila bertemu. Di antara para kolega KPM pun saling 

berpelukan bila bertemu. Ketika ikut kegiatan KPM di 

Bali, Ketua KPM Cabang Bali pun menyempatkan diri
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untuk bersilaturahmi. Keakraban begitu terasa. “Setelah 

saya ikut KPM semua teman saya dari kalangan guru 

dan lainnya begitu hormat dan sopan dibandingkan 

sebelumnya. Mereka tahu saya bergabung ke KPM sebagai 

ketua Cabang KPM Solo,” kisah Hari ceria. 
 
 
 

Mampu Mengubah Surabaya 
 

Muhammad Arodhi, kepala KPM Cabang Surabaya 

yang lahir di Bangil, 28 Juli 1969, mengatakan bahwa jika 

orang lain atau lembaga lain tidak mampu berkembang 

karena menerapkan bayaran seikhlasnya, maka KPM 

justru berkembang pesat karena menerapkan metode se- 

ikhlasnya. Dalam menggerakkan KPM, Ridwan dan sege- 

nap jajarannya tidak hanya melandaskan upayanya pada 

keikhlasan, melainkan juga penuh rasa syukur dan ridha 

atas takdir Allah. “Inilah keunikan dan sekaligus rahasia 

di balik kemajuan yang diraih KPM,” ujar Arodhi, lulusan 

jurusan matematika IKIP Surabaya tahun 1994 ini. 

Pada awalnya, Arodhi bergabung dengan KPM karena 

dorongan suka matematika, kuliah di jurusan matematika 

hingga mengajar sebagai guru matematika. Adanya 

praktik ruhiyah di KPM membuatnya bisa berinteraksi 

seirama dengan KPM. Baginya, KPM merupakan ladang 

pahala, dan SD Al Hikmah adalah ladang harta. Ada dua 

hal yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini, yaitu mesin 

uang dan mesin pahala. Kedua mesin tersebut bisa berjalan 

dengan baik dengan bahan bakar ibadah. Arodhi termasuk 

orang yang qona’ah (merasa cukup dengan apapun rezeki 

yang diberikan Allah). Dengan menjadi guru di SD Al 

Hikmah, ia merasa penghasilannya sudah cukup. Ketika



 

 

 
 
 

260 
 

 

 

diminta banyak wali murid untuk memberi les bagi anak- 

anak mereka di rumah masing-masing, ia menolaknya. 

Namun begitu KPM Cabang Surabaya berdiri, mereka 

diarahkan untuk masuk KPM Surabaya. Sebab, KPM 

menghasilkan cara belajar yang lebih menyenangkan dan 

sekaligus prestasi belajar yang lebih baik. Lebih daripada 

itu, KPM juga menjadi tempat bagi perbaikan akhlak dan 

penyebaran sistem metode seikhlasnya. 

KPM memiliki daya tarik yang sangat kuat di mata 

masyarakat, karena KPM memberi banyak nilai plus. Di 

samping menguatkan nilai keikhlasan, kejujuran, dan 

disiplin pada diri siswa dan orangtua siswa, kecerdasan 

para siswa juga meningkat. Siswa yang tadinya tidak suka 

matematika diubah menjadi senang belajar matematika, 

dan siswa yang sudah gemar matematika dibina hingga 

mereka memiliki kompetensi yang tinggi dan berhasil 

menjadi juara olimpiade. 

Dulu sebelum ada KPM, di Surabaya tidak pernah ada 

spanduk dan kerumunan warga masyarakat menyambut 

juara olimpiade internasional yang baru pulang dari event 

di luar negeri. Sekarang hampir setiap tahun sejumlah 

siswa dari Surabaya, terutama dari SD Al-Hikmah, 

mengikuti olimpiade internasional di luar negeri dan 

berhasil tampil sebagai juara, di antara mereka ada yang 

keluar sebagai juara satu mendapat medali emas, juara 

dua menggondol medali perak, dan juara tiga menyabet 

medali perunggu. Sebelumnya, hanya siswa dari keluarga 

konglomerat dari golongan tertentu yang berduit saja yang 

mampu mengikuti dan menjuarai olimpiade internasional, 

sekarang keadaan sudah banyak berubah, kejuaraan 

olimpiade sains kebanyakan didominasi oleh anak-anak
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Muslim. Sebelumnya tidak pernah ada spanduk terpasang 

dan masyarakat berkerumun untuk menyambut sang 

juara olimpide internasional yang baru pulang dari event 

internasional di luar negeri, sekarang hal ini terjadi. Inilah 

perkembangan luar biasa di Kota Surabaya sejak berdiri 

KPM Cabang Surabaya. 

Setelah tahu ada banyak siswa Indonesia berhasil meraih 

prestasi internasional, sekolah-sekolah internasional di 

luar negeri ramai-ramai menawarkan beasiswa. Sekolah 

dan perguruan tinggi di Amerika, Australia, Singapura, 

dan negara-negara Eropa mengincar anak-anak berpres- 

tasi untuk diberi beasiswa. Seorang dekan dari sebuah 

universitas di Singapura pernah menawari, “Mau nggak 

sekolah   di   Singapura?   Bebas   tanpa   biaya.”   Setahu 

Arodhi, fenomena ini terjadi baru setelah KPM berdiri 

di Surabaya. Untuk meraup keuntungan di masa depan, 

mereka menanam investasi dalam sumberdaya manusia 

dari kalangan siswa beprestasi dari Indonesia. 

Animo masyarakat Surabaya untuk bisa mengikutkan 

anaknya menjadi siswa binaan KPM dari waktu ke waktu 

bertambah besar, apalagi setelah banyak siswa binaan 

KPM Surabaya menjadi juara olimpiade internasional. 

Ketika KPM Surabaya baru berdiri, jumlah siswa baru 

mencapai puluhan. Sekarang KPM Surabaya melayani 

lebih dari 400 siswa. Diyakini tren ini akan terus naik 

dengan perkembangan yang signifikan pada tahun-tahun 

yang akan datang. 

Sekarang KPM Surabaya memiliki 24 guru aktif dan 6 

guru non-aktif. Di antara para guru itu, selain mengajar, 

ada yang diberi tugas tambahan untuk membidangi 

kurikulum,  pengembangan  jaringan,  dan  bidang  admi-
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nistrasi. Mereka semua dengan ikhlas memberikan dedi- 

kasinya kepada KPM. Arodhi sendiri mengaku kerap 

dipercaya untuk menjadi pengurus kontingen Indonesia 

yang berangkat ke olimpiade internasional AITMO, pada 

tahun 2012 ia juga ditunjuk sebagai deputi leader. 
 
 
 

Lebih Unggul 
 

Siti Surahmi, kepala KPM Cabang Depok, kenal dengan 

Ridwan ketika mengikuti pelatihan guru yang diikuti 

sekitar 20 guru dari berbagai sekolah antara lain dari Nurul 

Fikri dan SD Al-Qalam. Pelatihan yang diselenggarakan 

pada tahun 2003 ini berlangsung setiap minggu selama 

6 bulan dengan tujuan untuk memperdalam matematika 

nalaria  realistik  (MNR).  Karena  bukan  guru  sekolah, ia 

mengikuti pelatihan itu bukan mewakili sekolah 

melainkan dari lembaga bimbel Sempoa di Depok. Sejak 

mengikuti pelatihan ini ia tertarik pada MNR dan aktif 

mengikuti program-program KPM hingga ia mengajukan 

permohonan untuk membuka KPM Cabang Depok dan 

disetujui Ridwan. 

Alasan mengapa Siti Surahmi cenderung untuk 

membuka KPM Cabang Depok, karena kurikulum 

matematika yang diajarkan KPM berbeda dari kurikulum 

pada umumnya. Kurikulum matematika KPM diarahkan 

untuk menghadapi olimpiade. “Kurikulum KPM saya rasa 

lebih unggul dalam arti berbeda secara substansi dan 

banyak yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan 

sehingga besar manfaatnya,” tutur Siti Surahmi yang 

akrab dipanggil Bu Titi.
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Akan Maju Terus 
 

Bambang Sugiarto, kepala KPM Cabang Denpasar, Bali, 

melihat KPM sebagai lembaga non-profit yang dikelola 

secara amanah. KPM akan maju terus selaras dengan 

kuatnya komitmen segenap jajaran manajemennya. 

Melihat perkembangan KPM yang demikian pesat, ia pun 

yakin kelak KPM akan berkembang menjadi lembaga 

bimbel terbesar di Indonesia. 

Namun,  ada  satu  hal  menggelitik  hatinya,  apakah 

KPM bisa menelorkan tokoh sekaliber Ridwan. Ia ingin 

melihat Ridwan-Ridwan muda yang setiap saat siap 

menggantikan posisi Ridwan sehingga bila kelak Ridwan 

lengser  keprabon,  KPM  memiliki  figur pemersatu  yang 

kuat untuk memimpin KPM. “Apalagi melihat figur Pak 

Ridwan yang sangat dinamis, bila tiba-tiba Pak Ridwan 

mendapat tantangan tugas baru, KPM harus tetap jalan 

dan terus berkembang,” ujar Bambang. 
 
 
 

Kenikmatan yang Luar Biasa 
 

Berawal dari seleksi calon pelatih matematika antar- 

sekolah Al Azhar akhir 2005, Ruswanto, mulai kenal 

Ridwan. Sembilan tahun kemudian, tepatnya Januari 2014, 

ia memutuskan untuk bergabung dengan KPM sebagai 

kepala KPM Cabang Semarang. “Ini atas permintaan kami 

sendiri karena kami ingin mengembangkan Matematika 

Nalaria  Realistik  di  Semarang.  Selama  ini  di  daerah, 

kami baru dengar namanya tetapi untuk pelaksanaan 

pembinaan belum. Maka setengah tahun sebelum berdiri 

kami  berkomunikasi  dengan  KPM  Bogor,  dengan  Pak
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Ridwan dan tim KPM. Akhirnya ada pelatihan-pelatihan 

dan awal Januari mulai berdiri,” terangnya. 

Keputusan Ruswanto bergabung setelah ia mengetahui 

KPM secara utuh, dari visi, misi, pembinaan akhlak, 

sampai pembinaan karakter anak untuk menciptakan 

manusia Indonesia yang cinta Allah SWT. “Kami berharap 

dengan adanya KPM di Semarang nanti akan muncul 

anak-anak dengan akhlak yang baik,” kata lulusan STKIP 

PGRI Semarang itu. 

Ruswanto mengaku, setelah bergabung dengan KPM 

ia bisa menimba pengalaman dari hal yang kecil sampai 

yang terbesar. Mulai dari bertambahnya wawasan dan 

pengetahuan khususnya matematika, pengenalan wilayah, 

sampai merasakan kenikmatan yang luar biasa. Apa itu? 

“Saya masuk dalam lembaga yang banyak mengingatkan 

diri saya untuk memperbaiki akhlak dan mencintai 

Rasulullah. Kita diajak untuk bisa mencintai Rasulullah 

dengan melaksanakan Sunnah-sunnahnya,” paparnya. 

Karena itulah ia berharap KPM bisa menjaga visi dan 

misinya sehingga benar-benar bisa memperbaiki akhlak 

manusia, serta mencetak anak-anak yang berprestasi. 

Di mata Ruswanto, sosok Ridwan sangat luar biasa. 

Dalam arti bisa menciptakan visi ke depan yang bisa 

membuat KPM makin tambah maju. “KPM itu mau dibawa 

ke mana, itu sudah beliau atur sedemikian bagus. Dengan 

keikhlasan dan kesederhanaan, beliau tetap memiliki visi 

dan konsep ke depan yang bagus,” papar kepala SD 25 Al 

Azhar Semarang itu. 

Meski relatif baru berdiri, namun KPM Cabang 

Semarang sudah mulai menuai hasil. Ada peningkatan 

dalam  hal  shalat  5  waktu  dan  membaca  al-Qur’an  di
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kalangan  siswa.  KPM  mewajibkan  kepada  para  siswa 

yang Muslim untuk mengerjakan shalat dan membaca 

al-Qur’an. Ada sanksi jika tidak mengerjakan. “Kami ada 

buku untuk mengontrol shalat anak-anak dan bacaan al- 

Qur’annya,” kata Ruswanto. 
 
 
 

Mengapa Mendirikan Cabang 
 

Mulai mengenal Ridwan tahun 2003, dan beberapa kali 

mengikuti KMNR, Sudibyo MPd resmi membuka KPM 

Cabang Serang, Banten, 9 Januari 2014. KPM Cabang 

Serang berlokasi di Komplek Safira Inside Blok C3. No. 

1 SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Untuk bisa membuka 

cabang KPM di Serang, ia mesti mengikuti seminar yang 

diadakan oleh KPM, mengikuti seleksi guru KPM, dan 

seleksi Siswa Khusus. 

Sudibyo mengaku tertarik mendirikan KPM Cabang 

Serang dengan berbagai alasan. Pertama, agar ada 

kesempatan untuk berlatih, belajar dan   menyalurkan 

hobi   matematika. Kedua, karena KPM sebagian besar 

bernuansa Islam. Ketiga, karena sosok sang pendiri KPM, 

Ridwan  Hasan  Saputra.  “Pak  Ridwan,  selain  sebagai 

‘guru besar’ matematika, ternyata beliau adalah seorang 

ulama, pejuang agama yang menguasai sejarah bangsa, 

menguasai strategi untuk pembenahan umat Islam dan 

mempunyai cita-cita untuk memperbaiki akhlak generasi 

bangsa,” papar Wakil Kepala SDI Al-Azhar 10 Serang itu. 

Keempat, ingin ikut serta membantu memperbaiki akhlak 

generasi bangsa. 

Kendati  relatif  baru,  namun  KPM  Cabang  Serang 

saat ini sudah mempunyai 236 siswa (Kelas Reguler dan
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Kelas Khusus). Mereka ditangani oleh 20 orang SDM (15 

guru, 2 office boy, 1 Satpam, dan 1 staf administrasi). “Di 

KPM Cabang Serang hanya ada Kelas Khusus dan Kelas 

Reguler. Kegiatan belajar dan mengajar (KBM) hanya 

berlangsung di hari Sabtu,” terang pria kelahiran Tegal, 

7 Maret 1969, itu. 
 
 

 

Hidup dalam Dua Dunia 
 

Sejak tahun 2005, Ikhsan MSi telah menjalin kerjasama 

dengan KPM. Kerjasama yang pernah dibuat antara lain: 

pelatihan Training of Trainer (TOT) guru matematika 

SD/MI Muhammadiyah se-Jawa Timur untuk persiapan 

mengikuti olimpiade matematika di tingkat nasional dan 

internasional   melalui   MNR,   penyelenggaraan   seleksi 

dan olimpiade matematika tingkat Jawa Timur yang 

diselenggarakan oleh Jaringan Pengembangan Sekolah 

Muhammadiyah (JPSM) Jawa Timur. Saat ini kerjasama 

itu meningkat dengan menjadi salah satu cabang KPM di 

Sidoarjo. 

KPM cabang Sidoarjo saat ini mengelola ratusan siswa 

dari semua jenjang, dengan melibatkan 30 guru. Secara 

akademik kemampuan para siswa di bidang matematika 

meningkat secara signifikan karena metodologi yang 

diajarkan melalui MNR lebih mudah dan mengutamakan 

penalaran. Dalam setiap perlombaan atau olimpiade mate- 

matika, mereka selalu mendapatkan medali emas, perak 

dan perunggu. 

Tak hanya kecerdasan intelektualnya yang meningkat, 

kecerdasan emosional dan spiritualnya juga berkembang 

cukup  baik.  Hal  ini  terbukti  dalam  pergaulan  sehari-
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hari, pengendalian diri dan kesabarannya bisa terkendali 

dengan baik. “Anak-anak rajin melaksanakan shalat lima 

waktu dan ibadah yang lain terutama ibadah muamalah,” 

papar Ikhsan. 

Menurutnya, KPM adalah lembaga yang unik karena 

bisa hidup dalam dua dunia. Pertama, dunia keilmuan 

matematik spesifik. Artinya KPM bisa memberikan ilmu- 

nya sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sang pen- 

diri, Raden Ridwan Hasan Saputra, bahwa anak tidak 

cukup  hanya  mampu  berhitung  matematis,  tapi  lebih 

dari  itu  anak  memiliki  kemampuan  penalaran  mate- 

matis melalui metode Matematika Nalaria Realistik 

(MNR). Kedua, dunia ukhrawi. Artinya, dengan metode 

seikhlasnya KPM bisa memberikan pencerahan kepada 

siapapun tentang aplikasi realitas kehidupan islami ter- 

utama tentang keikhlasan dan kesabaran. 

“Metode seikhlasnya ditinjau dari sisi syar’iyah islami 

yah adalah sebuah metode aplikatif hukum agama, tidak 

gampang orang bisa melakukan keikhlasan tanpa didasari 

edukasi yang kuat. KPM bisa membuktikan ini dengan 

usianya yang sudah mencapai 10 tahun,” ujar Ikhsan yang 

kenal Ridwan sejak tahun 2005. 

Dengan menerapkan metode seikhlasnya, KPM bisa 

berkembang dan banyak mendirikan cabang di seluruh 

Indonesia. Bahkan cabang-cabang KPM itu juga berkem- 

bang pesat. “Dengan keikhlasan, Allah SWT akan selalu 

memberikan berkahnya, terutama berkah untuk selalu 

bertahan dan berkembang. Allah SWT akan menambah 

rezeki kepada hamba-Nya yang ikhlas dan bersyukur,” ujar 

Ketua Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Sidoarjo itu. 

Karena itulah ia berharap KPM bisa berkembang luas,
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semakin inovatif, kreatif dan produktif serta bisa meng- 

hidupi dan membantu perkembangan lembaga-lembaga 

pendidikan di Tanah Air. “Pak Ridwan harus semakin kuat 

mempertahankan prinsip keikhlasan dan kesederhanaan 

demi kemajuan KPM, dan lebih banyak lagi mendirikan 

cabang-cabang KPM supaya pendidikan keikhlasan bisa 

didapatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” harap 

pria kelahiran Sidoarjo, 5 Juni 1969, itu. 

Ikhsan juga berharap bisa ikut serta membangun se- 

mangat keikhlasan dan mengembangkan cabang-cabang 

KPM di semua level. “Yang perlu diteladani dari Pak 

Ridwan adalah bahwa beliau bisa hidup dan bertahan 

dalam keikhlasan dan kesederhanaan dan apa yang beliau 

usahakan bukan milik pribadi, tapi milik Allah SWT, 

karena itulah KPM merupakan lembaga “BUMA”, Badan 

Usaha Milik Allah,” paparnya. 
 
 
 

Merintis KPM Cabang Makassar 
 

Rusdin SSi MSi pertama kali kenal dan bertemu 

langsung dengan Ridwan saat mengikuti Festival Studi 

Islam dan Matematika Anak Muslim (FESMA) di Istora 

Senayan Jakarta, Ahad, 11 Maret 2012. Waktu itu ia 

mendampingi enam santri dari SMP Pesantren IMMIM 

Makassar. Informasi tentang FESMA ia dapat dari website 

Majalah Gontor dan website Islamic Book Fair. Saat siswa 

mengikuti lomba, para guru pendamping dan orangtua 

siswa mengikuti seminar yang dibawakan langsung oleh 

Ridwan dan Ustadz Adnin Armas dari Majalah Gontor. 

Sejak saat itulah ia sangat tertarik dengan KPM. Buku- 

buku KPM dan Majalah Gontor yang dijual di sekitar area
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lomba ia beli untuk dibawa pulang ke Makassar. “Inilah 

pertama kalinya kami mengikuti lomba di luar Sulawesi, 

dan pertama kalinya ke Jakarta,” aku Rusdin. 

Dari sinilah guru matematika SMP Pesantren IMMIM 

Makassar, ini mulai merintis pendirian KPM Cabang 

Makassar. Rintisan itu dimulai dengan mengadakan 

kegiatan  Fakhruddin  arRazi  Competition  (FRC),  13 

Oktober 2012. “Alhamdulillah waktu itu KPM menyetujui 

untuk dibuka regional Makassar untuk menyelenggarakan 

FRC 2012. Saat pelaksanaan FRC 2012 itulah untuk 

pertama kalinya KPM berada di Makassar. Yang menjadi 

tuan rumah pelaksana regional Makassar adalah Pesantren 

Modern Pendidikan al-Qur’an IMMIM Makassar (SMP/ 

SMA-MA). Alhamdulillah acara pelaksanaan berjalan 

dengan lancar dan sukses, diikuti oleh sekolah-sekolah 

di  Makassar  dan  adapula  beberapa  kabupaten  yang ikut  

seperti  Kabupaten  Maros  dan  Pangkep.  Panitia dari 

KPM yang datang ke Makassar adalah Pak Fachri, saat 

pembukaan acara dihadiri oleh direktur dan ketua 

Yayasan Pesantren IMMIM Makassar,” terang Rusdin. 

Rusdin menyebutkan, KPM Cabang Makassar berdiri 

ditandai dengan penandatanganan MoU antara KPM 

dengan Sekolah Islam Athirah Makassar, 6 April 2014 di 

Wisma Amarilis IPB-Bogor bertepatan dengan kegiatan 

pelatihan guru olimpiade matematika KPM. MoU ditan- 

datangani  oleh  Ridwan  Hasan  Saputra  dari  KPM  dan 

Drs H Edi Sutarto MPd dari Sekolah Islam Athirah 

Makassar. “Alhamdulillah waktu itu saya hadir dan jadi 

saksi penandatanganan MoU,” ujar magister Matematika 

lulusan Universitas Hasanuddin itu.
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Orangtua dan Murid Sangat Menghormati Gurunya 
 

Mulai gabung di KPM tahun 2009, Tantan Setia Samsi 

STP, sehari-hari mengajar di SMP Bina Insani Bogor. 

Sepulang dari sekolah ia mengajar kelas jauh KPM. 

Mengapa ia tertarik bergabung dengan KPM? “KPM ada- 

lah lembaga yang unik dengan metode seikhlasnya yang 

tidak membebankan orangtua murid, orangtua dan murid 

sangat menghormati gurunya,” jawab Tantan. 

Menurutnya, KPM merupakan lembaga pendidikan 

yang antikapitalis yang mungkin sudah jarang sekarang 

ini, dengan pembayaran seikhlasnya tapi tetap berdiri 

bahkan berkembang pesat. Buktinya di beberapa kota be- 

sar sudah ada cabangnya dan muridnya semakin banyak. 

Apa pengalaman yang diperoleh Tantan di KPM? 

“Mungkin kalau saya tidak gabung di KPM tidak akan 

pernah ke luar negeri. Saya pernah ke Korea Selatan, Cina, 

dan Singapura,” aku lulusan Fakultas Teknologi Pertanian 

IPB itu. 

Tantan berharap Cabang KPM ada di tiap kota di Indo- 

nesia, dan RPM (Rumah Pendidikan MIPA) ada di tiap 

desa bahkan di tiap RT agar metode seikhlasnya menyebar 

lebih luas. 
 
 
 

Akan Mendunia 
 

Dalam pandangan Anis Kurniasih, istri Ridwan, KPM 

merupakan lembaga yang unik yang selalu berkembang. 

Sekarang suaminya kerap berkata bahwa KPM yang 

notabene Klinik Pendidikan MIPA telah berkembang 

menjadi  Klinik  Pendidikan  Manusia  Indonesia  Pecinta
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Saat penghargaan Korea International Mathematic Competition (KIMC), Korea Selatan  tahun  2010. 

 

 

Allah. Menurut keyakinannya, KPM berkembang dan akan 

selalu berkembang. Ridwan belakangan ini juga kerap 

mendengung-dengungkan tentang KPM sebagai Badan 

Usaha Milik Allah (BUMA) karena banyak keajaibannya. 

Melihat  arah  perkembangan  KPM  ke  depan,  KPM 

akan menggarap banyak program tanpa meninggalkan 

program pendidikan matematika sebagai unggulan, tidak 

hanya program IPA saja melainkan juga program usaha 

lainnya. “Insya Allah KPM akan semakin besar dengan 

melebarkan sayap usahanya. Semoga saja banyak orang 

bersedia mengembangkan sistem seikhlasnya sehingga 

mudah untuk diajak berjalan bersama kepada Allah,” tutur 

istri Ridwan yang kerap disapa Bu Anis.
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Sebagaimana disaksikan Anis, Ridwan sendiri sering 

mengatakan kepada karyawan KPM, bahwa di masa 

mendatang ia memang menghendaki KPM berkembang 

menjadi lembaga yang tidak cuma seperti yang telah 

dicapai sekarang ini, melainkan ingin KPM menjadi lem- 

baga yang mendunia. Arah KPM ke tujuan ini setahu 

Anis sudah masuk ke tahap kedua. “Jadi, dari tahun 2003 

sampai tahun 2014 merupakan tahap pemapanan, dan dari 

2014 sampai 2024 merupakan tahap pengembangan usaha. 

Itu nanti dilanjutkan ke tahap ketiga yang tujuan- nya 

membuat KPM mendunia,” terang Anis.
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emajuan KPM yang demikian pesat serta 

prestasi dan reputasinya yang begitu melesat 

menghadirkan decak kagum dari berbagai 

khalayak. Apalagi ketika jajaran KPM mulai 

dari pemimpinnya hingga siswa-siswinya mendapat 

penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. Peristiwa ini menjadi berita 

besar yang mendapat liputan media massa secara luas. 

Kehadiran KPM telah menampilkan dirinya sebagai 

lembaga yang sangat diperhitungkan baik di dalam negeri 

maupun luar negeri. Reputasi sedemikian harum ini 

merupakan hasil kerja keras dan cerdas serta sungguh- 

sungguh segenap warga KPM, terutama pemimpin KPM, 

Ridwan Hasan Saputra, yang menaruh kepedulian dan 

rasa tanggung jawab terhadap pentingnya peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia, masyarakat dan bangsa. 

Reputasi ini menimbulkan rasa ingin tahu masyarakat, 

mengapa dan bagaimana KPM mengukir reputasinya itu 

hingga menjadi sebuah lembaga berkelas dunia. 

Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, bab ini 

memaparkan gambaran tentang sosok KPM dipandang
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dari kacamata orang yang berasal dari lingkungan ekster- 

nal, antara lain para mitra kerjasama, pejabat dinas 

pemerintahan, para juri olimpiade nasional/internasional, 

lembaga pendidikan lokal, nasional dan internasional, 

mantan karyawan KPM, para pengamat yang menyaksikan 

dan mengetahui perkembangan KPM, serta kalangan 

militer. 

 
 
 

Mendapat Dukungan Militer 
 

Dalam rangka membangun putra-putri TNI agar 

menjadi generasi penerus yang lebih baik, KPM menye- 

lenggarakan kursus matematika dengan sistem bayaran 

seikhlasnya di lingkungan institusi TNI. Inisiatif KPM 

ini mendapat sambutan baik dari berbagai satuan TNI 

Angkatan Darat, yaitu Kodim 0606/Kota Bogor, Batalyon 

23 Grup-2 Kopasus, dan Batalyon Infanteri 315/Garuda 

Bogor. Kelas reguler diselenggarakan di masing-masing 

asrama TNI di ketiga markas militer di wilayah Bogor itu. 

Mayor Inf. Sansan Iskandar, komandan Batalyon 

(Danyon) 23 Grup-2 Kopasus, menyambut baik inisiatif 

KPM untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

keluarga TNI dan ia akan menyediakan ruangan untuk 

belajar-mengajar. Danyon menambahkan, dirinya sangat 

mengapresiasi hal-hal terkait dengan program pen- 

didikan. Sumbangan KPM dalam bidang pendidikan 

diyakini akan dapat melahirkan bibit-bit unggul sebagai- 

mana telah terbukti banyak siswa binaan KPM yang 

menjadi juara dalam olimpiade internasional. Hal lain 

yang menggembirakan keluarga TNI, bahwa selain 

meningkatkan   kualitas   akademik,   KPM   juga   akan
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Ceramah di depan prajurit Batalyon 23 Kopassus. 

 
meningkatkan akhlak. “Kebetulan kita kekurangan guru 

agama. Maka, kita langsung menyambut baik sekali KPM 

ini,” jelas Danyon. 

Komandan Kodim 0606/Kota Bogor, Letkol Arh 

Rakhmat Santoso, juga menyambut dengan baik dibuka- 

nya  program  kelas  reguler  KPM  bagi  keluarga  besar 

TNI, khususnya keluarga besar Kodim 0606/Kota Bogor. 

Santoso mengatakan, KPM merupakan lembaga yang 

peduli terhadap lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, 

ia  sangat  mengapresiasi  kepedulian  yang  ditunjukkan 

oleh KPM, khususnya dalam kegiatan belajar-mengajar 

terhadap keluarga besar TNI yang ada di Kota Bogor, 

khususnya di lingkungan Kodim 0606/Kota Bogor. Dandim 

berharap kegiatan KPM ini akan memberikan kontribusi 

positif kepada keluarga besar TNI, karena kegiatan ini 

akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia 

keluarga besar TNI. Dengan kesediaan KPM memberikan 

pendidikan kepada keluarga besar TNI, kelak keluarga
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besar TNI akan menjadi generasi penerus yang tangguh, 

khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan. 

Menurut rencana, Makodim 0606/Kota Bogor akan 

membuat satu hingga tiga kelas yang masing-masing 

berjumlah   minimal   empat   siswa,   dengan   program 

belajar satu kali dalam seminggu. Mengingat pentingnya 

pendidikan yang diberikan KPM, Dandim mengimbau 

keluarga TNI yang berminat untuk mengikuti program- 

program KPM di kelas-kelas regular terdekat, seperti di 

kantor KPM, Insan Kamil, Ummul Quro, dan At Taufiq. 
 
 
 

Menebar Kebaikan 
 

Ir Gatut Susanta MM, anggota DPRD Kota Bogor, 

menyebutkan KPM sebagai penebar kebaikan di tengah 

masyarakat. Karena itu, ia memberikan apresiasi se- 

tinggi-tingginya atas sumbangsih yang telah diberikan 

KPM selama ini dalam rangka meningkatkan kualitas 

bangsa. Menurut Gatut, program-program dan metode 

yang   dikembangkan   KPM   perlu   dikembangkan   di 

dalam masyarakat, khususnya bagi warga Bogor. “Kami 

mendukung metode seperti yang dijalankan KPM itu demi 

kemajuan masyarakat Kota Bogor,” ujarnya. 

Saat ini banyak warga masyarakat berperilaku sia-sia 

seperti banyak yang bermain game, banyak yang duduk 

nongkrong di depan TV menonton acara joget-jogetan, atau 

berkumpul bersama teman-teman hanya sekadar untuk 

ngobrol ke sana ke mari tanpa tujuan, atau jalan- jalan ke 

mal dan sebagainya, semua itu tidak ada gunanya. “Karena 

itu, mari kita ubah mindset masyarakat itu. Perlu 

pendekatan tertentu kepada warga masyarakat tersebut
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sehingga mereka bisa dibina menjadi warga masyarakat 

yang berkualitas,” tegas Gatut. 
 
 
 

Pada Jalur yang Benar 
 

Simon L Chua, team leader dari Filipina pada AITMO 

2013 mengatakan, pada saat pertama kali bertemu Ridwan, 

Ridwan tidak pernah menceritakan tentang kliniknya. Hal 

itu baru diceritakannya ketika ia berkunjung ke KPM pada 

2009 dan 2010. Ketika itu ia belum bisa membandingkan 

perkembangan KPM. Ketika digelar perhelatan olimpiade 

internasional AITMO 2013 di Sentul, Bogor, Simon 

kembali berkunjung dan menyaksikan keadaan KPM 

sudah berubah total. KPM sudah memiliki gedung yang 

representatif dan modern. Para orangtua ikut membantu 

pembangunan gedung itu karena mereka mengapresiasi 

apa yang telah diberikan Ridwan kepada anak-anak 

mereka. “Jadi, wajar saja para orangtua membantu apa 

yang Ridwan butuhkan,” ujarnya. 

“Tiga tahun lalu, saat saya berkunjung ke sini, KPM 

belum punya gedung sendiri. Tapi sekarang luar biasa, 

sudah punya gedung yang bagus. Pertama kali saya 

kunjungi KPM saya kaget karena kantornya sangat kecil. 

Dan sekarang sudah ada kelas yang banyak dan para siswa 

terkondisikan dalam suasana belajar yang lebih baik,” 

tambahnya. 

Menurut Simon, dalam hal pengajaran matematika, apa 

yang dilakukan Ridwan sangat benar dan tepat, karena ia 

memberikan masalah kepada murid-muridnya dan mereka 

disuruh mencari solusinya secara mandiri, setelah itu 

Ridwan mendiskusikan dengan mereka. Kadang-kadang
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ia meminta kepada muridnya untuk belajar sendiri dan 

belajar dengan sesama mereka. Ini adalah ide yang sangat 

bagus, karena murid-murid dapat saling berbagi apa yang 

mereka pelajari. 

“Saya mendengar bagaimana KPM mengelola program- 

nya, dan bagaimana mereka mendidik para siswa bina- 

annya hingga mereka memiliki kompetensi ilmu yang 

tinggi. Semuanya dilaksanakan KPM dengan profesional 

sehingga KPM sekarang mengalami perkembangan sede- 

mikian pesat untuk disumbangkan kepada masyarakat. 

KPM sudah berada pada track yang benar. Saya ingin me- 

ngatakan kepada Pak Ridwan lanjutkan, kembangkan, dan 

terus tingkatkan,” tandas Simon. 
 
 
 

Tebarkan Ilmu Tanpa Pamrih 
 

Tinneke Hadiati Suheli SPd, guru SDK 10 Penabur 

Jakarta mengenal Ridwan sejak 2004, dan saat itu juga 

sudah mendengar nama KPM. Ia tidak menyangka bahwa 

perkembangan KPM sedemikian pesat dan reputasinya 

sangat mengesankan. Menurut Tinneke, KPM merupakan 

wadah  ideal bagi para siswa-siswi untuk belajar bersama 

di bidang matematika dengan bimbingan yang terarah. 

Satu hal yang menarik tentang KPM, setiap tahun KPM 

mengikuti banyak olimpiade internasional di luar negeri 

dan selalu membawa pulang medali. 

Atas dasar itu, ia tertarik untuk menjalin kerjasama 

dengan KPM. Awalnya kerjasama ini berlangsung dengan 

mengirimkan siswa-siswinya untuk ikut belajar mate- 

matika di KPM. Setelah satu periode belajar di KPM, ia
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mengevaluasi  kemampuan  mereka,  ternyata  hasilnya 

luar biasa. Siswa-siswi yang belajar di KPM itu memiliki 

kemampuan matematika dengan penguasaan di atas rata- 

rata. 

Salah seorang siswanya yang belajar di KPM bernama 

Kevin Sujadmiko meraih emas dan predikat terbaik dalam 

penguasaan teori pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) di 

Pekanbaru 2004, dan Anthony meraih medali emas dalam 

OSN dan IMSO. Selain menguasai kemampuan matema- 

tika di atas rata-rata, para siswa SDK 10 Penabur ini juga 

mengalami perkembangan emosional dan spiritual yang 

bagus. Anak-anak yang mengikuti pelatihan di KPM dapat 

mengontrol emosi dan semakin taat beribadah. 

Selanjutnya,kerjasamaberkembangdenganmembentuk 

kepanitiaan bersama untuk menyelenggarakan lomba 

AMC pada tahun 2011 dan 2012. Kerjasama ini kemudian 

disusul dengan program-program lain yang akan dikem- 

bangkan di masa mendatang. SDK 10 Penabur Jakarta 

bersama KPM selalu ikut berpartisipasi dalam setiap per- 

lombaan baik nasional maupun internasional. 
 
 

Sungguh Menakjubkan 
 

Dr Saladin Uttunggadewa, dosen matematika di ITB, 

lulusan S3 Universiteit Twente, Belanda, ini banyak 

menggeluti matematika di dunia industri dan problem 

solving. Saladin mengaku cukup lama juga menjalani la- 

kon seperti yang ditekuni Ridwan. Dalam hal ini, siapa 

Ridwan di mata Saladin? “Ridwan itu orang hebat, ter- 

utama dalam pembinaan anak-anak sekolah. Mereka 

benar-benar mendapat pembinaan yang baik dan serius
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di KPM sehingga bisa menjadi juara dalam berbagai 

olimpiade internasional di banyak negara. Saya pernah 

berandai-andai, jika saja sejak dulu saya jadi guru seperti 

Pak Ridwan, maka kemampuan matematika saya pasti 

akan lebih baik lagi,” tuturnya. 

Uniknya, meski dengan sistem bayar seikhlasnya KPM 

justru berkembang dan telah mendirikan banyak cabang 

yang tersebar di mana-mana. “Di sini, saya kagum. Pak 

Ridwan bekerja all out di KPM. Seluruh tenaga dan 

waktunya didedikasikan untuk KPM. Beliau tidak bekerja 

sambilan. Buktinya, KPM secara ekonomi relatif bagus. 

Menurut saya Pak Ridwan itu orang sakti, dan KPM sung- 

guh merupakan lembaga yang menakjubkan,” tandas 

Saladin. 

Saladin memberi respek atas kemampuan individu 

Ridwan dalam memajukan kemampuan matematika para 

pelajar Indonesia. Penguasaan matematika di Indonesia, 

menurut Saladin, belum sempurna, dan dalam suasana 

seperti ini Ridwan tampil menyempurnakan dengan 

mengisi lubang-lubang kekurangannya. “Ibarat permain- 

an sepak bola, Indonesia belum punya striker, maka Pak 

Ridwan tampil menjadi strikernya. Dalam dunia mate- 

matika juga harus ada sebuah tim, dan setiap anggota 

tim harus menjadi pemain yang memainkan peranannya 

masing-masing,” ungkap Saladin. 
 
 
 

Kebanggaan Bangsa 
 

Sementara itu, Agus Salim, pengamat KPM asal 

Jakarta, mengaku selalu tertarik setiap kali mendengar 

perkembangan  baru  KPM.  Ia  mengaku  belum  pernah
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menemukan lembaga lain yang begitu prestisius dalam 

mengharumkan harkat dan martabat bangsa. Menurut 

pendapatnya, KPM sejatinya adalah guru bangsa, pe- 

ngibar bendera Indonesia di luar negeri. Karena itu, tidak 

berlebihan bila KPM disebut sebagai kebanggaan bangsa. 

Pasalnya, semua siswa yang belajar di KPM adalah anak- 

anak yang berprestasi, bukan saja secara akademik, tetapi 

juga secara moral-spiritual karena setelah mereka belajar 

di KPM menjadi anak-anak yang beretika, berdisiplin, 

patuh dan tahu sopan-santun. Apakah ada lembaga lain 

yang seperti KPM? Kebanyakan lembaga lain hanya 

membimbing belajar anak-anak dengan hasil kemampuan 

akademik saja, sedangkan KPM menghasilkan anak-anak 

yang secara akademik kemampuannya jauh lebib baik, dan 

pada waktu yang sama mereka secara moral-spiritual lebih 

baik dan secara emosional juga lebih baik. Di sini letak 

perbedaan antara KPM dengan lembaga sejenis. 
 
 
 

Sumbangsih Besar KPM 
 

Vera Rina Dewi, pengasuh Pondok Pesantren Darul 

Jannah, Cibinong, Bogor, memberikan respek kepada KPM 

karena terus berkembang dan peduli terhadap siswa dan 

guru. Mereka diberi bimbingan dan pelatihan se- hingga 

menguasai kompetensi matematika yang tinggi, dan pada 

waktu yang sama memiliki akhlak terpuji. “Sudah berapa 

puluh ribu siswa dan guru dilatih KPM selama ini. Semua 

siswa dan guru yang dilatih KPM se- lalu meningkat 

kemampuannya baik secara intelektual, spiritual, 

emosional, dan moral. Inilah sumbangsih besar KPM.  

Setahu  saya,  belum  pernah  ada  lembaga  yang
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sedemikian banyak melatih siswa dan guru di negeri ini,” 

tutur Vera. 

Mengingat demikian besar jasa KPM, Vera selalu berdoa 

semoga KPM bisa lebih maju lagi, dan banyak memberikan 

manfaat bagi negeri ini yang sekarang memang kondisinya 

demikian amburadul dalam segala bidang, terutama 

bidang pendidikan. Negeri ini banyak membutuhkan 

orang-orang   yang tulus ikhlas yang bisa dan bersedia 

membangun dan memajukan bangsa dan negara. “Saya 

yakin ke depan, dengan segala sumberdaya yang dimiliki, 

KPM mampu mewujudkan langkah-langkah besar untuk 

mewujudkan rencana strategis dalam memajukan bangsa 

dan negara. Tidak ada yang tidak mungkin. Tukang sapu 

saja bisa memberikan manfaat yang berarti buat bangsa 

dan negara, ketika tidak ada tukang sapu sampah ada di 

mana-mana. Jadi yang penting adalah niatnya,” tandas 

Vera. 
 
 
 

Berkembang Step-by-Step 
 

Elvira, kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik 

Kemendikbud, tampaknya merupakan orang yang paling 

tahu tentang perkembangan KPM, karenanya ia bisa 

bercerita banyak hal tentang KPM. Pengetahuannya yang 

banyak tentang KPM itu diperoleh sejak ia berhubungan 

dengan Ridwan pada tahun 2003. “Dari mulai Pak Ridwan 

masih lajang sampai beliau berumah tangga dan sekarang 

menjadi orang terkenal. Saya selalu  bersama membesar- 

kan KPM, hingga KPM tumbuh dan berkembang seperti 

sekarang,” aku Elvira. 

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila Elvira
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tahu persis perjalanan perkembangan KPM. “Ketika baru 

berdiri, KPM belum mempunyai kelas khusus, baru pada 

tahun 2004 KPM menyelenggarakan kelas khusus,” kata 

Elvira. 

Dalam pengamatan Elvira, KPM bisa maju dengan per- 

kembangan setahap demi setahap, mulai dari mengontrak 

rumah, lalu ada pihak sekolah yang secara sukarela 

menyediakan ruang kelasnya untuk kegiatan belajar- 

mengajar KPM, kemudian ini disusul dengan langkah 

bermitra dengan sekolah-sekolah. 

“Begitulah pendekatan KPM mencapai perkembangan- 

nya setahap demi setahap sehingga punya banyak murid 

dan gedung yang representatif seperti sekarang ini,” tutur- 

nya. Dulu Elvira sampai pernah mengingatkan Ridwan 

agar tidak menerima murid banyak-banyak karena keku- 

rangan fasilitas. 

Karena  menyaksikan  sendiri  bagaimana  KPM  me- 

raih   perkembangan   dalam   tahapan-tahapannya   itu, 

Elvira yakin sepenuhnya bahwa KPM bisa melanjutkan 

perkembangannya di masa mendatang. Bahkan ia pun 

yakin KPM berpotensi untuk bisa mengalahkan lembaga- 

lembaga lain yang betarif, asalkan dalam mengarahkan 

langkah ke depan semua lapisan dan unsur manajemen 

KPM  punya  komitmen  yang  teguh  seperti  komitmen 

‘gerbong kereta api yang digandeng lokomotifnya’. Artinya, 

KPM harus tetap mempertahankan visi dan misinya, dan 

semua bersedia ikhlas dibawa dan diarahkan pimpinannya 

untuk mencapai tujuan berikutnya. 

Prospek KPM   di masa depan tampak bagus selama 

KPM konsisten dengan visi dan misinya, dan tetap berada 

di atas jalurnya dalam mencapai tujuan. “Saya optimis
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bahwa KPM akan maju terus dan makin berkembang 

dengan pesat. Bahkan bukan mustahil KPM mampu 

mengungguli lembaga lain yang lebih dulu didirikan. 

Kalau  lembaga  lain  hanya  dengan  matematika  murni 

saja bisa maju sedemikian rupa, mengapa KPM dengan 

matematika nalaria realistiknya dan program lainnya 

tidak bisa lebih maju lagi?” tandas Elvira penuh obsesi. 

“Pelajaran matematika yang diajarkan KPM sebenarnya 

lebih unggul yaitu matematika nalartia realistik dan Pak 

Ridwan sendiri mampu menyajikan konsep pelajaran 

untuk mentransformasikan matematika dalam kehidupan 

nyata dan dalam kehidupan keagamaan, semestinya KPM 

bisa lebih maju lagi, melebihi yang lain,” ungkapnya. 

“Tapi kalau sudah tergelincir ke komersil itu bahaya, 

walau saya sangat tidak yakin KPM bakal begitu, karena 

sebetulnya semua anak-anak haus ilmu pengetahuan, 

termasuk ilmu pengetahuan agama, cuma bagaimana 

mendudukkan secara proporsional antara dua ilmu itu. 

Orangtua yang anaknya haus berprestasi, hendaklah 

jangan lupa diri dengan memaksakan anaknya untuk 

belajar keras dengan tujuan menjadi juara. Sebab, setiap 

anak tidak memiliki kemampuan yang sama. Biarkan anak 

belajar sesuai kemampuannya dan sesuai minat dan 

bakatnya, orangtua hanya wajib mengarahkan, mendorong 

semangatnya dan mendukung keperluan belajarnya. 

Kalau anak tidak bisa memperoleh medali emas ketika 

masih  duduk  di  bangku  SD,  tidak  apa-apa,  mungkin 

nanti ketika di SMP saatnya tiba. Bila di SMP tidak bisa 

memperoleh medali, tidak apa-apa, yang penting dorong 

terus semangat anak untuk berprestasi, karena mungkin 

nanti di SMA bisa dapat. Yang jelas, kita harus mengerti
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bahwa kecenderungan anak mencapai prestasi menurut 

tahapan perkembangan kemampuannya, dan setiap anak 

berbeda,” kata Elvira. 

Menurutnya, dengan pengalaman panjang KPM me- 

ngelola lembaga dan mengembangkan program-program- 

nya, KPM tentu sudah memiliki sistem yang teruji untuk 

mengantarkan anak-anak binaannya mencapai ke- 

berhasilan belajar dan meningkatkan prestasi belajarnya. 

Oleh karena itu, orangtua tidak perlu khawatir untuk 

menitipkan anaknya ke KPM. 
 
 
 

Semisi dengan Pemerintah 
 

Waktu itu, pada tahun 2003, Indra Jati Sidi, Dirjen 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, memberi 

tugas Elvira untuk menyelenggarakan Olimpiade Sains 

Nasional  (OSN)  tingkat  SD.  Elvira  juga  diberi  tugas 

untuk menyusun mekanisme proses seleksinya. Dengan 

adanya tugas itu, Elvira mencari-cari pelatih, hinga ber- 

temu Ridwan. Sebetulnya pertemuan itu terjadi secara ke- 

betulan, karena pada waktu itu ada pelatih dari lembaga 

bimbel ternama mengajukan diri untuk melamar tapi 

minta bayaran mahal, sedangkan anggaran tidak cukup, 

maka kesediaannya ditolak. Elvira kemudian bertemu 

Muhammad Soleh, asisten rektor IPB, Andi Hakim 

Nasution, yang menyarankannya untuk menemui Ridwan 

Hasan Saputra, direktur KPM, hingga Elvira mengenal 

Ridwan. Pertemuan ini berlanjut dengan pengangkatan 

Ridwan sebagai pelatih nasional. Sejak saat itu komunikasi 

antara keduanya berlangsung intens. Dari sini hubungan 

antara   keduanya   menjadi   akrab   hingga   melahirkan



 

 

 
 
 

288 
 

 

 

jalinan kerjasama yang langgeng, yang bermanfaat untuk 

membesarkan KPM. 

Bagi Elvira, KPM memang layak dikembangkan. 

Pasalnya, pendirian KPM diawali dengan niat baik dan 

tekad kuat untuk mengembangkan kapasitasnya. Ridwan 

memang bersungguh-sungguh dalam mengelola lembaga- 

nya. Pada sisi lain, KPM layak didukung karena misinya 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. 

KPM mampu menunjang prestasi belajar siswa di sekolah 

dan sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi guru, 

ditambah lagi berhasil melahirkan juara-juara dalam 

olimpiade nasional dan internasional. “Misi KPM seperti 

itu selaras dengan misi pemerintah,” ujarnya. 

Kerjasama Kemendikbud dengan KPM bisa berjalan 

sedemikian harmonis dan berumur panjang karena adanya 

kesamaan misi. “Bagaimana kita punya niat tulus, tidak 

komersial untuk memberikan wadah pendidikan kepada 

anak-anak yang punya potensi untuk mengembangkan 

minat dan bakatnya di bidang matematika dan IPA. 

Pemikiran semacam itu yang berkembang. Kalau wadah 

seperti ini komersial, hanya keluarga berduit saja yang 

bisa masuk. Anak-anak dari keluarga kurang mampu tapi 

punya potensi besar mau di kemanakan? Demi keadilan 

sosial, seharusnya mereka itu bisa terwadahi, sehingga 

kita bisa menemukan ‘mutiara-mutiara terpendam’ itu. 

Ternyata selama menempuh kerjasama dengan KPM 

anak-anak berpotensi di luar perkotaan cukup banyak 

ditemukan, termasuk anak-anak dari sekolah negeri dan 

sekolah Islam,” papar Elvira. 

“Dulu belum ada anak-anak dari SD Al-Azhar atau SDIT 

Darul Jannah dalam kepesertaan olimpiade. Mereka baru
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ikut mulai tahun 2008. Itu yang bikin kita mau gandeng 

KPM. Yang lebih penting karena kita ikhlas, tulus, benar- 

benar untuk masa depan anak-anak. Kalau kita mau 

komersial sudah berantakan dari dulu-dulu karena kalah 

dalam menyediakan fasilitas belajar dan dalam hitung- 

hitungan untung rugi. KPM juga pasti nggak akan eksis,” 

lanjutnya. 

Berdasarkan pengalaman yang dialami Elvira selaku 

koordinator olimpiade matematika tingkat nasional, pe- 

mimpin KPM, Ridwan, selalu bersemangat ketika diminta 

menyertakan para siswanya mengikuti lomba-lomba baik 

nasional maupun internasional. Selain itu, KPM sendiri 

memang punya agenda khusus untuk mengangkat siswa 

binaannya ke kancah kejuaraan olimpiade, dengan mem- 

buka peluang selebar-lebarnya untuk mengikuti olim- 

piade.  KPM  terbukti  mampu  menjalankan  agenda  itu 

dan berhasil. KPM telah mengubah belantika kejuaraan 

olimpiade yang semula didominasi oleh para siswa dari 

keluarga konglomerat tertentu ke siswa dari keluarga 

sederhana. 
 
 
 

Membina Kerjasama dengan Pemerintah 
 

KPMpunyanafasyangsamadenganKemendikbuddalam 

program pembangunan kualitas sumberdaya manusia 

Indonesia. Sebenarnya, Kemendikbud bekerjasama bukan 

dengan  KPM  tapi  dengan  Ridwan  sebagai  pemimpin 

KPM, bukan Ridwan sebagai pribadi. Sebagai mitra, Elvira 

turut mendorong KPM mengembangkan sayapnya. 

Bahkan, kalau KPM setuju, Elvira juga mendorong KPM 

untuk mengadakan program pertukaran pelajar karena
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Kemendikbud punya program itu, begitu juga program- 

program   lain   karena   di   Kemendikbud   ada   banyak 

agenda lomba misalnya kompetisi olahraga, lomba-lomba 

kesenian, kontes bahasa Inggris, olimpiade sains nasional, 

dan sebagainya. Semua ini terbuka bagi KPM dan akan 

lebih baik bila KPM memanfaatkannya. Maka dari itu, 

selain kelas matematika, KPM juga perlu mengembangkan 

kelas sains dan program-program pelatihan lainnya. 

Ia berharap KPM bisa mengembangkan program- 

program itu sehingga dimana pun KPM berada cabang- 

cabangnya itu ikut memberikan stimulus kepada sekolah- 

sekolah karena Elvira tidak langsung berhubungan dengan 

siswa melainkan dengan sekolah. Jadi, kalau pemerintah 

itu sentuhannya kepada sekolah atau guru. Kalau KPM 

di Laladon sentuhannya anak les. Kendati demikian, bisa 

saja KPM melalui Pak Ridwan sebagai pembina nasional 

memberikan ilmu dengan melatih guru-guru di sekolah- 

sekolah. 

Di   seluruh   wilayah   Indonesia   tersebar   sebanyak 

148.000 SD negeri dan swasta, para siswa mereka itu perlu 

diwadahi dan diberi peluang oleh KPM. Persoalannya 

tinggal bagaimana KPM melakukan pendekatan. Mung- 

kin  prioritas  pertama  adalah  mereka  yang  tinggal  di 

kota karena mudah dijangkau, tapi guru-guru juga perlu 

dilatih agar mereka bisa mengajarkan matematika dengan 

cara mudah dan menyenangkan kepada murid-muridnya, 

sehingga dengan begitu akan banyak anak yang punya 

potensi  bisa  terangkat,  tentu  saja  harus  lewat  seleksi 

yang  sudah  ditentukan.  “Kan  kalau  anak  itu  benar- 

benar bagus potensinya akan muncul secara kompetitif dan 

sportif. Untuk tujuan itu, Kemendikbud tidak bisa
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melakukan sendiri, ya melalui Pak Ridwan atau KPM. 

Tapi ini bukan masalah KKN lho. Kalau KKN itu berarti 

begini, ayo Pak Ridwan anaknya mana, akan saya kirim ke 

olimpiade. Akan tetapi anak-anak dan guru itu lebih 

dahulu diseleksi, baru kemudian dilatih. Kalau gurunya 

tidak benar-benar niatnya ya gak mudah. Kadang-kadang 

kita melatih hari pertama 75 orang, hari kedua tinggal 40, 

hari ketiga tinggal 3 orang. Kalau gak niat dari dirinya 

sendiri, susah,” ungkap Elvira. 

Karena soal olimpiade merupakan satu soal yang bisa 

dijawab dengan tiga sampai   lima cara, maka peserta 

olimpiade selayaknya anak-anak yang berbakat atau 

mereka yang memang mencintai matematika. “Nanti, 

ketika anak-anak mengikuti kompetisi, posisi Pak Ridwan 

independen, karena beliau pembina nasional bukan juri. 

Juri itu diambil dari ITB, UI, Universitas Andalas, UKI, 

dan sebagainya. Jadi, posisi beliau bukan posisi juri. 

Karena itu tidak mungkin kita KKN,” terang Elvira. 

Jadi anak-anak harus bersaing dan bertanding dari 

level kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi dan na- 

sional. Dari sini kemudian ditemukan yang terbaik secara 

nasional. Dari tingkat nasional, baru masuk ke tingkat 

internasional. Salah satu caranya melalui KPM dengan 

mencoba mengembangkan skill guru-guru supaya bisa 

lebih   mudah   menemukan   anak-anak   berpotensi   itu. 

“Jadi gak serta merta ayo les ke sini nanti langsung ada 

jalur tol. Tidak begitu karena ada SOP-nya (standard 

operating procedure). Makanya KPM dan Kemendikbud 

bisa bekerjasama secara langgeng karena masing-masing 

berada di dalam jalurnya, harus mengikuti mekanisme dan 

SOP. Jadi batasnya jelas. Tidak ada ‘jalur tol’ di KPM.
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Bisa dicek sama orangtua,” urai Elvira blak-blakan. 

Dengan demikian menjadi jelas, antara KPM dan 

pemerintah tidak berkompetisi melainkan bekerjasama 

saling mendukung. Tujuan KPM sama dengan tujuan 

pemerintah. Kalau tujuan pemerintah ingin mendapatkan 

guru berpotensi, sedangkan tujuan KPM mendapatkan 

anak yang berpotensi. Anak itu harus dididik dan dilatih 

hingga kalau bisa sampai mendapatkan medali, tapi kalau 

tidak, pendidikan di KPM itu untuk membekali diri sendiri 

dengan ilmu matematika, karena matematika induk dari 

semua ilmu. 
 
 
 

Menjadi Selebritis 
 

Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya KPM secara 

mandiri  mengirimkan  siswa-siswinya  mengikuti  lomba 

ke luar negeri, yaitu ke WIZMIC di India. Mereka adalah 

Laila, Atika, Tio dan Ghifari.   Ketika mau berangkat, 

Elvira bertanya, “Apa target Pak Ridwan dalam lomba ini?” 

Jawabnya, “Saya dan anak-anak cuma jalan-jalan ke luar 

negeri saja, tanpa target, karena ini yang pertama kali.” 

Ternyata hasilnya luar biasa, mereka   membawa pulang 

3 medali emas, 1 medali perak, 1 medali perunggu. 

Karena salah satu orangtua siswa ada yang bekerja di 

TV swasta, ketika sampai di Jakarta, terjadi liputan yang 

luar biasa dari berbagai media massa dan salah satunya 

menginginkan   KPM   mengeluarkan   statement   bahwa 

KPM mengirim siswanya secara mandiri. Tetapi Ridwan 

menolak karena dikhawatirkan bisa menimbulkan per- 

musuhan dengan pemerintah (Kemendikbud), apalagi 

secara pribadi, hubungannya dengan pemerintah cukup
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baik. Ridwan memang tidak mau mendiskreditkan siapa- 

siapa, sehingga timbul seloroh ‘Kerbau punya susu sapi 

punya nama’. 

Meskipun demikian, para awak media massa itu tetap 

berkeinginan agar prestasi internasional itu mendapat 

perhatian dari pemerintah. Maka, Ridwan dan anak-anak 

yang berprestasi beserta para orangtuanya diundang acara 

makan-makan di Jakarta bersama Dirjen Dikdasmen, 

yang mensponsori adalah awak media massa. Selanjutnya, 

banyak acara makan-makan di berbagai tempat, termasuk 

acara yang digelar Kemendikbud sendiri, dengan liputan 

media massa yang begitu luas, baik TV maupun media 

cetak.   Jadilah,   Ridwan   dan   anak-anak   itu   menjadi 

‘selebritis’. 

Menyaksikan suasana penuh kebahagiaan itu, Elvira 

mengingatkan Ridwan bahwa saat ini KPM mendapatkan 

ujian dan cobaan lagi dari Allah SWT. Pada tahun 2005 

KPM diuji diremehkan kredibilitasnya, saat ini diuji 

dengan kenikmatan dan sanjungan yang luar biasa dari 

masyarakat. Ujian kenikmatan lebih berat daripada ujian 

kesusahan karena ujian kenikmatan bisa membuat orang 

tergelincir dan gagal dalam mengupayakan kesuksesan. 

Menanggapi Elvira, sejak saat itu diputuskan perlu 

penguatan kelembagaan KPM khususnya dengan muatan- 

muatan moral. 

Tidak lama setelah liputan media massa, KPM meng- 

hadapi ratusan bahkan ribuan orangtua yang hendak 

memasukkan anak-anak mereka ke KPM. Ketika pertama 

kali orangtua memasukkan anaknya ke KPM tanpa target 

apapun, kali ini mereka memasukkan anak-anaknya ke 

KPM dengan segudang harapan dan selangit ekspektasi
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agar anaknya kelak bisa menjadi ‘Juara Olimpiade Mate- 

matika  Internasional’.  Ditambah  lagi,  para  orangtua 

yang mau masuk ke KPM itu lebih tinggi tingkatan pen- 

didikannya, jabatan di kantornya, pengalamannya, ke- 

kayaannya dan kekuasaannya di negeri ini. “KPM harus 

berhati-hati dalam menghadapi mereka karena biasanya 

mereka ingin mendapatkan dengan mudah apa yang 

diinginkannya. Oleh karena itu, KPM tetap harus berada 

pada jalan dan sistemnya tanpa memperhatikan apapun 

latar belakang mereka,” saran Elvira. 
 
 
 

Berkat KPM Banyak Muslim Jadi Juara 
 

Sebagai lembaga yang bergerak di atas prinsip ke- 

ikhlasan, KPM tidak membatasi siapapun untuk men- 

dapatkan kesempatan belajar. “Bebaslah siapa saja boleh 

masuk, baik anak dari keluarga kaya dan mampu maupun 

anak dari keluarga kurang mampu, asal mau dibina,” kata 

Ridwan. Ia sama sekali tidak mempedulikan uang, yang 

penting anak mau dibimbing dan dilatih. Karena KPM 

tidak komersial, Elvira mendorong KPM dan sekolah 

untuk menyelenggarakan pelatihan guru, hingga banyak 

guru sekolah di Surabaya sampai Sulawesi mendaftarkan 

diri untuk mengikuti pelatihan guru itu. Pelatihan yang 

padat jadwal ini pun akhirnya dilaksanakan dengan sistem 

metode seikhlasnya. Dari kegiatan ini, KPM selanjutnya 

bisa membuka kelas jauh dan bisa menjaring siswa-siswi 

berbakat, sehingga bermunculanlah anak-anak berbakat 

yang kelak bisa diikutkan ke olimpiade nasional dan 

internasional. 

Sebelum itu, Elvira mengakui betapa sulitnya menda-
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patkan siswa berbakat dari sebuah madrasah ibtidaiyah 

(MI) di Malang, misalnya. Ditunggu sampai berbulan- 

bulan, tanggapan tak kunjung datang, karena tak seorang 

siswa pun ditemukan. Tetapi setelah gurunya mengikuti 

pelatihan, barulah MI di Malang itu mengirimkan lima 

siswanya untuk dilatih, salah satunya adalah Khairul 

Amada Putra yang berhasil masuk ke waiting list untuk 

mewakili Indonesia dalam olimpiade internasional. “Mun- 

culnya Khairul ini membikin hati saya jadi senang,” kata 

Elvira. Sejak saat itu, terus muncul semakin banyak siswa-

siswi Muslim-Muslimah lainnya yang tertarik untuk 

mengikuti bimbingan dan pembinaan. “Pak Menteri juga 

senang kita bisa mendapatkan anak-anak yang berjilbab 

itu,” ungkap Elvira. 

Maka begitu OSN digelar, banyak di antara mereka 

menjadi juara. “Alhamdulillah kejuaraan olimpiade juga 

diikuti oleh siswa-siswi SD Negeri dan MI, dan mereka 

ternyata bisa menjadi juara,” kata Elvira. Dengan 

demikian, SD Negeri dan SD Islam terangkat namanya. 

Setelah tahu banyak yang tampil sebagai juara, giliran 

orangtua menitipkan anaknya ke kepala sekolah agar 

anaknya bisa diikutkan olimpiade. Pada waktu yang sama, 

guru-guru yang sudah punya dedikasi dipacu 

kompetensinya melalui pelatihan guru, setelah pelatihan 

mereka ingin mengajar di SDN atau SDIT. Mereka pun 

dilirik oleh sekolah lain. Jadi, di samping pelatihan anak- 

anak berbakat, juga diadakan pelatihan guru. “Bagusnya, 

waktu itu KPM sudah bergerak dalam dua jenis pelatihan 

itu, sehingga para siswa dan guru itu bisa ditampung KPM. 

KPM mulai masuk ke sekolah-sekolah yang bagus seperti 

Darul Jannah dan Al-Azhar, sekolah yang bagus
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ini selanjutnya diimbau untuk membantu sekolah biasa. Di 

situ semangat kebersamaan ditanamkan. Hasilnya 

lumayan, semakin banyak siswa-siswi Muslim-Muslimah 

yang ikut olimpiade semakin besar peluang mereka untuk 

mendominasi kejuaraan,” ujar Elvira. 

Mengenai kegiatan olimpiade ke luar negeri yang 

ditangani Elvira memang terkait dengan hubungan diplo- 

matik antara pemerintah dengan pemerintah, sedangkan 

KPM  berada  di  dalam  tim  Kemendikbud.  Kebetulan 

siswa yang masuk dalam pembinaan OSN ada juga yang 

berasal dari KPM, walaupun KPM juga punya program 

‘pemanasan’ sendiri seperti mengikuti olimpiade KMNR 

dan olimpiade di Singapura, dan negara-negara lain. 

Dengan begitu, para siswa KPM bisa lebih bersemangat 

untuk meningkatkan intensitas belajarnya dalam rangka 

menghadapi  kompetisi  hingga  mereka  memiliki  bekal 

yang cukup memadai. Para orangtua siswa senang melihat 

anaknya bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. “Me- 

mang, untuk bisa ikut olimpiade, ada prosedurnya, siswa 

harus mengikuti seleksi yang ketat, dan KPM benar- benar 

menerapkan prosedur seleksi seketat mungkin untuk 

mendapatkan calon peserta olimpiade internasional 

terbaik dari Indonesia,” terang Elvira. 

“Yang jelas kita ingin membina anak-anak Indonesia 

yang potensial itu agar bisa digali dan dikembangkan po- 

tensinya hingga mereka berani dan mampu tampil dalam 

olimpiade dan menjadi juara,” tandas Elvira. Akibatnya, 

dengan   makin   banyaknya   pelajar   Indonesia   yang 

menjadi juara dalam olimpiade di luar negeri sekarang 

Indonesia diperhitungkan, meski baru secara personal, 

belum secara makro. Perkembangan ini pada akhirnya
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menempatkan Ridwan sebagai bagian penting dari komite 

juri internasional, dan posisinya sangat diperhitungkan 

di kancah dunia. Ridwan juga dipercaya oleh lembaga 

internasional sebagai perwakilan mereka di Indonesia. 

KPM dan Kemendikbud biasanya mengikuti kegiatan 

olimpiade secara bekerjasama, meski tidak selalu bersama. 

Tapi  untuk  olimpiade  tingkat  SMP/SMA,  KPM  sudah 

bisa  mengirim  sendiri  timnya  karena  Ridwan  sendiri 

juga bagian dari komite juri internasional. “Kalau untuk 

olimpiade  tingkat  SD,  kita  punya  kesepakatan  dengan 

Pak Ridwan, semuanya harus pakai seleksi yang fair. Jadi, 

anak-anak KPM ikut proses itu dengan mengikuti 

prosedur,” terang Elvira. 

“Alhamdulillah   anak-anak   KPM   itu   bagus-bagus 

ya, karena Pak Ridwan dan KPM tidak hanya sekadar 

lembaga bimbingan belajar yang cuma fokus di olimpiade. 

Bahkan untuk bisa mengikuti kegiatan belajar di KPM 

seorang siswa harus memenuhi syarat yang tidak ringan, 

misalnya harus bisa menghafal al-Qur’an, dan shalatnya 

mesti terjaga. Karena itu merupakan bagian pendidikan 

karakter. Kadang-kadang orang tidak melihat sejauh itu. 

Bagaimana anak-anak bisa meningkat kecerdasan inte- 

lektualnya dan sekaligus kecerdasan spiritualnya, mereka 

kadang tak bisa berempati satu sama lain,” ujar Elvira. 

Setelah KPM mencapai kemajuan sebagai lembaga 

bimbel favorit, maka semakin bertambah banyak siswa- 

nya dan kian padat programnya. Bahkan KPM pun 

menjadi semakin bersemangat untuk menetapkan syarat- 

syarat menjadi siswa KPM yang bernuansa agama dalam 

rangka pembinaan karakter dan akhlak generasi muda. 

Begitu mencapai tahap kemajuan yang sedemikian me-
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ngensankan ini, pada suatu waktu, Ridwan pernah ber- 

kata kepada Elvira, “Sebetulnya KPM itu bukan klinik 

pendidikan matematika dan IPA, itu dulu, tapi sekarang 

sudah berubah menjadi Klinik Pendidikan Manusia 

Indonesia Pecinta Allah.” Elvira tertawa terbahak-bahak 

mendengar perkataan Ridwan itu. “Mosok iya sih, wong 

KPM yang kita seriusin sejak dulu itu sebenarnya KPM 

klinik pendidikan MIPA, kok sekarang jadi berubah,” 

tanggap Elvira bercanda. 
 
 
 

Berkembang Pesat 
 

Desy Reswati Nuryatin, mantan karyawati KPM, 

menyaksikan perkembangan KPM sangat pesat. Untuk 

mencapai perkembangan sepesat ini, kalau lembaga lain 

mungkin perlu waktu 3 – 5 tahun, tetapi KPM hanya 

perlu waktu 3 bulan. Hal ini bisa dilakukan karena KPM 

memiliki orang-orang yang handal. Mereka pekerja keras 

dan bukan orang yang suka berleha-leha dan bermalas- 

malasan. Ibaratnya, karyawan paling malas di KPM 

adalah karyawan paling rajin di tempat lain. “Saya kata- 

kan demikian bukan berarti saya menyepelekan karyawan 

di tempat lain, tapi yang saya rasakan memang demikian. 

Hampir setiap bulan ada saja karyawan yang ke luar 

negeri. Andai saja bulan ini tidak ada kegiatan ke luar 

negeri pasti ada kegiatan lain di luar kantor, misalnya, 

melakukan persiapan KMNR. Sebelum hari-H, banyak 

persiapan sehingga karyawan harus dikerahkan. Padahal, 

kalau dihitung-hitung waktunya pendek berarti sangat 

tinggi sekali frekuensi kerja di KPM,” tutur Desy. 

Ia yakin, setiap mekanisme dan proses kerja di KPM
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tidak akan pernah melenceng, karena karyawan kerja 

secara berdisiplin. Namun sebagai manusia biasa kadang 

bisa saja berbuat salah. Ketika terjadi kesalahan, kebiasaan 

saling mengingatkan tetap dijaga. Kekeluargaan dan 

kebersamaan di antara semua karyawan benar-benar 

dipelihara. Sama seperti lembaga lain, banyak yang maju 

dan berkembang. Tetapi KPM punya kelebihan dalam 

kekeluargaan yang erat. “Buktinya, sampai sekarang 

walau saya sudah keluar, hubungan tidak putus, tidak 

seperti kacang yang lupa kulitnya. Jangan sampai kita 

berubah hanya karena dinamika atau hanyut mengikuti 

perkembangan,” tandasnya. 

Lebih lanjut Desy menuturkan, KPM merupakan 

lembaga yang kekeluargaannya tinggi, begitu juga tradisi 

saling mengingatkan di antara semua orang di dalamnya 

juga tinggi. Ketika ia melakukan kesalahan, banyak yang 

mengingatkan entah lewat pengajian dengan petuah- 

petuah Ridwan atau melalui cara lain. “Walaupun saya 

tidak  ditegur  secara  langsung  tapi  dengan  petuah  itu 

saya menjadi tahu bahwa saya salah. Dulu sewaktu saya 

bekerja di tempat lain tidak banyak orang mengingatkan 

kalau  ada  karyawan  yang  melakukan  kesalahan,  tapi 

di KPM hampir 99 persen karyawannya selalu saling 

mengingatkan,” tandasnya. 
 
 
 

Mars KPM 
 

Herri Herdiman SE adalah pencipta mars KPM. Ia 

menciptakan lagu itu karena begitu cintanya kepada KPM, 

lembaga pendidikan yang mengedepankan metode 

seikhlasnya   dalam   segenap   denyut   nadi   kehidupan.
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Menurutnya, sungguh sulit mencari institusi seperti itu 

di zaman sekarang ini. “Oleh karena itu tergeraklah hati 

saya untuk turut serta mendukung KPM dengan syair 

keindahan dan semangat juang melalui Mars KPM,” 

paparnya. 

Ia menciptakan Mars KPM atas inisiatif sendiri. Saat itu 

ia mohon izin dan bertanya kepada Pak Ridwan, “Apakah 

Bapak berkenan jika saya menciptakan Mars KPM?” Dan 

Ridwan pun menjawab, “Sangat berkenan, Pak.“ Men- 

dengar jawaban itu Herri sangat senang dan terharu, 

karena dengan demikian terbukalah kesempatannya 

menjadi bagian dari KPM, untuk ikut serta dalam 

perjuangan KPM. 

Menurutnya,  KPM  adalah  institusi  yang  tiada  dua- 

nya di muka bumi ini. Dengan keikhlasan dan keseder- 

hanaannya, KPM telah melahirkan putra-putri bangsa 

yang menjadi pahlawan mengharumkan Indonesia di 

dunia  internasional  dalam  bidang  matematika.  Selain 

itu  ajaran  agama  Islam  menjadi  dasar  yang  utama 

dalam pelaksanaannya. “Untuk meningkatkan semangat 

juang yang tinggi bagi keluarga besar KPM, maka saya 

ciptakanlah Mars KPM,” paparnya. Pria kelahiran Ciamis, 

29 April 1981, itu mengaku sangat senang sekali, terharu, 

dan bangga menjadi bagian dari KPM. 

“Jujur saja, pada awalnya niat untuk membuat Mars 

KPM itu sudah lama dari terciptanya Mars KPM itu 

sendiri, yaitu sekitar tahun 2005 yang pada saat itu saya 

termasuk  peserta  guru  awal  yang  belajar  Matematika 

di KPM. Saya punya niat membuat Mars KPM karena saya 

berkeyakinan suatu saat KPM akan menjadi sebuah 

lembaga yang besar. Niat saya itu baru terwujud sekitar
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akhir tahun 2009. Meskipun sebenarnya proses bikin 

partitur nada dan syairnya memerlukan waktu satu bulan 

saja,” terang Herri. 

Alumnus Sosek Faperta IPB, itu berdoa dan berharap 

semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, 

keselamatan, keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan 

bagi Pak Ridwan sekeluarga dan keluarga besar KPM, 

sehingga bisa terus berkarya mencetak siswa-siswi yang 

beriman, bertakwa dan berprestasi. Serta menjadikan 

KPM sebagai lembaga yang senantiasa mengedepankan 

metode seikhlasnya dalam segenap denyut nadi kehidupan, 

sehingga kesuksesan dunia dan akhirat yang hakiki dapat 

tercapai oleh seluruh keluarga besar KPM. 
 
 
 

Memberi Inspirasi 
 

Krisetiawan pertama kali berkenalan dengan Ridwan 

pada tahun 2005, pada waktu ia mengantar muridnya 

mengikuti pembinaan olimpiade matematika di Jakarta, 

dan salah satu pembinanya adalah Ridwan. Sesudah itu, 

guru dari Tritunggal Semarang ini, mengikuti pelatihan 

di KPM pada 16 Januari 2006. Selanjutnya, pada tahun 

2010, sekolah tempat ia sehari-hari mengajar menjalin 

kerjasama dengan KPM mengadakan lomba KMNR 

tingkat Jawa Tengah. 

Krisetiawan mengakui bahwa setelah mengikuti bim- 

bingan belajar bersama KPM, siswa-siswinya mengalami 

perkembangan yang sangat maju, baik secara akademik 

maupun secara moral-spiritual. Berkat bimbingan KPM, 

sejumlah siswanya berhasil meraih medali emas dalam 

olimpiade  di  India  (2009),  Taiwan  (2012),  dan  di  IMC
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Singapura pada 2013. Selain itu, dalam rentang 2010 – 

2013, beberapa muridnya juga berhasil meraih beberapa 

medali   perak, dan perunggu dalam olimpiade di Korea 

Selatan, Hongkong, Bali (Indonesia), Malaysia, Filipina, 

dan negara lain. 

Krisetiawan memandang KPM sebagai lembaga yang 

memberikan  inspirasi  bagi  masyarakat.  KPM  nyata- 

nyata mengharumkan nama bangsa. Banyak siswa Indo- 

nesia menjadi juara dalam berbagai olimpiade inter- 

nasional   di   banyak   negara.   Masyarakat   Semarang 

kini semakin mengenal KPM dan tidak sedikit warga 

menitipkan anaknya untuk mendapat pembinaan dari 

KPM. ”Saya berharap KPM Semarang lebih sering me- 

ngadakan pelatihan matematika bagi para guru dengan 

menghadirkan Pak Ridwan di Semarang,” pungkasnya. 
 
 
 

Membentuk Generasi Baru 
 

Adnin Armas, pemred  Majalah Gontor, memasukkan 

anaknya ke KPM supaya anaknya bergaul dengan ko- 

munitas yang menyukai matematika. Anaknya masuk 

KPM sejak tahun 2010 ketika masih duduk di kelas 3 SD. 

“Setelah belajar di KPM, alhamdulillah, kemampuan anak 

saya berkembang dengan sangat baik. Perkembangan 

emosional dan spiritualnya berkembang seiring dengan 

perkembangan intelektualnya,” kata Adnin. 

Siswa binaan KPM sangat banyak, dan sebagian di 

antara mereka telah menjuarai berbagai lomba, baik 

tingkat nasional maupun internasional. Di mata Adnin, 

KPM merupakan lembaga pendidikan yang sangat baik. 

KPM istiqamah dalam mendidik siswa-siswi binaannya
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sehingga  mereka  menjadi  hamba  Allah  yang  shalih- 

shalihah melalui matematika. 

KPM kini semakin membesar. KPM mengembangkan 

program-programnya dalam berbagai aspek. Tak hanya 

bergerak di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam 

saja, melainkan berkembang ke kursus bahasa Inggris, 

bahasa Arab, dan taekwondo. “Semua ini tentu membuat 

pengelolaan KPM tidak mudah karena semakin membesar. 

Tantangan semakin banyak. SDM yang berkualitas se- 

makin dibutuhkan. Kualitas, profesionalitas, kerja keras 

dan disiplin sangat diperlukan karena itu semua menjadi 

syarat meraih keberhasilan,” tandas Adnin. 

Dalam  upaya  merangsang  lahirnya  generasi  muda 

yang cerdas, KPM bekerjasama dengan Majalah Gontor 

menyelenggaralam Kompetisi Studi Islam dan Matematika 

Fakhruddin ar-Razi Competition (FRC) dan Pesantren 

Matematika. Kegiatan ini dilaksanakan karena Majalah 

Gontor memiliki harapan agar generasi ulama-intelek bisa 

diwujudkan di tengah masyarakat. Menurutnya, generasi 

ulama-intelek itu bisa dilahirkan jika pendidikan sejak 

kecil dilakukan ke arah tujuan ini. Anak-anak yang pintar 

yang bergabung di komunitas KPM perlu didekatkan sejak 

awal dengan ilmu agama. 

“FRC,   Pesantren   Matematika,   dan   FESMA   yang 

digelar KPM bekerjasama dengan Majalah Gontor, semua 

itu merupakan sarana dalam upaya membentuk generasi 

baru yang kuat agamanya sekaligus juga kuat ilmu mate- 

matikanya. Tentu saja di masa mendatang, bukan hanya 

agama dan matematika saja yang mesti harus dikuasai, 

tetapi juga agama dan fisika, agama dan biologi, agama dan 

berbagai disiplin ilmu lainnya,” ungkap Adnin. Majalah
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Gontor berharap bersama KPM dapat mewujudkan 

generasi baru Fakhruddin ar-Razi, sosok yang menguasai 

ilmu agama sekaligus IPA dengan sangat baik. 

Dengan kerjasama ini kedua belah pihak memperoleh 

keuntungan. KPM dan Majalah Gontor bisa berdakwah 

kepada umat dengan dakwah yang sungguh bermanfaat 

di   sela-sela   budaya   anak-anak   yang   sibuk   dengan 

dunia game dan hiburan. Lomba-lomba FRC, FESMA, 

Pesantren Matematika hadir untuk mengajar dan 

mengasah kemampuan anak-anak dalam bidang agama 

dan matematika. “Akan sangat baik sekali jika di tengah 

komunitas anak-anak diciptakan kebiasaan mencintai 

agama dan sekaligus matematika. Kerjasama Majalah 

Gontor dan KPM insya Allah akan dikembangkan ke 

program-program lain selain matematika,” ujar Adnin. 
 
 
 

Menantang Akal Sehat 
 

Muhammad  Bascharul  Asana  yang  akrab  dipangil 

Ruly adalah orangtua M Rizki Rahmanda, alumnus KPM. 

Ia mengatakan sengaja menitipkan pembinaan anaknya ke 

KPM untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan 

intelektual dan moral yang lebih baik, disertai harapan 

anaknya bisa dikirim ke perlombaan matematika dengan 

persiapan yang baik. Setelah belajar di KPM, Rizki 

mengalami perkembangan kemampuan intelektual yang 

signifikan dan stabil. Sekarang Rizki sudah kuliah di ITB 

dan mencapai IPK sangat terpuji yaitu 4,0. Sebuah capaian 

yang luar biasa.  Selain itu, perkembangan emosionalnya 

juga lebih baik. Di mata Rizki, kompetisi adalah bagian 

dari hidup, karena itu kompetisi adalah hal biasa. “Tidak
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perlu terlalu dibanggakan jika berhasil, dan sebaliknya 

tidak perlu terlalu disesali jika gagal,” tandasnya. Menurut 

Ruly, sikap ksatria yang dimiliki anaknya itu merupakan 

jejak-jejak hasil pendidikan yang dialaminya di KPM. 

Bagi Ruly, KPM merupakan wadah ideal bagi generasi 

muda untuk menggali potensi keilmuannya tanpa 

melupakan  kewajiban  moral  dan  spiritual  agamanya. 

Ruly mengakui sejujurnya, bahwa ia selalu teringat ketika 

Ridwan mendeklarasikan bahwa KPM adalah Badan 

Usaha Milik Allah (BUMA). Itu berarti, selaku pendiri 

KPM, Ridwan mengajak semua orang --baik orangtua 

siswa maupun segenap pemangku kepentingan KPM 

lainnya -- untuk tidak ragu dalam membantu pengembagan 

diri anak-anaknya melalui KPM, karena pada dasarnya 

hasilnya akan didedikasikan kepada pemilik perusahaan, 

yaitu Allah SWT, sebagai bagian dari amal ibadah. 

Sejak awal KPM dikelola di atas landasan sistem metode 

seikhlasnya (SMS). Hal itu menunjukkan semangat dan 

kiprah ibadah, sebuah praktik langka, unik, dan tak 

disukai banyak orang, meski ternyata praktik semacam 

ini mampu memberikan hasil luar biasa pada anak-anak 

binaannya. “Metode ini menantang akal sehat bahwa 

beberapa teori dan prinsip dunia usaha yang umum dianut 

saat ini tidak dapat mengakomodasinya. Hanya energi 

keyakinan dan keimanan kepada Allah saja yang dapat 

menerima dan menjelaskan dengan sempurna prinsip 

kerja dari metode SMS ini,” ungkap Ruly mengagumi 

aplikasi konsep SMS di KPM. 

Ruly belum melihat ada lembaga lain yang menerapkan- 

nya, sehingga tidak ada pembanding untuk melihat 

apakah metode ini merupakan metode yang lebih baik.
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Ruly hanya bisa mengatakan bahwa metode ini mampu 

menopang perkembangan lembaga. Namun, dengan 

membandingkan antara tahap-tahap perkembangan yang 

dicapai KPM dari waktu ke waktu – dengan menggunakan 

benchmark atas diri sendiri – Ruly melihat perkembangan 

yang dicapai KPM saat ini luar biasa. Asumsi-asumsi 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha yang 

dicapai pada periode awal dan periode pertengahan hingga 

periode masa kini, semuanya bisa dilewati KPM dengan 

hasil yang menggembirakan. 

Mungkin sulit untuk membandingkan dengan kondisi 

paling mutakhir saat ini karena dalam beberapa tahun 

terakhir Ruly sudah tidak banyak terlibat secara dekat 

dalam mengamatinya. Namun, saat awal ketika putranya 

aktif di KPM merupakan saat-saat KPM mencari jati- 

dirinya, khususnya dalam mendefinisikan metode se- 

ikhlasnya. Saat itu model bisnis KPM masih dapat berubah 

dengan perubahan yang cepat dan dinamis sehingga 

capaian perkembangan KPM menyesuaikan dengan 

interpretasi Ridwan sebagai penentu arah KPM. Pada 

waktu itu di antara orangtua ada beberapa orang 

menganggap  adanya  inkonsistensi.  Namun  demikian, 

Ruly melihat para siswa binaan KPM tidak ada yang 

terpengaruh dengan perubahan yang sengaja atau tak 

sengaja dilakukan oleh Ridwan. Namun dengan adanya 

perubahan peraturan malah perkembangan anak-anak 

menjadi semakin baik. Saat itu juga KPM mendapatkan 

banyak ujian dengan adanya ‘rongrongan’ dari lembaga 

sejenis lainnya yang langsung mendekati orangtua agar 

mengeluarkan anaknya dari KPM dan mengikuti mereka, 

tentu  dengan  ‘iming-iming’  tertentu.  “Sejujurnya  saya
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menolak ajakan mereka, dan tidak tertarik dengan iming- 

iming mereka,” tandas pria kelahiran Kendari, 15 Oktober 

1968, itu. 
 
 
 

Mencetak Generasi Terbaik 
 

Reki Lili Puspa memasukkan anaknya ke KPM karena 

KPM tampil beda dari yang lain. Anak-anak yang belajar 

di KPM tergali potensinya. Apa yang diminati anak-anak 

bisa teraih. Itu merupakan hasil kerja Ridwan mem- 

bangun KPM hingga menjadi komunitas yang nyaman 

untuk  menumbuh-kembangkan  kemampuan  anak  se- 

cara  maksimal.  Ada  tiga  syarat  harus  dipenuhi  bila 

ingin menciptakan pendidikan yang berhasil. Pertama, 

pendidiknya kompeten dan kredibel. Kedua, nilai-nilai 

yang berlaku dalam lembaga pendidikan itu dipelihara 

secara konsisten. Ketiga, lembaga pendidikan ditunjang 

dengan lingkungan yang kondusif. “KPM memenuhi tiga 

syarat itu,” tandas Reki. 

Dalam lingkungan yang kondusif, orangtua pun bisa 

dikondisikan   untuk   menumbuh-kembangkan   potensi 

anak  dalam  suasana  yang  sehat  sehingga  anak-anak 

bisa bersaing secara sehat. “Apabila kita hanya mengejar 

prestasi, setahu saya bagi KPM prestasi itu tidak utama, 

prestasi itu hanya hadiah dari Allah,” tutur ibu rumah 

tangga yang peduli terhadap pendidikan anaknya ini. 

Banyak hal bisa dipelajari anak-anak KPM dari suatu 

proses pembelajaran. Mereka bekerja keras, belajar dari 

jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kemudian dari kerja 

keras itu akan menghasilkan prestasi. Tapi bagaimana 

kalau  anak  yang  sudah  bekerja  keras  itu  ternyata
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dihadapkan dengan kegagalan, misalnya, tidak menjadi 

juara olimpiade. Oleh karena itu, prestasi adalah hadiah 

dari Allah. Allah mau memberi atau tidak memberi hadiah 

kepada  siapapun  itu  merupakan  hak  prerogatif  Allah 

yang tidak bisa diganggu-gugat. Banyak hal positif bisa 

diperoleh anak yang belajar di KPM. Mereka dibiasakan 

belajar keras, tapi sekaligus dipersiapkan juga mental 

yang kuat, mental yang siap menerima kegagalan atau 

kekalahan  dalam  bersaing,  dan  mental  yang  rendah 

hati dan tidak sombong menerima keberhasilan atau ke- 

menangan dalam bersaing. Dengan pembangunan mental 

semacam itu, ternyata hampir semua siswa binaan KPM 

berprestasi, paling tidak mereka bisa memperbaiki nilai 

di sekolah masing-masing dan berperilaku dengan akhlak 

yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

“Setelah  belajar  di  KPM,  Alhamdulillah  anak-anak 

saya menemukan suasana yang kondusif dan hal-hal yang 

bermanfaat di KPM. Bagi anak-anak saya, di KPM mereka 

menemukan segalanya,” tandas Reki yang begitu dalam 

menyelami suasana batin anak-anak. 

Reki mengakui sejujurnya, pada awalnya anak- 

anaknya  agak  unik,  tutur  katanya  unik,  tingkahnya 

unik, karakternya unik, mereka punya minat tapi tidak 

tersalurkan. Ke mana-mana mencari lingkungan yang 

kondusif  tidak  ditemukan.  Maka,  begitu  menemukan 

KPM ia merasa senang sekali karena KPM mampu 

menggali potensi anak-anak yang dicintainya. Dengan 

belajar di KPM, kemampuan nalar anak bisa dieksplorasi 

hingga berkembang dengan baik. Sejak belajar di KPM, 

anak-anak merasa senang karena ternyata mereka bisa 

menguasai matematika dan berprestasi.
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Bukan hanya itu saja yang diperoleh anak-anak di KPM. 

Mereka juga mendapat pembinaan karakter sehingga siap 

hidup berdisiplin dan berperilaku menyenangkan terhadap 

orang lain. Walaupun mereka masih anak-anak tetapi juga 

diajarkan filosofi oleh KPM. “Kalau belajar matematika di 

tempat lain hanya dapat matematika saja dan anak tidak 

betah. Tapi belajar satu jam bersama Pak Ridwan, anak- 

anak  mendapatkan  ilmu  matematika  dan  filosofi juga. 

Filosofi itu disampaikan Pak Ridwan melalui cerita yang 

lucu, banyak joke. Jadi, karena pelajaran disampaikan 

dengan gaya yang sederhana dan lugas, maka anak-anak 

jadi senang belajar dan pelajarannya itu ‘nempel’ di benak 

mereka,” tutur Reki menyukai gaya mengajar Ridwan. 

Selain itu, Ridwan mampu membuat anak patuh. 

“Kalau Pak Ridwan yang mengajar, anak-anak bisa lebih 

cepat menyerap pelajarannya. Anak-anak itu mudah 

menerima apa saja yang dikatakan Pak Ridwan. Pak 

Ridwan mengatakan, kalau nggak mau shalat nggak boleh 

belajar di KPM, lantas anak-anak itu patuh. Akhirnya, 

mereka rajin shalat hingga shalat menjadi kebiasaan atau 

sudah jadi kebutuhan,” ungkap Reki. 

Menyaksikan realitas pendidikan di KPM, Reki punya 

cerita panjang. Di KPM anak-anak tidak hanya disodori 

dengan soal-soal matematika namun juga disodori dengan 

Kartu Shalat dan PR Akhlak. Dalam mengisi Kartu Shalat, 

anak-anak itu polos, kalau shalatnya ‘bolong’ dia akan isi 

bolong. Ketika ketahuan guru shalatnya bolong, ia akan 

dimotivasi untuk rajin shalat. “Kalau kita yang mengisi, 

kita penuhi saja isinya agar anak disebut rajin shalat, tapi 

itu artinya kita menipu. Ada cerita lucu. Ketika anak-anak 

takut belum mengerjakan shalat, ia berteriak, ‘Ma, tadi
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aku sudah shalat atau belum ya?’ Setelah mengajukan 

pertanyaan itu, ia pun bergegas mengambil wudhu dan 

mengerjakan shalat karena takut dibilang belum shalat,” 

kisah Reki. 

Begitu juga ketika teman-temannya sudah selesai 

mengerjakan soal, mereka tidak mau mencontek. Mereka 

ingin mengerjakannya sendiri. Sikap ini dipegang teguh 

oleh anak-anak karena KPM mengajarkan kejujuran dan 

kemandirian. Singkat kata, anak-anak yang belajar di 

KPM tidak hanya digali potensi matematikanya tapi juga 

dibina akhlaknya. “Kalau saja anak-anak dimasukkan ke 

KPM sebelum kelas 6 SD, insya Allah kepribadian anak 

bisa terbentuk dengan baik,” ujar Reki. 

Orangtua yang menitipkan anaknya di KPM diwajib- 

kan hadir dalam pertemuan bulanan. Pertemuan ini 

sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus 

melakukan evaluasi atas hasil yang diperoleh anak-anak 

selama belajar di KPM. Orangtua yang tak bersedia hadir, 

anaknya dikeluarkan dari KPM. Ridwan sangat tegas 

dalam menjalankan peraturan ini. Akibatnya, banyak 

anak yang dicoret atau dieliminasi karena faktor akhlak. 

“Pak Ridwan tidak butuh dengan banyaknya murid. Bagi 

Pak Ridwan, buat apa punya banyak murid kalau menjadi 

parasit yang merusak lingkungan belajar,” sergah Reki. 

“Saya berharap semoga KPM tetap istiqamah dengan 

tujuan  yang  diniati  sejak  semula  untuk  mencerdaskan 

dan mengembangkan potensi anak sekaligus membangun 

akhlaknya. Saya benar-benar berdoa semoga KPM tetap di 

atas jalannya dalam mencetak orang yang cerdas, pintar, 

baik, dan shalih. Mudah-mudahan KPM tetap istiqamah 

dengan tujuan seperti itu,” Reki berharap.
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Sebagai ibu rumah tangga, ia hanya bekerja untuk 

mengantarkan anak-anak ke masa depannya. Baginya, 

KPM adalah lembaga yang harus didukung karena KPM 

menyandang  tujuan  mulia.  “Insya  Allah  di  sini  anak- 

anak pilihan mendapat pembinaan akhlak dan mental, 

intelektual dan spiritual, dengan pembinaan yang baik. 

Kalau anak-anak saya mendapatkan kesempatan untuk 

berprestasi itu bonus bagi kami. Andaikata tidak pun tidak 

apa-apa, mungkin nanti di lain kesempatan anak- anak 

saya akan mendapatkannya. Bonus itu adalah hak 

prerogatif Allah. Melihat anak-anak saya sekarang gemar 

belajar, berlaku sopan, dan tidak meninggalkan shalat, 

bagi saya itu sudah cukup,” tandas ibu rumah tangga yang 

bersahaja ini. 

 
 
 

Pelopor Kebaikan 
 

Heru Prajogo, orangtua Tobi Moektijono, memandang 

KPM sebagai lembaga yang luar biasa. Pada waktu itu, 

tahun 2003, tidak banyak lembaga yang khusus membuka 

bimbingan belajar bagi anak-anak berbakat, yang ingin 

mendalami sungguh-sungguh bidang studi matematika. 

Tetapi, KPM berani masuk ke ceruk ini, membina anak- 

anak berbakat dan bahkan mengarahkan mereka untuk 

ikut olimpiade. KPM lain dari yang lain. Selain metode 

yang digunakan lain daripada yang lain, yakni metode 

seikhlasnya, materi yang diajarkan juga lain, yaitu mate- 

matika nalaria. Dalam hal ini, KPM benar-benar tampil 

sebagai pionir. Semua ini tidak terlepas dari peran pemim- 

pinnya, Ridwan. “Pak Ridwan itu hebat sekali,” tandas 

Heru.
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Kehebatan itu dirasakan Heru dari hasil-hasil yang 

diperoleh anaknya selama belajar di KPM. Kualitas 

kompetensi Tobi jauh meningkat. Sejak belajar di KPM, 

Tobi tergila-gila belajar matematika hingga dalam bebe- 

rapa olimpiade ia menggondol medali. Sewaktu Tobi masih 

duduk di bangku SD, ia berhasil meraih medali emas dari 

IMSO. Selanjutnya, ia memperoleh medali emas dari 

INEMIC, hingga ia mendapat penghargaan Satya Lencana 

Wira Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

“Kegilaan” belajar Tobi mengantarkannya menjadi penulis 

buku, hingga Tobi menjadi pemecah rekor sebagai penulis 

buku termuda versi MURI. Semua prestasi yang diraih 

Tobi berkat arahan Ridwan. 

Semangat Tobi selama proses penulisan buku paling 

bagus  karena  kalau  ia  melihat  sesuatu  terus  dibikin 

soal. Waktu itu Tobi bertemu kepala sekolahnya Suster 

Alexis. “Sebaiknya latihan-latihan itu jangan dibuang tapi 

dibukukan,” kata Suster kepada Tobi. Ide itu kemudian 

disampaikan Heru kepada Ridwan. “Itu ide bagus dengan 

catatan soal yang dibuat harus benar-benar orisinil, tidak 

boleh mirip dengan soal yang sudah ada,” tanggap Ridwan 

menimpali. 

Karena Ridwan setuju dengan ide itu, Heru mengirim 

200 soal. Begitu soal itu diterima Ridwan, terus disortir. 

Sebanyak 100 soal tidak disetujui dan 100 soal sisanya 

diterima oleh Ridwan. Akhirnya, jadilah buku matematika 

untuk SD dengan 100 soal, diterbitkan oleh penerbit 

Grasindo. Sebelum diterbitkan Grasindo, buku karya Tobi 

itu diterbitkan KPM. KPM mencetak dan memasarkannya 

sendiri. “Saya bangga mendapat perhatian sedemikian 

tulus dari Pak Ridwan. Waktu itu kesibukan Pak Ridwan
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bukan seperti sekarang. Kalau sekarang saya tidak tahu 

apakah beliau masih sempat membagi waktunya karena 

katanya beliau sekarang sibuk sekali,” papar Heru bangga. 

Selain memimpin dan mengajar di KPM, Ridwan kerap 

menerima undangan sebagai pelatih, juri, dan pembicara 

dalam event internasional. “Reputasinya sekarang kian 

bersinar.” 

Kebanggaan juga terbit dari hati Heru tatkala anaknya 

sering keluar negeri. Selama di bangku SD, Tobi dibawa 

KPM pergi ke Filipina, Taiwan, dan Thailand untuk 

mengikuti olimpiade, hingga sampai di bangku SMA Tobi 

terus aktif mengikuti lomba-lomba tingkat internasional 

seperti IMO. Dengan mengikuti IMO, Tobi pernah ke 

Kazakhstan, Belanda, dan Argentina.   Dalam olimpiade 

tingkat nasional, Tobi meraih medali emas dari Olimpiade 

Sains Nasional (OSN). Jadi, ketika duduk di SD, SMP, 

hingga SMA Tobi selalu mendapat medali emas dari 

berbagai olimpiade yang diikutinya. 

Yang menarik lagi ketika Tobi hendak menjadi maha- 

siswa. Ia mendaftar secara online ke National University of 

Singapore (NUS) dengan menyebutkan peraihan medali 

emas tingkat SMA. Ada enam macam olimpiade yang 

diakui Singapura. Jika calon mahasiswa meraih medali 

NUS akan mengundang anak tersebut dan menawarkan 

beasiswa.   Enam   olimpiade   internasional   itu   adalah 

IMO, IPO, IChO, ICO, IBO, dan IAO. “Jadi, kalau calon 

mahasiswa mendapat medali emas, perak, atau perunggu 

dari salah satu olimpiade tersebut, maka ia bisa masuk ke 

NUS tanpa tes dan mendapat beasiswa,” ujar Heru. Tobi 

sendiri mendapat tiga perunggu di IMO. IMO merupakan 

olimpiade sangat bergengsi, karena pesertanya minimal
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dari 100 negara dari seluruh dunia. Pesertanya bisa men- 

capai 500-an. Satu negara boleh mengirimkan maksimum 

6 orang. IMO sangat bergengsi setara dengan All England 

dalam kejuaraan badminton dan Piala Dunia dalam 

kejuaraan sepak bola. Kebanyakan peraih medali IMO 

adalah anak-anak yang ‘gila’ matematika. Tobi pun 

menjadi ‘gila’ matematika karena ditempa KPM. 

Dengan prestasinya di IMO itu, Tobi diterima sebagai 

mahasiswa NUS dan menerima beasiswa. Kalau ia harus 

bayar kuliah, minimal uang kuliahnya saja setahun se- 

besar 39 ribu dolar Singapura. Uang kuliah berbeda-beda 

tergantung jurusannya. Untuk jurusan matematika, uang 

kuliahnya sebesar 27 ribu dolar Singapura setahun. Ke- 

betulan Tobi mengambil jurusan biokimia. Uang kuliah- 

nya lebih mahal karena di jurusan ini banyak riset. Na- 

mun semua ini ditanggung oleh universitas. Bahkan Tobi 

menerima uang saku 5.500 dolar Singapura setiap tahun. 

Semua ini diterima Tobi karena ia meraih medali di IMO. 

Dalam hal sosialisasi atau bergaul dengan sesamanya, 

penampilan Tobi bagus sekali karena ia mengedepankan 

budi pekerti. “Tobi bisa bersosialisasi dengan anak-anak 

lain dari berbagai latar belakang dan diterima secara baik 

dan menyenangkan. Jadi, akal dan budinya berimbang. 

Ini merupakan hasil dari kebiasaan pergaulan di KPM,” 

cetus Heru. Keluarga Tobi adalah keluarga Katolik, tetapi 

bisa bertoleransi dengan orang yang beragama lain. 

Menurut Heru, selama dan setelah belajar di KPM, Tobi 

mengalami banyak perkembangan yang membanggakan, 

baik perkembangan intelektual, sosial dan spiritual. 

Uniknya,  perkembangan  ini  dicapai  melalui  lembaga 

yang menerapkan metode seikhlasnya. Ini membuktikan
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aplikasi konsep SMS itu bagus sekali, karena tidak semua 

orang punya uang untuk bimbel anaknya, apalagi bimbel ke 

lembaga yang sifatnya komersial dengan bayaran mahal. 

“Orangtua yang merasa punya kemampuan lebih silakan 

mengisi keropak lebih, yang merasa punya kemampuan 

pas-pasan ya terserahlah mau mengisi berapa saja. Jangan 

sampai karena alasan finansial anaknya tidak belajar di 

KPM, karena KPM bersedia menerima,” sergah Heru. 

Menerapkan metode seikhlasnya pada hakikatnya me- 

rupakan penerapan asas keadilan sosial. Di KPM asas 

keadilan sosial ditegakkan dengan subsidi silang secara 

ikhlas tanpa paksaan. “Sebetulnya kalau semua lembaga 

mau menerapkan metode SMS seperti KPM secara se- 

rempak, Indonesia akan maju pesat,” ujarnya. Tetapi 

semua kuatir tidak bisa berkembang sehingga pasang tarif. 

Orang yang mau menerapkan sistem metode seikhlasnya 

secara terus menerus, dari dulu sampai sekarang tetap 

konsisten, berarti orang itu punya idealisme. “Setahu saya 

orang itu Pak Ridwan,” tutur Heru. 

Memang bisa saja sebuah lembaga yang pasang tarif 

menjadi  kaya  dan  lebih  kaya.  Tetapi  ada  masyarakat 

yang  terpinggirkan.  Masyarakat  tingkat  bawah  tidak 

bisa belajar. “Kalau begini kan kasihan mereka,” tandas 

Heru. “Kalau Pak Ridwan mau pasang tarif pasti semua 

orang datang, tapi masyarakat bawah tidak bisa masuk. 

Masyarakat Indonesia yang mampu berapa persen, yang 

tidak mampu barangkali lebih banyak lagi. Dengan adanya 

KPM dan SMS yang tidak mampu bisa ditampung. Ini 

bagus sekali dan ternyata KPM terus mampu berkembang,” 

tambahnya. 

Heru mengaku pernah berkata kepada Ridwan tentang



 

 

 
 
 

316 
 

 

 

keyakinannya, bahwa KPM bakal maju terus karena dua 

hal. Pertama, kapasitas orang-orang KPM tidak diragu- 

kan. Kedua, pengelolaan KPM didasarkan pada niat yang 

ikhlas.  “Segala  sesuatu  yang  diniatkan  dengan  ikhlas 

pasti diridhai Tuhan. Kendati demikian, menjadi orang 

ikhlas itu sungguh tidak gampang, tetapi bagi siapa yang 

ikhlas pasti Tuhan akan memberi jalan keluar dari segala 

macam kesulitan,” papar Heru. 

Dengan idealisme dan konsistensi Ridwan yang sangat 

meyakinkan itu, Heru melihat masa depan KPM akan se- 

makin cerah. “Konsep SMS itu sangat bagus karena ber- 

keadilan sosial. Penerapan keadilan sosial ini sudah di- 

buktikan Pak Ridwan,” tandasnya. Buktinya, Ridwan bisa 

memberangkatkan  lebih  dari  150  siswa  sekali  berang- 

kat ke olimpiade, sampai-sampai KPM booking 2 atau 3 

pesawat. 
 
 
 

Pilihan yang Tepat 
 

Prof Dr Dyah Iswantini Pradono, orangtua Muthia 

Khansa, kenal dengan Ridwan karena dorongan ibunya. 

Waktu itu teman Khanza di Ummul Qurra menjadi juara 

olimpiade dan mendapat medali perunggu. Ibunya Dyah 

mendengar cerita tetangga bahwa cucunya menang olim- 

piade matematika di luar negeri. “Lho kok bisa ya, apa kamu 

nggak ingin berusaha supaya anakmu benerbener belajar 

agar bisa jadi juara olimpiade di luar negeri?” katanya. 

Dyah pun akhirnya termotivasi setelah teman Khansa 

berhasil memenangi olimpiade dan memperoleh medali. Ia 

lantas bertanya kepada orangtuanya, “Bagaimana caranya 

anaknya kok bisa jadi juara?” Jawabnya, “Anak saya ikut
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seleksi di sekolah. Dari seleksi ini diambil dua anak untuk 

diikutkan olimpiade.” Pada waktu itu Khanza juga sudah 

diseleksi tapi tidak lolos. Setelah mencari informasi ke 

sana ke mari, ternyata tim seleksi berasal dari KPM. 

Awalnya, Dyah sama sekali tidak tahu tentang KPM. 

Setelah menemukan KPM, ia baru tahu bahwa di Bogor 

tidak hanya ada Institut Pertanian Bogor tapi juga ada 

‘Institut Pesantren Bogor’. Dyah menjuluki KPM sebagai 

Institut Pesantren Bogor setelah mengetahui muatan 

akhlak di lingkungan KPM tampak menonjol. Maka, Dyah 

pun mendaftarkan kedua anaknya ke KPM. Waktu itu 

Muhibah duduk di kelas 4 SD, dan Khansa di kelas 3 SD. 

Setelah diterima, setiap kali ada pertemuan orangtua, 

Ridwan membeberkan semua visi, misi, tujuan KPM dan 

sebagainya. Dyah pun merasa cocok dengan visi-misi KPM 

yang tidak hanya membekali siswa binaannya secara 

akademik belaka, namun menyeimbangkan antara akhlak 

dengan akademik. Di zaman seperti sekarang ini sulit 

mencari lembaga seperti itu, apalagi di kota besar. Jadi, 

pada satu sisi, Dyah ingin memenuhi harapan ibunya agar 

anaknya bisa ikut olimpiade, dan pada sisi lain ia ingin 

anaknya lebih terbina akhlaknya karena KPM sangat 

mengutamakan perbaikan akhlak siswa binaannya. 

Selanjutnya Dyah aktif mendengarkan ceramah 

Ridwan, membaca buku-buku tulisan Ridwan, dan men- 

support anak-anaknya belajar di KPM karena sesuai 

dengan visi-misi hidupnya. Apalagi di KPM semua dikerja- 

kan karena Allah. Memang, sangat langka lembaga yang 

benar-benar rela bekerja hanya karena Allah. Sistem 

belajar di KPM menggunakan sistem metode seikhlasnya 

sangat mengesankan hatinya. Lebih daripada itu, Ridwan
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selaku  pemimpin  KPM  tampak  begitu  peduli  terhadap 

pendidikan anak-anak. 

Misi pendidikan yang dijalankan KPM, khususnya 

menjadikan Muslim-Muslimah dan juga siapapun men- 

jadi generasi yang pintar dan cerdas, dan utamanya men- 

jadikan generasi yang berakhlak mulia sesuai dengan 

syariat Islam. Dyah sejak dulu bercita-cita ingin menerap- 

kan syariat ajaran Islam dalam kehidupannya sehari- hari. 

“Sebagai anak saya harus berbakti kepada orangtua, 

sebagai istri saya harus patuh kepada suami, dan sebagai 

ibu saya harus menjadi madrasah bagi anak-anak saya,” 

ujarnya. 

Dyah mengaku punya visi-misi yang sama dengan KPM. 

“KPM adalah lembaga yang sangat sesuai dengan visi 

hidup saya dunia akhirat. Saya bersyukur sekali karena 

dengan demikian anak-anak bisa memahami arah 

pendidikan yang diharapkan ibunya. Alhamdulillah, anak- 

anak saya bisa masuk KPM. Bagi saya, KPM merupakan 

tempat yang tepat untuk menitipkan pendidikan anak- 

anak saya,” tandasnya. Dyah memandang KPM sebagai 

lembaga pendidikan yang sangat berkualitas. “KPM 

merupakan tempat yang kondusif bagi pembinaan akhlak 

dan peningkatan kualitas akademik para pelajar kita. 

Itulah sebabnya, saya menitipkan peningkatan kualitas 

kompetensi anak saya ke KPM,” tambahnya. 

Setelah  belajar  di  KPM, Dyah menemukan perkem- 

bangan intelektual dan spiritual anaknya berkembang 

lebih baik. Ia sendiri sudah membiasakan anak-anak 

mendirikan shalat lima waktu sejak mereka masih TK. 

Karena itulah ia merasa cocok karena KPM mengharuskan 

anak-anak itu melaksanakan kewajibannya sebagai 

seorang Muslim dan Muslimah.
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Hingga Khansa 2 tahun mengikuti bimbingan di KPM, 

Dyah belum pernah saling berkenalan dengan Ridwan. 

Mereka baru kenal ketika ada tes eliminasi. Sebelum 

mengumumkan  hasil  tes,  Ridwan  meminta  masukan 

dari guru-guru yang muridnya ikut tes, sesudah itu ia 

mendengar Ridwan berdoa, “Ya Allah tolong tunjukkan 

nama-nama yang Engkau ridhai. Mana anak yang shalih 

dan shalihah yang Engkau kehendaki. Begitu juga anak 

yang non-Muslim.” Akhirnya, setelah tes eliminasi, ada 

pengumuman bahwa Khansa lolos. Bahkan, Khansa juga 

lolos dalam seleksi yang diadakan Kemendikbud. Khanza 

lolos menjadi finalis KJSA hingga ia dikirim ikut olimpiade 

ke Hongkong. Saat itulah Ridwan memanggil Dyah. 

Ridwan  berkata,  bahwa  Mutia  Khanza  akan  menjadi 

wakil Indonesia dalam olimpiade di Hongkong, sebetulnya 

banyak wakil dari Indonesia, kalau dari Jawa Barat, hanya 

Khansa saja. “Anak-anak seperti Khansa sebenarnya tidak 

pintar-pintar amat, karena yang pintar di KPM ini banyak 

sekali. Tapi kenapa Khansa ini beruntung? Jangan- jangan 

orangtuanya dekat kepada Allah?” tanya Ridwan. Dyah 

pun menjawab, “Sejak TK Khansa rajin shalat dan 

membaca al-Qur’an bahkan ia sekarang sudah hafal Juz 30 

al-Qur’an.” “Oh pantas saja kalau begitu,” timpal Ridwan. 

Dalam hati Dyah berkata, Ridwan memiliki feeling yang 

kuat dan doanya dikabulkan Allah untuk menemukan 

anak-anak terbaiknya. 
 
 
 

Benar-benar Membimbing Siswa 
 

Setiap orangtua yang sadar pendidikan tentu ingin 

punya anak yang terdidik secara baik hingga mampu 

berprestasi. Syukur-syukur bila dengan kompetensi unggul
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dalam bidang studinya, anak berhasil menjadi juara. Itu 

pula yang diinginkan oleh Izzuddin Joko Prasojo, ayah 

Laila Mauhibah yang sejak SD sudah bergabung dengan 

KPM. Laila termasuk siswa binaan KPM generasi pertama 

yang paling banyak menerima pembinaan langsung dari 

Ridwan. 

Secara jujur Izzuddin mengakui bahwa pada mulanya ia 

memasukkan anaknya ke KPM karena ingin anaknya 

menjadi juara tingkat apapun: RT/RW, Kecamatan, Kabu- 

paten, Provinsi, Nasional atau Internasional. Tak peduli 

tingkat apapun, yang penting ia ingin tahu sejauhmana 

kecerdasan anaknya dan apakah anaknya bisa menjadi 

juara. Setelah mengetahui Ridwan akan menolak siswa 

yang orangtuanya punya niat untuk menjadikan anaknya 

sebagai juara olimpiade, Izzuddin berubah niat. 

Menurut Izzuddin, masalah kecerdasan seseorang 

adalah ‘given’ (anugerah dari Allah yang tak bisa diotak- 

otik oleh orang lain melalui proses apapun). Oleh karena 

itu, dalam benaknya ia berpikir untuk apa lagi niat mema- 

sukkan anak ke KPM kalau bukan untuk menjadi juara. 

Tetapi tidak demikian bagi Ridwan, logika yang dianut 

Ridwan: untuk apa kecerdasan anak kalau anak tidak 

memiliki akhlak mulia. Sejak saat itu, Izzuddin berubah 

niat. 

Setelah bertemu dan berdiskusi dengan Ridwan, 

Izzuddin baru sadar, ia harus meluruskan niatnya. Ia ber- 

kata dalam hati, bahwa anaknya, Laila Mauhibah, dengan 

IQ ‘very superior’ yang ia banggakan saat itu tidak berarti 

apa-apa dan bukan apa-apa. Yang lebih penting adalah 

memiliki anak yang berakhlak mulia. Ia kemudian yakin 

bahwa  ada  nilai  lebih  yang  ingin  ditanamkan  Ridwan
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dalam lembaga KPM, selain peningkatan penguasaan 

matematika. Ridwan hendak membentuk karakter Muslim 

sejati yang mempunyai keshalihan sosial. 

Sejak anaknya menjadi siswa binaan KPM, Izzuddin 

menyaksikan suatu pola hidup penuh kesederhanaan, 

bahkan belajar di KPM pun tidak dikenai tarif biaya. 

Setiap orang dipersilakan membayar seikhlasnya. Nilai- 

nilai kesederhanaan dan keikhlasan begitu konsisten 

diterapkan di KPM, bahkan para siswa binaan itu dididik 

dengan PR Akhlak dan pengamalan Sunnah-Sunnah Nabi 

serta kegiatan shalat 5 waktunya juga dipantau melalui 

Kartu Shalat. Melalui cara pendidikan seperti ini - yang 

tak dijumpainya di tempat lain - Izzuddin yakin KPM 

bukan saja menghasilkan siswa binaan yang mampu me- 

ngasah kecerdasannya melainkan juga meningkatkan ke- 

shalihannya. 

Di KPM, para siswa dididik sedemikian rupa sehingga 

motivasi belajar anak semakin baik, bahkan anak pun 

diarahkan untuk mengasah dan meningkatkan kecer- 

dasan intelektualnya. Pada umumnya, orang yang punya 

kecerdasan intelektual cenderung bersifat egois, merasa 

sok paling pintar, mau bersaing dan menang sendiri. 

Tetapi tidak demikian halnya fenomena di KPM, karena 

siswa   binaan   KPM   benar-benar   diarahkan   dengan 

penuh perhatian dan akhlak, saling bertegur sapa, ber- 

penampilan dan berperilaku sopan terhadap siapapun, 

saling  menghormati,  terlebih  hormat  kepada  orangtua 

dan guru. Mereka juga dididik untuk peduli dan berbagi. 

Semua ini menjadi keseharian di KPM, walau dalam 

pertemuan belajar-mengajar yang singkat, karena jadwal 

pelajaran kursus tidak seperti jadwal sekolah.
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Hal menonjol yang pertama-tama dirasakan Izzuddin 

sejak anaknya belajar di KPM adalah perbaikan akhlak 

sosial. Laila cenderung lebih banyak menunjukkan kepe- 

dulian sosial dan kemampuan berbagi, serta banyak ke- 

shalihan sosial lainnya. Kepribadian ini terus dibawa Laila 

sampai sekarang. Bagi Izzuddin, kemampuan intelektual 

yang tinggi dengan sifat ingin bersaing dan mau menang 

sendiri dapat   menjerumuskan seseorang pada sifat egois. 

Ini perlu diimbangi dengan kemampuan spiritual dan 

emosional yang tinggi agar orang bersedia hidup dengan 

kepedulian sosial, mau mendengar dan menghargai  

pendapat  orang  lain,  mampu  bekerjasama dan 

sebagainya. Menurutnya, di KPM perkembangan ter- sebut 

sangat nyata dan betul-betul membekas di hati dan 

perilaku anaknya sehari-hari. 

Sekarang Laila Mauhibah sudah kuliah di Jurusan Ilmu 

Komputer UI dengan IPK > 3,5 dan mendapatkan beasiswa 

unggulan dari Kemendikbud.   Menurut Izzuddin, yang 

patut disyukuri adalah bukan prestasi akademisnya akan 

tetapi keshalihan sosialnya yang dulu selalu ditanamkan 

Ridwan kini tetap terjaga dan dijalankan dan berkembang 

dengan baik sebagaimana ditunjukkan dengan kepedulian 

sosial dan keaktifannya terutama kepada orang yang 

lemah dalam kemampuan finansial dan dalam pendidikan, 

maupun daya dukung lainnya. 

Dari fakta ini, KPM bukan sekadar tempat untuk 

mengasah kecerdasan intelektual belaka. Tapi juga 

lembaga yang sangat peduli membentuk karakter generasi 

muda Muslim sejati yang mempunyai keshalihan sosial, 

melalui  berbagai  proses  pendidikan,  terutama  metode
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seikhlasnya. Dengan menjalankan misi sedemikian ini, 

tampaknya Allah berpihak kepada KPM. Kemajuan KPM 

sangat pesat, reputasinya sangat harum, karena Allah 

sendiri yang menggerakkan dan memajukan KPM di luar 

jangkauan akal manusia. Dengan menerapkan sistem 

metode seikhlasnya, KPM benar-benar bersandar hanya 

kepada Allah SWT. Yang menggerakkan KPM adalah 

Allah yang mempunyai segala sesuatu yang melebihi 

semua cita-cita dan keinginan manusia. Inilah yang 

menjadi kunci sukses KPM. 
 
 
 

Membentuk Karakter Anak 
 

Margaretha Kurota A’yunin, orangtua Bivan Alzacky 

Harmanto, menyatakan KPM merupakan lembaga peleng- 

kap  yang  sanggup  mengisi  dan  membentuk  karakter 

dan intelektual anak. KPM mampu mengisi kebutuhan 

pembentukan karakter dan intelektual anak yang tidak 

didapatkan di sekolah formal. Di KPM seorang anak 

dibentuk dan dididik bukan hanya kemampuan intelek- 

tualnya saja, tapi juga diberikan muatan-muatan nilai 

moralitas yang sangat baik. Margaretha mengakui bahwa 

setelah mengikuti pendidikan di KPM, perkembangan 

intelektual anaknya berkembang pesat, begitu  juga per- 

kembangan karakter dan moral-spiritualnya. Mereka yang 

belajar di KPM dapat menyerap dengan baik pengetahuan 

serta penghayatan akan nilai-nilai agama Islam dan pada 

waktu yang sama kemampuan intelektualnya juga bisa 

berkembang dengan baik.
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Membentuk Kepribadian Seutuhnya 
 

Heru Sumarsono, orangtua Hilmi Fadli, tertarik me- 

masukkan  anaknya  ke  KPM  karena  anaknya  punya 

bakat dan menyukai matematika. Setelah belajar di KPM, 

perkembangan intelektual Hilmi dan dua saudaranya 

sangat terdukung. Selain itu, dalam pergaulan sosial, 

mereka pandai bergaul dan bersosialisasi dengan teman- 

temannya dari berbagai latar belakang agama, budaya, 

sosial, dan ekonomi. Mereka lebih peduli terhadap dirinya 

sendiri  dan  sesama,  suka  berbagi,  tidak  pelit  dengan 

ilmu, sayang kepada yang lebih muda dan hormat kepada 

yang lebih tua, selalu mengedepankan kejujuran dan 

kesetaraan, disiplin dan gandrung dalam belajar. Semua 

itu dilakukannya semata-mata karena panggilan hati 

nuraninya untuk beribadah. 

Sejauh yang ia ketahui, selama 8 tahun menitipkan 

pembinaan anak-anaknya di KPM, baginya KPM adalah 

lembaga yang mengedepankan akhlak sehingga setiap 

langkah anak didasarkan pada pertimbangan hati nurani 

dan pola pikir yang logis. Bahkan, mereka melakukan 

suatu perbuatan dengan landasan akhlak yang baik. Hasil 

pembinaan sedemikian ini dapat dicapai KPM, karena 

dalam kiprahnya di bidang pendidikan, KPM selalu 

berupaya memperbaiki kualitas akhlak siswa binaannya. 

Juga masyarakat dan bangsa dengan memperbanyak 

generasi  penerus  yang  berbudi  luhur,  berilmu  tinggi, 

dan berpikir cerdas sehingga generasi penerus menjadi 

generasi yang besar manfaatnya bagi sesama di manapun 

berada. Kiprah KPM sedemikian ini ditunjukkan KPM 

hanya  untuk  satu  tujuan,  yaitu  mengamalkan  ajaran
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agama, khususnya ajaran tentang keikhlasan. 

Ikhlas adalah kata yang sering kita dengarkan, namun 

kenyataannya masih banyak orang yang kurang tepat 

memaknai kata tersebut.  Metode seikhlasnya yang dite- 

rapkan KPM dan komunitasnya merupakan keikhlasan 

dalam melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Oleh KPM makna ikhlas dikembangkan dan diajarkan 

melalui pembinaan di segala bidang, tidak hanya dalam 

pendidikan matematika dan sains (meskipun saat itu 

dimulai dengan belajar matematika).  Penerapan metode 

seikhlasnya dalam pembinaan siswa-siswi KPM telah 

dapat menumbuhkan kepribadian yang lebih utuh pada 

generasi muda, dan tanpa terasa juga telah berimbas 

kepada generasi tua (orangtua siswa). Anak-anak tumbuh 

dan berkembang dengan intelegensi yang tinggi, dinamis, 

memiliki kepribadian dan integritas yang kuat, bermoral 

dan beretika. 

Metode seikhlasnya di KPM bukanlah cerminan kegiat- 

an yang seadanya, juga bukan asal ada saja, juga bukan 

tanpa disiplin dan kualitas. KPM mampu membuktikan 

bahwa keikhlasan justru mendorong setiap pribadi yang 

terlibat di dalamnya (para karyawan, guru, siswa, orangtua 

siswa,   dan   segenap   pemangku   kepentingan   lainnya) 

untuk bekerja profesional, memberikan yang terbaik, 

memberi dan menerima dengan ikhlas, menjunjung tinggi 

kesetaraan tanpa membeda-bedakan latar belakang status 

sosial, ekonomi, budaya dan agama, karena semata-mata 

yakin bahwa apapun yang diperbuat dengan penuh ikhlas 

pasti dinilai Allah yang Mahatahu, Maha Melihat, Maha 

Mendengar  dan  Maha  Segala-galanya,  yang  juga  pasti
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akan memberikan balasan kepada hamba-Nya sesuai amal 

perbuatannya. “Itulah sebabnya kenapa kita harus berbuat 

yang   terbaik,   sebagaimana   selama   ini   diperlihatkan 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KPM 

dalam segenap kesehariannya,” papar Heru, kelahiran 

Tulungagung, 9 Maret 1968. 

Sungguh menakjubkan hasil yang dicapai KPM dengan 

menerapkan sistem metode seikhlasnya dalam segenap 

kegiatannya. Dalam hal ini, setahu Heru, belum ada 

lembaga lain yang bersedia menerapkannya. KPM secara 

konsisten bergerak dengan aplikasi SMS. Ia yakin, pada 

masa mendatang KPM bisa berkembang lebih pesat 

sebagaimana pesatnya kemajuan yang dicapainya pada 

masa kini. Ini sesuai dengan firman Allah, “Jika kalian 

menolong Allah, niscaya   Allah menolong kalian dan 

memantapkan langkah kalian.” Menolong Allah berarti 

menolong sesama, khususnya menolong mereka yang perlu 

ditolong, termasuk juga menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan mengembangkan nilai-nilai keikhlasan 

sebagaimana diterapkan KPM. 
 
 
 

Mengubah Mindset Siswa 
 

Bagi Agus Teguh Suryaman, KPM merupakan lem- 

baga  yang  memiliki  dan  sanggup  menerapkan  konsep 

yang luar biasa, yaitu konsep metode seikhlasnya, yang 

kebanyakan lembaga tidak sanggup melaksanakannya. 

Penerapan konsep seikhlasnya versi KPM tersebut sangat 

bermanfaat untuk mentransformasi anak-anak menjadi 

shalih-shalihah dan sekaligus memiliki ketahanan mental
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yang kuat. Keberhasilan KPM menanamkan pemahaman 

konsep SMS pada benak anak sungguh luar biasa se- 

hingga  setiap  anak  yang  belajar  di  KPM  mengubah 

tujuan belajarnya, dari tujuan semula ingin menjadi juara 

atau meraih prestasi tinggi berubah menjadi ingin me- 

ningkatkan keshalihan. 

Untuk membangun sebuah sistem belajar yang baik, 

selain siswa KPM juga mengajak para orangtua siswa 

untuk mendukung tujuan belajar anaknya dengan sama- 

sama memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, 

ikhlas beramal, sehingga doanya secara kolektif akan 

dikabulkan Allah. “Kami sebagai orangtua bersyukur, 

karena    mindset  anak-anak  yang  ikut  belajar  di  KPM 

jadi lurus, mereka bukan mau jadi juara, tapi mau jadi 

shalih-shalihah. Masalah juara itu bonus dari Allah SWT, 

sehingga anak bisa tulus dan ikhlas mengikuti kegiatan 

belajarnya. Itu jadi   energi yang luar biasa bagi anak 

untuk terus berusaha dicintai Tuhannya, karena mereka 

yakin, kalau mereka shalih Allah SWT pasti sayang 

kepada mereka,” ujar mantan ketua Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kota Bogor ini. 

Kata Agus, energi positif dari semua unsur   -- siswa, 

orangtua, guru, dan pimpinan KPM -- inilah yang men- 

jadikan KPM bertahan selama belasan tahun dan 

berkembang dengan pesat. KPM bukan lembaga kursus 

biasa melainkan lembaga yang telah melebarkan sayapnya 

dalam berkiprah membangun moral bangsa, dimulai dari 

anak-anak usia sekolah. 

Bagi  Agus,  metode  pembelajaran  di  KPM  sangat 

bagus karena mampu menjadikan anak mandiri, disiplin



 

 

 
 
 

328 
 

 

 

dan kompetitif, sebab ada proses eliminasi setiap bulan 

yang menjadi mekanisme peningkatan kemampuan 

bersaing secara sehat. Bahkan KPM juga melatih anak- 

anak familiar dengan bahasa Inggris, karena pengantar 

materinya menggunakan bahasa Inggris, khususnya bagi 

anak-anak yang dipersiapkan menjadi peserta olimpiade 

internasional yang menggunakan bahasa Inggris. “Yang 

paling menarik bagi saya, anak berkomitmen terhadap 

amal ibadah sesuai kesadarannya sendiri dan itu mereka 

tunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, tekun 

shalat berjamaah, komit untuk menghafal al-Qur’an, selalu 

mengerjakan shalat dhuha, tahajud, dan lain-lain. Hal ini 

memotivasi anak untuk meningkatkan keshalihannya,” 

tandas Agus. 

Lebih daripada itu, selain bertambah shalih, ternyata 

anak-anak juga meningkat kualitas akademiknya, pengua- 

saan mereka atas disiplin ilmu matematika bertambah 

baik, hingga bisa memperbaiki nilai matematika di seko- 

lah. Dan yang sangat layak diapresiasi adalah sum- 

bangan KPM dalam mengharumkan dan mengangkat 

nama bangsa dan negara Indonesia di mata dunia melalui 

kejuaraan olimpiade internasional yang banyak dimenangi 

siswa-siswi binaannya. Dalam hal ini KPM perlu didukung 

misalnya dengan membantu pembiayaan. Kalau ada ke- 

juaraan di luar negeri, dengan membantu membuka sele- 

bar-lebarnya akses informasi luar negeri, atau dengan 

pendekatan kepada pemerintah agar pemerintah ikut 

mendukung KPM juga.
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Membangun Kekuatan Mental 
 

Dalam pandangan Fauzi Bafadhal, KPM merupakan 

lembaga yang unik. Orang tahu MIPA adalah singkatan 

dari Matematika dan IPA tapi setelah masuk ke KPM 

ternyata anak tidak hanya diajarkan MIPA, melainkan juga 

diajar pendidikan karakter, diajar bagaimana berakhlak 

mulia, peduli kepada orang lain, memandang sesuatu tidak 

apa adanya seperti yang tampak. “Di KPM, karakter anak 

dibina. Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak lebih 

penting daripada pendidikan lainnya. Pendidikan karakter 

di negara ini keteteran dan amburadul, sehingga banyak 

pelajar kita kehilangan jatidiri,” ujar Fauzi. 

Oleh karena itu, ia memasukkan anaknya ke KPM 

tanpa target muluk-muluk, minimal perbaikan akhlak 

anak bisa terbantu, karena di lingkungan KPM tidak ada 

anak yang tidak berakhlak baik. Pengusaha material di 

Bogor ini bisa menerima aturan KPM tentang penerapan 

akhlak dalam perilaku sehari-hari. Ia paham bahwa 

Ridwan lebih mau menjadikan anak berakhlak daripada 

menjadikan anak pintar tanpa akhlak. Orang pintar yang 

tidak berakhlak tidak diterima dalam lingkungan KPM. 

Lebih baik menerima orang yang biasa tapi berakhlak. 

“Jadi kalau kita memasukkan anak ke KPM itu bukan 

dapat satu tapi dapat semuanya, matematika dapat, 

akhlak dapat,” tangkas Fauzi. 

Fauzi pernah menyaksikan Ridwan memberi pengarah- 

an kepada siswa binaannya, agar belajar dengan baik 

dengan  niat  yang  benar.  “Jangan  mau  belajar  karena 

ingin  jadi  juara  dan  mendapat  medali,”  kata  Ridwan



 

 

 
 
 

330 
 

 

 

dalam pengarahan itu. Ridwan berkata bila nanti lolos tes 

seleksi sehingga bisa ikut lomba, maka harus bersyukur 

bila dapat medali dan tidak boleh sombong. “Kalaupun ikut 

lomba dan tidak mendapat medali juga tidak apa- apa, tapi 

usaha kalian jauh lebih penting daripada medali, dan 

ketegaran kalian menerima takdir itu lebih utama dan 

besar pahalanya,” ungkap Fauzi mengutip Ridwan. Oleh 

karena itu, anak-anak yang mendapat medali tidak merasa 

lebih tinggi daripada teman-temannya yang tidak 

memperoleh medali. 

“Pak Ridwan itu bisa mendidik anak ke arah itu dan 

orangtuanya juga dididik seperti itu. Anak-anak yang tidak  

mendapat  medali  di  luar  negeri  tidak  pernah merasa 

jatuh mentalnya. Silakan tanya anak-anak yang berhasil 

meraih medali, mereka berkata mereka meraih medali 

karena Allah, karena Pak Ridwan mengajarkan bahwa 

medali itu bukan tujuan. Tujuan belajar adalah membuat 

anak berubah menjadi lebih tahan, lebih stabil emosinya, 

peduli kepada orang lain, bisa berbagi, berbuat baik 

kepada orangtua dan siapapun,” papar Fauzi seraya 

merujuk keseharian pergaulan anak-anak KPM. 

Di KPM tidak pernah terdengar suara lantang, “Kok 

anak saya nggak dapat emas ya.” Dalam dugaan Fauzi, 

dalam hati orangtua mungkin saja ada suara seperti itu 

tapi Fauzi tidak pernah mendengarnya. “Mohon maaf, 

pernah ada orangtua protes kepada Pak Ridwan, ‘Kenapa 

anak saya tidak berhasil, sedangkan anak saya tergolong 

pintar?’  Pak Ridwan menjawab, ‘Cobalah introspeksi ba- 

rangkali ada yang salah.’ Si anak juga dibilangin, ‘Coba 

periksa kelakuanmu apakah sudah benar,” tutur Fauzi
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menyaksikan dialog itu. 

“Menjadi juara itu bukan target belajar di KPM. 

Partisipasi siswa dalam event olimpiade itu untuk mencari 

pengalaman sambil menambah jaringan dalam pergaulan 

internasional. Itu tujuan utamanya. Kalau urusan juara 

atau tidak itu nomor sekian. Kalau kita benar, kata Pak 

Ridwan insya Allah kita dapat. Di KPM, siswa belajar 

bukan diajari matematika saja, tapi diajari agama juga 

supaya hatinya bersih, supaya benar. Di KPM banyak anak 

pintar tidak terpilih sebagai peserta olimpiade se- hingga 

tak mendapat medali tapi anak biasa-biasa malah 

mendapat emas,” ujar Fauzi menyaksikan realitas KPM. 

Matematika yang diajarkan KPM memang berbeda, 

lebih menjurus ke arah olimpiade. Soal-soal olimpiade 

adalah soal-soal yang tidak biasa. Hanya siswa-siswa yang 

kerap berlatih dengan gigih yang bisa mengerjakannya. 

“Bahkan guru-guru pun belum tentu bisa,” cetus Fauzi me- 

yakinkan. “Materinya memang berbeda. Ini bukan mate- 

matika biasa melainkan matematika kreatif,” tambahnya. 

Fauzi mengaku sering berkumpul dan berbincang 

dengan para orangtua ketika menjemput anak-anak. Anak-

anak belajar dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, dan 

mereka berinteraksi dengan akrab. Keakraban ini yang 

tidak ditemui di lembaga bimbel lain. Satu hal yang perlu 

diketahui bahwa di KPM tidak ada persaingan antar-anak, 

meski ada tes eliminasi, yang ada hanyalah persahabatan. 

Sahabat yang satu berlaku sopan terhadap sahabat yang 

lain, meskipun ada yang ikut dan tidak ikut perlombaan  

atau  olimpiade,  meskipun  ada  yang  juara dan tidak 

juara, karena anak-anak KPM memiliki sifat
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lapang dada dan ketahanan mental yang kuat, berkat 

penghayatannya atas nilai-nilai keikhlasan.   “Pendek 

kata, kita sudah merasa pas dengan KPM. Di KPM anak- 

anak belajar hingga bertambah pintar dan berakhlak dan 

bergaul hingga bisa berbuat baik kepada teman-teman di 

sekitarnya. Anak-anak tanpa KPM merasa tidak enak. Di 

KPM ada matematika, ada canda, tapi juga ada main bola. 

Setelah belajar matematika mereka bermain bola, ini yang 

dicari anak-anak,” tandasnya. 
 
 
 

Ladang Amal 
 

Andrea   Hynan   Poeloengan   mengirim   anaknya   ke 

KPM mula-mula karena ketertarikan anaknya di bidang 

matematika dan sekaligus menyalurkan potensi anaknya. 

Seiring dengan perjalanan waktu, setelah masuk ke 

lingkungan KPM, bergeserlah orientasinya tidak sekadar 

mencari tambahan pendalaman ilmu matematika, tetapi 

juga memperkuat faktor akhlak, rasa percaya diri, disiplin 

dan akidah yang kuat bagi anaknya. Tempat yang paling 

cocok untuk tujuan itu bagi Andrea adalah KPM. 

Setelah belajar di KPM, jika dilihat dari perkembangan 

studi, anaknya mengalami perkembangan intelektual yang 

lebih baik. Awalnya, Andrea menitipkan anak-anaknya 

di KPM kelas jauh. Mereka mengikuti kelas jauh selama 

dua tahun saja, karena kelas jauh itu bubar. Lalu pada 

tahun ketiga mereka terpilih di sekolahnya untuk ikut 

seleksi dan lolos masuk ke Kelas MNR Plus, kemudian naik 

ke Kelas Berbakat B. Kelas Berbakat B ditempuh di 

KPM Pusat selama tiga setengah tahun. Selanjutnya,
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Andrea bersyukur karena anaknya beruntung bisa masuk 

ke Kelas Berbakat A. Ini menunjukkan prestasi akademik 

kedua anaknya mengalami peningkatan. 

“Alhamdulillah, putra-putri kami keduanya lulus SD 

sebagai juara pertama dan sebagai lulusan terbaik,” tutur 

Andrea bersyukur. Pemerhati hukum yang juga dosen 

STIK-PTIK Lemdik POLRI ini mengucap syukur lagi, 

alhamdulillah, setelah dua tahun belajar di kelas MNR 

Plus, kedua putra-putrinya berhasil memperoleh medali 

perunggu di IMC 2012 di Singapura. Sebelumnya, putra- 

putri Andrea menjadi juara di beberapa kejuaraan robotik 

tingkat nasional. Singkat kata, anak-anaknya mengalami 

perkembangan intelektual baik di bidang sains maupun 

seni yang berjalan secara berimbang. “Otak kiri dan otak 

kanannya relatif terasah seimbang,” katanya. 

Akan halnya dengan perkembangan emosional dan 

spiritual, kedua anak Andrea cenderung mengalami per- 

kembangan yang stabil. Mereka lebih percaya diri diban- 

dingkan sebelumnya. Perkembangan spiritual setidaknya 

juga dapat dirasakan, mereka semakin tidak sembrono 

atau  asal-asalan  dalam  bertindak.  “Alhamdulillah,  hal 

itu terbentuk pada diri mereka yang tengah beranjak re- 

maja, sehingga mereka merasa seperti ada ‘rem’ sebagai 

pengingat,” tutur Andrea. 

Dalam pandangan Andrea, KPM merupakan lembaga 

yang dapat memberikan harapan kepada mereka yang 

membutuhkan, baik dalam konteks ‘memberi’ maupun 

dalam konteks ‘menerima’. Dalam konteks memberi, 

artinya, KPM adalah lembaga yang memberikan harapan 

bagi mereka yang butuh kesempatan untuk belajar lebih
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baik, yang butuh menyalurkan hobi matematika dan butuh 

meningkatkan kompetensi matematika. Kepada mereka 

yang punya biaya dan yang kurang biaya, KPM bersedia 

memberi. Dalam konteks menerima, artinya, KPM 

bersedia menerima mereka yang mau memberikan 

amalnya, berbagi, berbuat baik kepada KPM. “Tentu saja, 

hal menerima dan memberi tidak hanya terkait dengan 

matematika saja, tapi dalam hal yang tidak terbatas, ter- 

masuk akhlak, akidah, disiplin dan mungkin bidang lain 

yang sedang digarap KPM seperti IPA, taekwondo, dan 

sebagainya.  Intinya sekali lagi, KPM adalah ladang amal 

dengan basis keikhlasan,” tandas Master of Transnational 

Crime Prevention lulusan University of Wollongong, 

Australia, itu. 
 
 
 

Lembaga yang Tulus dan Unik 
 

Bagi kolega Ridwan, Drs H Mohammad Soleh MEd, 

KPM merupakan lembaga yang tulus dan unik, karena 

didasari atas niat mencerdaskan anak bangsa dengan 

biaya seikhlasnya. Ini dituangkan dalam visi dan misinya. 

“KPM menerapkan metode integrasi ilmu dan karakter. 

Walaupun anak cerdas dalam ilmu, tetapi kurang ber- 

karakter, dan sulit dibina, dengan tegas akan disingkirkan. 

Sebaliknya, anak kurang cerdas, tetapi berkarakter, akan 

diupayakan maksimal meningkatkan kecerdasannya,” 

paparnya. 

Menurut juri dan pembina olimpiade matematika 

Kemendikbud itu, KPM merupakan lembaga yang kreatif 

karena memiliki strategi hierarkis (penjenjangan) yang
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sangat cermat. Tujuan akhirnya adalah menemukan anak 

brilian yang layak ikut olimpiade internasional. Dari sini, 

maka dibukalah kelas bimbingan belajar reguler, dari 

reguler inilah dicari anak untuk masuk kelas istimewa, 

dan dari kelas istimewa inilah dijaring anak-anak brilian 

itu. “KPM itu menantang karena menantang guru untuk 

mencintai soal-soal problem solving melalui seminar dan 

uji diri. Dengan cara ini direkrutlah guru calon pengajar 

KPM,” terang Soleh. 

Baginya, KPM itu telah menggurita karena telah me- 

ngembangkan cangkangnya di berbagai wilayah, kabu- 

paten, dan provinsi, didahului dengan seminar filosofi 

metode seikhlasnya. Tak cuma itu, KPM juga telah meng- 

global karena telah berhasil membuat jaringan inter- 

nasional dengan mengikutkan siswa dalam olimpiade, 

summer camp, dan IMAS. “Sosok Pak Ridwan juga telah 

eksis sebagai expert matematika dari Indonesia dalam se- 

minar dan pelatihan guru level internasional,” kata pria 

kelahiran Jakarta, 4 Mei 1949, itu. 

Metode seikhlasnya yang diterapkan KPM ternyata 

membawa berkah. Menurut Soleh, kemajuan yang telah 

dicapai KPM saat ini merupakan bukti adanya keber- 

kahan itu. “Rezeki datang dari sumber tak terduga, sesuai 

dengan firman-Nya dalam QS At-Thalaq: 3 yang artinya: 

‘Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka 

sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah 

niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesung 

guhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) 

Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan 

bagi tiaptiap sesuatu’,” papar Soleh.
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Master pendidikan lulusan University of Bristol United 

Kingdom  tahun  1990,  itu  berharap  semoga  Ridwan 

dengan KPM-nya membawa perubahan dalam pendidikan 

matematika di Indonesia menjadi lebih kreatif. 
 
 
 

Tempat Berobat ‘Orang Sakit’ 
 

Asep Zaenal Rahmat adalah guru matematika saat 

Ridwan  sekolah  di  SMAN  5  Bogor.  Menurut  Asep, 

Ridwan adalah siswa yang jenius dan kreatif. “Karena saya 

mengajar dengan cara/pendekatan/teknis/strategi yang 

mungkin ‘tidak umum’ sehingga merangsang siswa 

menjadi  aktif,  kreatif,  dan  inovatif.  Pak  Ridwan  ada- 

lah salah satu siswa yang luar biasa dalam prestasi 

pembelajarannya serta mampu memenuhi target yang 

saya rencanakan. Pak Ridwan paling aktif dalam proses 

pembelajaran. Meskipun saat itu banyak siswa yang cerdas 

dan aktif, namun kekhasan Pak Ridwan adalah mengikuti 

saya dalam gaya dan cara berpikir kritis dalam 

matematika,” ujarnya. 

Asep-lah yang paling berjasa membuka peluang bagi 

Ridwan untuk menjadi pelatih olimpiade matematika. Saat 

itu Asep dihadapkan dengan beberapa kegiatan yang harus 

dipenuhi. Salah satunya adalah melatih peserta hasil 

seleksi olimpiade yang sudah masuk tingkat nasional untuk 

diberangkatkan ke mancanegara untuk mengikuti 

olimpiade tingkat internasional. Segera ia langsung ter- 

ingat kepada siswanya yang luar biasa cerdas, yaitu 

Ridwan, untuk menggantikannya. Namun saat itu Ridwan
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sempat agak ragu, namun Asep meyakinkan Ridwan. 

“Siapa tahu ini adalah media untuk menyalurkan dan 

mengabdikan ilmu dan kemampuan Pak Ridwan kepada 

orang banyak, bahkan untuk turut mengharumkan bangsa 

di kancah internasional,” ujar Asep. 

Saat itu ia juga memberikan dokumen-dokumen materi 

pelatihan dan sedikit pencerahan tentang bagaimana 

melatih  olimpiade  matematika.  “Alhamdulillah  beliau 

mau dan jalan hingga sesuai dengan harapan,” paparnya. 

Sejak itulah Ridwan banyak mengantarkan anak-anak 

Indonesia meraih prestasi dunia. 

Apa komentar Asep tentang KPM? Berikut penuturan- 

nya: 

“Saya  banyak  mendengar  tentang  KPM.  Bagi  saya, 

itu salah satu inovasi Pak Ridwan dalam menyebarkan 

kemampuan luar biasanya di bidang sains, khususnya 

matematika. Sains adalah mata pelajaran yang penting 

tetapi sulit membuat siswa menjadi peminat dalam mem- 

pelajari dan menguasainya. Ada yang salah dalam hal ini, 

maka tepat dibuat klinik untuk memperbaiki itu. 

Saya mengetahui tentang KPM dari Pak Ridwan sebagai 

founder saat akan dibentuk. Selain itu melalui media 

masa, orangtua siswa yang sudah menitipkan anaknya di 

KPM, serta dari sumber lain yang sudah mengenal KPM. 

KPM adalah lembaga yang setara dengan tempat 

berobatnya orang sakit dan menghindari agar tidak sakit 

serta yang sehat akan semakin sehat. Sakit dan sehat yang 

saya maksud adalah yang tadi saya sampaikan, 

penguasaan dan peminatan terhadap mother of science, 

matematika.”
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KPM menerapkan metode seikhlasnya, artinya KPM 

tidak menentukan tarif tapi siswa membayar sesuai 

dengan kemampuan dan keikhlasannya. Apa pendapat 

Asep  tentang metode ini? “Jangankan membayar, tidak 

membayar pun, pada umumnya masyarakat kita masih 

sulit dibawa kepada needs terhadap science, khususnya 

matematika. Di sisi lain, ini merupakan inspirasi luar 

biasa terhadap pemilik ilmu apa pun untuk tidak me- 

ngomersialkan ilmunya. Ide luar biasa Pak Ridwan dengan 

menggunakan metode seikhlasnya merupakan metode 

yang tidak hanya mentransfer kesuksesan beliau dalam 

penguasaan sains, juga menginspirasi orang untuk 

beramal melalui ilmu. Terbukti dengan metode ini, secara 

finansial maupun kelembagaan, KPM semakin cemerlang. 

Saya dapat memastikan, selama konsisten dengan metode 

yang digunakan, KPM akan terus berkembang pesat. 

Saya berharap Pak Ridwan tetap konsisten menjalan- 

kan KPM sesuai dengan ide dasar dan yang sedang dija- 

lankannya. Akan semakin banyak manfaat bagi banyak 

pihak apabila KPM terus dikembangkan baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas (cabang).” 
 
 
 

Hadiah yang Luar biasa untuk Indonesia 
 

Ketika  KPM  menggelar  KMNR  20  April  2014  di 

Gedung   GWW   Kampus   IPB   Dramaga   Bogor,   hadir 

Prof Harold Reiter, Guru Besar Matematika dari 

University of North Carolina at Charlotte Amerika Serikat. 

Ia datang atas undangan KPM. “Saya pertama kali bertemu 

Pak Ridwan di ajang matematika Summer Camp di Texas.
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Ridwan bersama Prof Harold Reiter, Guru Besar Matematika dari University of North Carolina at Charlotte 
Amerika Serikat. 

 

 

Ada empat siswa yang ia bawa waktu itu dari Indonesia. 

Kami tinggal di asrama yang sama, satu fakultas dan 

sama-sama membawa siswa. Karena kami tinggal di satu 

area yang sama, kami biasa makan bersama. Itu peristiwa 

empat tahun yang lalu, “ papar Reiter. 

Ia diundang oleh KPM untuk memberi kuliah mate- 

matika di hadapan para siswa, guru, dan orangtua. “Ini 

kesempatan yang luar biasa buat saya,” lanjutnya. 

Reiter mengaku inilah pertama kalinya ia mengunjungi
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Indonesia. “Sebetulnya saya sudah lama mendengar 

tentang Indonesia dan ingin mengunjunginya. Saya juga 

mendengar tentang Bali yang sangat terkenal itu dan 

tertantang untuk bisa melihat Bali,” katanya. 

Kendati sudah kenal Ridwan empat tahun silam, 

namun Reiter baru mengetahui KPM setahun lalu. “Saya 

tidak mengenal dan mendengar KPM sebelumnya, sampai 

setahun yang lalu ketika Pak Ridwan mengatakan ingin 

mengundang saya untuk datang ke lembaganya,” ujar 

Reiter. 

Setelah mengenal dan melihat dari dekat KPM, apa 

komentarnya tentang KPM?  Berikut penuturan Reiter: 

“KPM adalah lembaga yang luar biasa karena semua 

pelajar bisa belajar matematika di sini. Semua memiliki 

hak yang sama dalam belajar matematika dan tidak ada 

yang diistimewakan. Berbeda dengan di Texas. Di KPM 

semua siswa diberikan kesempatan yang sama. Siswa yang 

tidak terlalu mahir matematika dilatih agar menjadi 

mahir. Itu yang membuat saya tertarik melatih di sini. 

Saya sangat bahagia bisa ada di sini dan bisa mengenal 

lebih jauh tentang lembaga ini. 

Di Amerika Serikat tidak banyak lembaga yang 

mempromosikan matematika kepada setiap orang. Di 

Amerika Serikat kegiatan seperti di KPM ini hanya untuk 

orang tingkat atas. Tentu kami punya sekolah umum 

namun sekolah umum di Amerika   tidak cukup untuk 

mempromosikan matematika. 

Sistem metode seikhlasnya yang dikembangkan KPM 

sangat menarik. Sangat luar biasa bisa melibatkan setiap 

orang dalam belajar matematika. Inilah alasan lain saya 

untuk hadir di acara ini di mana saya berbicara di hadapan
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para  guru  tentang  festival  matematika.  Mereka  satu 

sama lain bukan untuk saling berkompetisi tapi untuk 

melaksanakan tugas bersama-sama. 

Sosok Pak Ridwan sangat unik. Tak seorang pun 

mempromosikan matematika seperti yang dia lakukan. 

Dia itu sangat bermurah hati dalam melaksanakan 

bisnisnya. Tidak ada orang yang seperti Pak Ridwan di 

Amerika Serikat, mungkin juga di dunia. Semoga dia bisa 

melanjutkan apa yang telah diusahakan seperti menulis 

buku, mempromosikan matematika, berprestasi di ajang 

matematika dengan   menularkannya kepada para guru 

agar mereka bisa mengajar matematika seperti Pak 

Ridwan. Saya pikir itu pemberian yang luar biasa dari 

beliau untuk negeri ini.” 
 
 
 

Modal Disiplin 
 

Bagi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Ka- 

polda Sulteng), Brigjen Pol Drs Idham Azis MSi, prestasi 

KPM sangat luar biasa. Prestasi ini diperoleh karena KPM 

yang menerapkan metode seikhlasnya itu sangat disiplin. 

“Pak Ridwan yang memimpin KPM itu sangat bagus, dis- 

iplin, serta banyak menolong anak-anak,” papar Kapolda 

Sulteng sebagaimana dikutip bogorplus.com, Kamis, 23 

Oktober 2014. 

Menurut Idham, kunci keberhasilan para siswa KPM itu 

adalah modal disiplin yang ditanamkan KPM kepada anak-

anak didiknya. “Apapun yang kita lakukan ini ka- lau tidak 

disiplin, maka tidak akan bisa mencapai kesuk- sesan, dan 

semua itu harus berawal dari disiplin, seperti tepat waktu, 

dan di agama pun seperti itu. Saya sangat
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salut dan respek terhadap pembinaan di KPM. Makanya 

saya tidak salah menyuruh anak saya belajar di KPM Se- 

Ikhlasnya,” ungkap Kapolda mengomentari keberhasilan 

siswa-siswi KPM menjadi juara umum kompetisi matema- 

tika Wizards at Mathematics International Competition 

(Wizmic) 2014 di Lucknow, India,18-21 Oktober 2014. 

KPM yang mengirimkan 16 siswanya pada lomba itu 

meraih delapan medali emas, lima perak, dan tiga perung- 

gu untuk kategori perorangan. Sedangkan untuk kategori 

kelompok, tim KPM yang mewakili Indonesia itu meraih 

satu medali emas, dua perak, dan satu perunggu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontingen Indonesia  dari KPM menjadi juara umum lomba matematika WIZMIC di India  2014.
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anyak  orang  berpendapat  bahwa  management 

by feeling (MBF – mengelola menurut perasaan) 

tidak bisa disebut sebagai konsep manajemen 

karena  sulit  didefinisikan. Secara  teori,  MBF 

tidak dikenal dalam disiplin manajemen. Sebagian orang 

lainnya mengatakan bahwa MBF termasuk salah satu 

gaya manajemen, tapi gaya manajemen ini dinilai kurang 

baik sebab tidak rasional lagi tidak logis. 

Namun, tidak begitu halnya bagi Ridwan. Menurut pria 

kelahiran Bogor, 16 April 1975, itu kalau feeling tersebut 

timbul dari hati yang penuh sakwasangka boleh jadi feeling 

itu menyesatkan. Akan tetapi, kalau feeling itu lahir dari 

hati yang tentram karena takwa kepada Allah, maka 

feeling itu tidak akan menyesatkan dan bahkan 

membimbing ke jalan yang benar. Jika feeling seperti itu 

yang bekerja, maka rasio tak diperlukan sehingga MBF 

dalam pengertian sedemikian itu baik untuk diikuti atau 

dijalankan. 

Dalam memimpin KPM selama ini, sejujurnya Ridwan 

tidak menafikan kalau ia kadang-kadang menggunakan 

feeling,  intuisi,  dan  bisikan  ilham.  Jika  ketiganya  tak
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kunjung datang,  sebagai matematikawan dan pimpinan 

KPM  ia  juga  kerap  menggunakan  logika  dan  rasio 

dalam menggerakan aktivitas sehari-hari lembaga yang 

dipimpinnya. Meski kadang menggunakan feeling, feeling 

Ridwan diakui oleh segenap karyawan KPM secara praxis 

selalu efektif. 

Sebagaimana lazimnya pemimpin dan organisatoris 

pada umumnya, sebagai presiden direktur KPM, Ridwan 

memegang kendali atas jalannya roda kegiatan KPM. 

Sebagai pengendali, ia memainkan peran sentral dengan 

menyandang berbagai tugas dan fungsi. Namun, ia mem- 

bagi perannya dengan para pembantunya, yaitu para 

direktur, asisten direktur, kepala divisi dan segenap karya- 

wan KPM. Untuk menghasilkan kinerja yang ekselen, 

penerima   penghargaan   Satya   Lencana   Wira   Karya 

Tahun 2007 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

itu pun berbagi tugas dengan para pembantunya itu 

sehingga seluruh proses manajemen seperti perencanaan, 

penganggaran, pengorganisasian, penyusunan program, 

pelaksanaan, pendelegasian, pengarahan, pengendalian, 

dan evaluasi dapat dijalankan secara optimal. 

Dalam memimpin KPM, Ridwan dinilai segenap 

bawahannya sebagai inspirator, inovator, dan motivator. Ia 

kerap memberikan dorongan semangat kerja, melahirkan 

ide-ide baru, dan merangsang berpikir karyawan serta 

meluruskan cara pandang dalam upaya mencapai tujuan. 

Seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki KPM 

dikerahkan untuk mengawal perjalanan KPM. Ia juga 

dinilai oleh segenap karyawannya sebagai sosok pemimpin 

yang bersih dan berwibawa. Kualitas pribadinya itu lahir 

dari  sifat-sifatnya  yang  cukup  menonjol,  terutama  ke-
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tegasan, kejujuran dan kerendahan hatinya. Semua itu 

tampak dalam kesehariannya memimpin KPM. 

Kebanyakan orang yang bergiat dalam suatu aktivitas 

punya tujuan untuk mencapai kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan, tetapi tidak demikian bagi Ridwan. 

Di balik pendirian KPM sama sekali tidak ada niat atau 

tujuan yang terkait dengan kepentingan pribadi dan 

keluarganya. Jelasnya, di balik pendirian KPM, tidak ada 

niatannya untuk menjadi ‘raja’ atau membangun sebuah 

‘dinasti’. Meskipun demikian, Ridwan tak mau begitu saja 

membangun KPM. Perkembangan KPM dari nol hingga 

sampai pada perkembangan pesat sekarang ini ia tempuh 

dengan segala daya upaya yang tulus ikhlas, jerih payah 

tak kenal lelah, dan pengorbanan yang tak terkira. 

Sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan, agar tak tergelincir, Ridwan pun selalu ber- 

pegang pada prinsip. Sekurang-kurangnya ada empat 

prinsip yang dilaksanakan secara ketat oleh Ridwan, yakni 

prinsip belajar sepanjang hayat, prinsip perbaikan diri 

secara terus-menerus, prinsip dalam menaati peraturan, 

dan prinsip dalam mempertahankan kebenaran. 

Agar perjalanan KPM berarah-tujuan sesuai dengan 

konsepsi pendiriannya, Ridwan pun memiliki visi yang 

jelas dan berjangkauan panjang dalam menatap masa 

depan KPM. Visi KPM berjangkauan 15 tahun untuk 

memproyeksikan KPM sebagai organisasi atau lembaga 

terbesar di negeri ini yang menerapkan konsep SMS dan 

mengajarkan MNR, dan periode 25 tahun mendatang 

diproyeksikan untuk mencetak manusia yang beriman, 

berilmu, dan berakhlak yang menyebar secara merata di 

seluruh wilayah Indonesia, serta periode 35 tahun men-



 

 

 
 
 

348 
 

 

 

datang diarahkan untuk mencetak manusia yang beriman, 

berilmu dan berakhlak yang berpengaruh di seluruh dunia. 

Pada saat itulah KPM akan mendunia. 

Selaras dengan visi tersebut, Ridwan pun bertekad 

untuk menggerakkan KPM dengan misi menyebarkan 

SMS dan MNR di berbagai wilayah sebagai langkah 

pertama agar masyarakat dapat memetik manfaat sebesar- 

besarnya dari keberadaan KPM. Langkah itu kemudian 

akan disusul dengan langkah kedua menyemaikan ulama- 

intelek di seluruh wilayah Indonesia. Singkat kata, KPM 

bergerak dengan arah tujuan yang jelas untuk memajukan 

peradaban umat manusia melalui pendidikan yang 

berkualitas dan berkelas dunia. 

Hal paling melegakan yang ditunjukkan dalam kinerja 

kepemimpinan Ridwan, fundamen kokoh yang sangat 

dibutuhkan KPM sebagai landasan untuk menjaga dan 

menjamin kelangsungan laju perkembangannya sekarang 

dan selanjutnya, yakni adanya tata aturan dan sistem 

kelola yang baik juga telah disediakannya. Kaderisasi 

kepemimpinan, kini juga sudah mulai dipersiapkan. 

Orang-orang terbaik KPM terus dibina, dilatih dan diberi 

kesempatan untuk menunjukkan kinerja kepemimpinan- 

nya   secara   meyakinkan   dalam   bidang-bidang   tugas 

yang  berbeda.  Dengan  demikian,  siapa  pun  dari  gene- 

rasi penerus yang akan memimpin KPM di masa men- 

datang, diharapkan dapat mengawal perjalanan KPM 

dengan  sebaik-baiknya.  Karena  alasan  itu,  setiap  saat 

bila Ridwan dikehendaki untuk mengemban tugas dan 

memanggul tanggung jawab baru yang lebih besar, ia siap 

meninggalkan KPM, dan generasi penerus pun siap untuk 

melanjutkan kepemimpinannya.
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Kendati demikian, seperti apa sesungguhnya kepe- 

mimpinan Ridwan di mata orang-orang terdekatnya? Bab 

ini memaparkan gambaran holistik tentang sosok Ridwan 

sebagai pemimpin KPM di mata para bawahannya, guru, 

siswa, orangtua siswa, mitra KPM, rekan, dan istrinya. 
 
 
 

Tegas dan Berwibawa 
 

Pada awalnya, Muhammad Abdul Afif, staf KPM, ber- 

gabung dengan KPM agar dapat memberikan kontribusi 

yang baik kepada masyarakat khususnya di dunia 

pendidikan. Namun setelah masuk ke KPM, hingga saat ini, 

bukan hanya kontribusi yang baik untuk dunia pendidikan 

yang dapat diberikan, namun justru ia memperoleh bekal 

untuk kehidupan akhirat kelak. “Setelah bergabung dengan 

KPM, Subhanallah keberkahan selalu menghampiri saya. 

Alhamdulillah jika bekerja selalu diiringi dengan niat baik 

dan ibadah tentunya akan berdampak kepada keberkahan 

yang kita dapatkan,” ujar Abdul yang mengetahui KPM 

dari teman yang sudah terlebih dahulu bekerja di KPM. 

Baginya, KPM sangat istimewa. “Sesuai dengan motto 

KPM (Ikhlas Tegas Puas), tiga kata itu yang sampai saat 

ini mengiringi langkah kami untuk mengabdi di KPM,” 

papar Abdul yang mendapatkan tugas menangani kegiatan 

pembelajaran siswa-siswa dengan level olimpiade. 

Di mata Abdul, sosok Ridwan adalah seorang pimpinan 

yang tegas dan berwibawa, dapat berbaur dengan berbagai 

kalangan, dan disenangi oleh anak didiknya. “Beliau ter- 

masuk pemimpin yang cerdas dan bekerja keras untuk 

menggerakkan roda kepemimpinan di KPM,” ujar Abdul 

yang pertama kali kenal Ridwan pada saat mulai ber-
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gabung dengan KPM pada Oktober 2010. 

Selain itu, paparnya, Ridwan adalah sosok yang ikhlas, 

bersikap tegas, dan tidak cepat puas atas apa yang telah 

dicapainya. “Ini yang perlu diteladani dari Pak Ridwan.” 

Ia berharap KPM akan menjadi lembaga pendidikan 

yang terbesar dan bermanfaat untuk masyarakat Indo- 

nesia dan Internasional dengan sistem metode seikhlas- 

nya. “Semoga Pak Ridwan selalu diberi kesehatan serta 

kebaikan di dunia dan akhirat,” harap Abdul. 
 
 
 

Sosok Pemberi Solusi 
 

Bagi guru KPM, Thyeadi Tungson ST, sosok Ridwan 

seperti seorang ayah yang membimbing dan mengarahkan 

serta   memberi   kepercayaan   kepada   anak-anaknya. 

“Tidak seperti kebanyakan pemimpin kita, beliau seorang 

pemimpin yang memberikan solusi,” papar Thyeadi. 

Menurutnya, Ridwan senantiasa tampil sebagai sosok 

yang memberikan solusi setiap permasalahan dan sangat 

perhatian terhadap setiap karyawan KPM. Kalau ada yang 

salah pasti ditegur, kalau ada yang kurang pasti 

diperhatikan. Apa bentuk perhatian Ridwan? “Ya solusi, 

baik berupa pemikiran, nasihat, bahkan materi. Ada 

karyawan yang tidak punya koper ketika mau berangkat 

ke luar negeri, maka beliau pun memberikan koper. Itulah 

figur seorang ayah,” ujar Tim Juri KPM itu. 

Namun, yang paling membuatnya terkesan, Ridwan 

adalah sosok yang sederhana. “Waktu pelatihan beliau 

pakai motor padahal stafnya naik mobil,” lanjut lulusan 

Teknik Elektro UGM Yogyakarta tahun 2005 itu. 

Menurut Thyeadi, Ridwan adalah pemimpin yang tegas.
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“Beliau tidak selalu menyalahkan tetapi memberikan 

solusi atau alternatif pilihan. Beliau mampu mengarahkan 

dan memberikan kenyamanan,” tutur pria yang bergabung 

dengan KPM sejak tahun 2009 itu. 

Guru komputer di Ummul Qurra Bogor, itu bermimpi 

suatu saat nanti KPM bisa menjadi mitra pendidikan 

formal. Artinya, ketika orang-orang butuh pendidikan 

formal untuk anak-anaknya dan bingung mau melakukan 

kreativitas apa di sekolah, KPM bisa menjadi solusi. 

Orangtua tidak perlu terbentur dengan masalah finansial 

karena di KPM pembayaran dilakukan seikhlasnya. Tak 

cuma itu, anak-anak bisa menjadi lebih baik karena di 

KPM ada PR Akhlak, Kartu Shalat, hafalan al-Qur’an, dan 

pengamalan tujuh Sunnah Nabi. “Dengan KPM, siapa pun 

bisa berinteraksi dan bisa meningkatkan keimanannya,” 

kata Thyeadi sembari menambahkan selain kursus 

matematika, KPM kini juga membuka kursus taekwondo, 

bahasa Arab, dan bahasa Inggris. 

Karena itulah ia berharap Ridwan tetap istiqamah dan 

bisa membawa KPM jauh lebih baik lagi. 
 
 
 

Guru yang Sempurna 
 

Pramote Kajompai, team leader dari Thailand pada 

AITMO 2013, saat ditanya siapa Ridwan yang ia kenal, ia 

menjawab, “Setahu saya dia seorang matematikawan dan 

pelatih matematika. Tapi bagi saya, dia juga seorang guru 

yang begitu sempurna. Karena beliau sangat bersemangat 

membantu, mendidik, membimbing, dan mengarahkan 

murid-muridnya, dan tidak menentukan tarif kepada 

murid-muridnya.”
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Persahabatan antara Pramote dan Ridwan dirasakan 

sangat baik. Keduanya saling menolong. Bila Pramote 

butuh pertolongan, Ridwan menolongnya. Begitu pula 

sebaliknya. Contohnya, ketika membutuhkan bantuan 

materi matematika, mereka berdua saling membantu. 

Hubungan antara keduanya dibina dengan baik melalui 

email dan sarana komunikasi lainnya. Setidaknya sebulan 

sekali mereka berdua berkomunikasi. “Saya sangat 

bahagia bersahabat dengan Pak Ridwan. Pernah suatu 

saat kami mengundang beliau untuk mengisi seminar di 

Bohold dan beliau lupa kalau paspornya sudah kadaluarsa, 

namun beliau pada akhirnya dapat datang tepat waktu. 

Sungguh kami sangat bahagia dengan kedatangan beliau 

tepat waktu, dan beliau selalu mendukung kami dalam 

berbagai hal,” ujar Pramote. 
 
 
 

Serba 100 Persen 
 

Bagi  Radnev  Dinko  Ivanov,  team  leader  Bulgaria 

pada AITMO 2013, Ridwan 100 persen matematikawan, 

100 persen organisatoris, dan 1000 persen sahabat yang 

baik. Sebagai seorang matematikawan, Ridwan sangat 

bagus, sebagai seorang manajer ia sangat handal, sebagai 

organisatoris ia mampu memimpin dengan sangat baik, 

dan sebagai sahabat ia sahabat yang sejati. 

“Anda juga bisa lihat bagaimana kontribusi beliau 

dalam pelaksanaan kontes ini (AITMO 2013). Saya ter- 

pukau dengan pelaksanaan AITMO 2013 di Indonesia kali 

ini. Saya pikir Pak Ridwan tidak hanya seorang mate- 

matikawan  yang  ekselen,  namun  juga  pemimpin  dan
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manajer yang sangat bagus. Saya berharap Indonesia bisa 

menjadi tuan rumah lagi dalam event kompetisi mate- 

matika internasional di waktu mendatang,” tutur Ivanov 

yang sehar-hari berprofesi sebagai guru SMP di Bulgaria. 
 
 
 

Rela Berkorban 
 

Reki Lili Puspa, ibu rumah tangga yang menitipkan 

anaknya ke KPM sejak kelas 5 SD, ini sangat menghargai 

upaya sungguh-sungguh Ridwan menggali, mengem- 

bangkan, dan mengarahkan potensi anak-anak sehingga 

menjadi anak yang cerdas dan berakhlak. Ini sumbangan 

terbesar Ridwan dalam membangun anak bangsa. 

Hal lain tentang Ridwan yang ia kenal, pada awal tahun 

2009 Ridwan telah membangun komunitas untuk 

menumbuh-kembangkan kemampuan anak secara maksi- 

mum. Yang tak kalah mengesankan, Ridwan kalau terima 

uang dari pelatihan dimasukkan ke KPM, padahal menurut 

Reki seharusnya itu haknya, tapi malah dijadikan sebagai 

penghasilan KPM, bukan penghasilan pribadi. 

Reki mengagumi Ridwan terutama karena berhasil 

menerapkan nilai-nilai keikhlasan di lingkungan KPM. 

Tiga nilai yang menjadi slogan KPM, yaitu Ikhlas, Tegas, 

Puas, bukan slogan kosong, melainkan benar-benar 

diusung dalam praktik nyata sehari-hari. 

Ketika pertama kali menghadapi tes eliminasi, Reki 

mengaku, anak-anaknya takut tereliminasi. Tetapi, 

karena pemahaman tentang keikhlasan sedemikian dalam 

ditanamkan Ridwan ke dalam hati anak, akhirnya ia 

menasihati anaknya untuk ikhlas mengikuti tes eliminasi,
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tak perlu berpikir lolos atau tidak, dan mereka menerima. 

Dengan demikian, apapun hasil tes tak menjadi beban, 

bahkan mereka bisa merasa nyaman. Ini menunjukkan 

bahwa pemahaman tentang keikhlasan telah berhasil 

ditanamkan Ridwan ke hati anak sehingga anak rela 

menerima apa pun hasilnya. 
 
 
 

Penuh Perhatian 
 

Atika Almira yang sekarang menjadi mahasiswa 

Arsitektur ITB adalah anak binaan KPM. Atika senang 

belajar di KPM karena guru KPM mengajar dengan santai. 

“Saya masih ingat di masa awal belajar di KPM, Pak 

Ridwan penuh perhatian kepada para siswa-siswinya. Pak 

Ridwan suka bersenda gurau dengan kami di dalam kelas, 

dan sering membelikan kami makanan di akhir sesi 

belajar. Selain itu, Pak Ridwan juga terkadang mem- 

berikan hadiah bagi salah satu di antara kami yang 

berhasil menjawab pertanyaan. Itu berarti Pak Ridwan 

seorang pendidik yang baik,” tutur Atika. 

Agak berbeda dengan Ridwan, guru-guru KPM lainnya 

kadang-kadang mengajar dengan suasana tegang. Tapi 

hal itu bisa dimengerti Atika karena setiap guru memang 

berbeda-beda gaya.  “Begitu pun guru-guru KPM lainnya, 

mereka bukan hanya mengajar, tetapi mendidik juga. 

Walaupun suasana belajar kami tegang, kami tetap 

diingatkan jika salah. Kami dimotivasi ketika mulai turun 

semangat. Di akhir sesi belajar seringkali Pak Ridwan 

menyampaikan tausiyah kehidupan. Itu yang membuat 

saya merasa nyaman di KPM,” tambah Atika.
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Berkarisma 
 

Irfan Shah Akbar Rulianto, siswa KPM yang ingin 

menjadi orang biasa tapi besar manfaatnya bagi banyak 

orang, ini menyatakan pendapatnya, bahwa Ridwan 

adalah seorang tokoh yang berwibawa. Banyak sekali hal- 

hal yang bisa dipelajari dan diteladani dari Ridwan. “Pak 

Ridwan berperan sangat banyak dalam membantu saya 

mencari jalan dalam memecahkan soal. Beliau adalah 

seorang yang sangat pemurah dan senang membantu 

orang lain. Beliau adalah sosok yang sangat saya hormati,” 

ujar Irfan. 

Ada banyak hal yang bisa diteladani dari sosok Ridwan. 

“Mungkin  akan  terlalu  panjang  kalau  saya  sebutkan 

satu-persatu. Singkat kata, beliau adalah tokoh yang 

sangat ikhlas. Beliau juga seorang yang berwibawa dan 

berkarisma,” tandas Irfan. 
 
 
 

Pendidik yang Rendah Hati 
 

Sementara   itu,   menurut   Rezky   Arizaputra,   siswa 

KPM, cara mengajar Ridwan dan guru-guru di KPM pada 

umumnya sangat menyenangkan, serius tapi santai. 

“Khusus untuk Pak Ridwan, selain mengajar matematika, 

beliau juga selalu memberikan pendidikan akhlak dan 

ibadah seperti hafalan al-Qur’an dan puasa sunnah serta 

nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat,” kata Ekky, 

sapaan akrab Rezky Arizaputra. 

“Pak  Ridwan  adalah  sosok  pendidik  yang  ikhlas, 

beliau mendirikan KPM dengan metode sistem belajar 

seikhlasnya, yang sepanjang pengetahuan saya, hal ini



 

 

 
 
 

356 
 

 

 

adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia 

sampai saat ini. Beliau mendidik kami tentang akhlak, 

mengajarkan kami beribadah dengan baik, shalat ber- 

jamaah, berpuasa Senin-Kamis, bersedekah dan membaca 

al-Qur’an,” lanjut Ekky. 

Menurutnya, yang perlu diteladani dari Ridwan adalah 

sikap rendah hati, sederhana dan selalu berbuat segala 

sesuatu dengan  ikhlas. “Semoga Pak Ridwan selalu sehat 

dan dapat mengantarkan KPM menjadi semakin besar dan 

dikenal di dunia,” pungkasnya. 
 
 
 

Tidak Mudah Menyerah 
 

Oki   Novendra,   siswa   binaan   KPM   yang   meraih 

medali emas dalam ICYS (International Conference of 

Young Scientist) 2010 dan dalam kompetisi matematika 

internasional lainnya, mengaku mendapat banyak pela- 

jaran dari KPM, bukan hanya pelajaran matematika saja. 

Mahasiswa   jurusan Teknik Elektronika ITB ini 

mengaku   sangat   menyukai   cara   mengajar   Ridwan 

yang menyenangkan. “Pak Ridwan selalu memberikan 

pandangan beliau tentang makna hidup berdasarkan 

tinjauan hukum Islam. Ini membuat para murid selalu 

ingat bahwa selain hal-hal akademis, ada hal-hal lain yang 

juga penting. Bahkan lebih penting untuk dilaksanakan 

dengan baik, yaitu pergaulan sosial yang kita lakukan 

dengan orang lain dan hubungan kita kepada Allah SWT 

sebagai hamba-Nya,” tutur Oki. 

Menurutnya, dalam mengajar Ridwan cenderung santai 

tetapi tetap serius. Setiap pertemuan pasti ada materi yang 

harus diselesaikan tetapi bukan berarti murid dipaksakan

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Ridwan sebagai Pemimpin 357

 

 

untuk mengerti. Tetapi guru membuat suasana belajar 

yang santai sehingga murid tertarik mengikuti bahasan 

pelajaran sehingga pikiran murid lebih terbuka untuk 

menyerap materi yang diberikan. 

Di mata Oki, Ridwan adalah sosok yang idealis. 

“Mungkin dalam bahasa santainya beliau seorang yang 

‘alim’. Gaya mengajarnya menarik. Beliau tidak mudah 

menyerah, dari cerita tentang beliau mendirikan KPM 

sangatlah luar biasa. Semoga Pak Ridwan tetap meng- 

hasilkan para juara olimpiade dengan tetap menampilkan 

nilai-nilai kehidupan kepada setiap murid. Semoga KPM 

bisa menghasilkan murid-murid yang lebih hebat dari 

murid-murid sebelumnya dalam hal akademis maupun 

non-akademis.” 
 
 
 

Penasihat yang Benar 
 

Menurut Sukismi, staf Bagian Produksi KPM, Ridwan 

suka memberi teguran dan nasihat bila ia melakukan ke- 

salahan. Ia mengaku kadang-kadang menggerutu bila 

diberi nasihat. Padahal, setelah ia pikir-pikir, komentar, 

masukan, dan nasihat yang diberikan Ridwan itu benar. 

Bagi Sukismi, Ridwan adalah pemimpin yang menaruh 

perhatian atas proses kerja karyawannya, dan selalu 

menegur ketika ada sesuatu yang dinilai kurang. “Meski- 

pun pada awalnya, saya menggerutu terhadap pernyataan 

atau sikap Pak Ridwan, namun setelah saya renungi, ter- 

nyata beliau benar berkata atau bersikap seperti itu,” ujar 

Sukismi. 

Selain penuh perhatian terhadap karyawannya, di mata 

Sukismi, Ridwan juga kerap memberikan motivasi.
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Ridwan pun kerap mengingatkan dan menjelaskan 

mengenai konsep seikhlasnya, bahwa bekerja tidak 

semata-mata mencari uang. “Hal itu saya pegang sampai 

sekarang,” katanya. 
 
 
 

Integritasnya Kuat 
 

Arief Rachadiono Wismansyah, Walikota Tangerang, 

mengenal Ridwan sejak 7 tahun lalu ketika sama-sama 

melakukan shalat malam berjamaah selama 40 hari di 

Darul Jannah Cibinong, Bogor. Ketika itu Arief masih 

menjadi direktur Rumah Sakit Sari Asih. Bila bertemu, 

keduanya membicarakan banyak hal terkait dengan 

majelis taklim, teruma masalah ketauhidan, bagaimana 

hidup senantiasa di jalan Allah. Setelah itu mereka berdua 

kerap bicara via telepon dan saling berkunjung ke rumah 

atau ke kantor. 

Dalam pandangan Arief, Ridwan adalah sosok yang 

dianugerahi kekuatan ‘tegak lurus’ kepada Allah, sangat 

cerdas,  punya  semangat  yang  sangat  tinggi,  dan tulus 

ikhlas. Sebagai guru sejati, Ridwan bisa digugu (dipercaya) 

dan    ditiru    kebaikan-kebaikannya.    “Ridwan    adalah 

sosok yang punya integritas dan bisa dijadikan cermin 

pembelajaran buat kita,” kata Arief. 
 
 
 

Punya Integritas 
 

Dalam pandangan Hari Purwanto, kepala KPM Cabang 

Solo, Ridwan merupakan sosok pemimpin yang terbuka, 

wawasannya maju ke depan, dan rela berjuang untuk 

umat.  “Beliau  itu  selalu  mantap  dalam  memutuskan
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segala hal. Jika menurut beliau sesuatu hal itu benar, 

beliau tidak peduli kanan atau kiri, cocok atau tidak cocok. 

Beliau meyakininya sebagai sesuatu yang sudah menjadi 

kehendak Allah,” tutur Hari. . 

Saat ini masyarakat dan bangsa Indonesia diliputi krisis 

kepribadian sehingga penyelewengan terjadi di mana- 

mana. Korupsi adalah salah satunya. “Diharapkan KPM 

di bawah kepemimpinan Pak Ridwan dapat menuntaskan 

krisis kepribadian ini dalam tempo 15 tahun ke depan,” 

tandas Hari. 

Mengapa mesti 15 tahun mendatang? Karena siswa- 

siswi binaan KPM yang masih duduk di bangku SD, SMP, 

dan SMA merupakan kader-kader atau calon-calon yang 

bakal tampil sebagai pemimpin dan menduduki jabatan 

penting 15 tahun mendatang. Mereka bisa diharapkan akan 

menjalankan kepemimpinannya atau jabatannya secara 

amanah, menerapkan nilai-nilai keikhlasan, persaha- 

batan, keakraban, dan tanggung jawab sebagaimana yang 

telah ditanamkan oleh KPM sejak dini. Pendidikan sejak 

dini itu sangat mengena dan membekas. Apalagi, Ridwan 

sebagai pemimpin KPM bisa dijadikan sebagai panutan. 

“Beliau itu merah birunya KPM. Beliau punya integritas, 

tidak peduli untung dan rugi atau cocok dan tidak cocok,” 

ungkap Hari. 
 
 
 

Mengayomi Karyawan 
 

Di mata Weni Wulansari, staf Administrasi Keuangan 

KPM, Ridwan adalah sosok dengan penampilan kepemim- 

pinan yang sangat kuat. “Pak Ridwan itu pemimpin banget. 

Kalau  bicara  KPM,  tokoh  sentralnya  ya  Pak  Ridwan.



 

 

 
 
 

360 
 

 

 

Ketika di kantor sebagai presdir beliau bertindak sebagai 

presdir. Tapi beliau juga akrab sama semua karyawan, 

kadang suka bercanda juga. Dalam pengajian Rabuan, 

ada sesi tanya jawab. Karyawan boleh tanya apa saja 

kepada Pak Ridwan, sehingga bisa lebih akrab. Jadi, Pak 

Ridwan bisa menempatkan diri kapan sebagai pimpinan 

dan kapan sebagai karyawan,” kata Weni. 

Weni lebih lanjut menuturkan, dalam pengajian Ridwan 

biasanya menyampaikan hal-hal baru dan aktual sehingga 

wawasan karyawan bertambah. Ia juga kerap 

mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, dan karyawan diajak 

untuk taat beribadah. Karyawan pun mengerjakan apa 

yang disampaikannya. 

Sebagaimana dituturkan Weni, selain memberi 

motivasi, Ridwan juga mengayomi. Misalnya, ketika sibuk 

menghadapi banyak pekerjaan yang semuanya harus cepat 

diselesaikan, Ridwan memahami keterbatasan 

karyawannya. “Semoga Pak Ridwan juga mengayomi mitra 

kerjanya,” cetus Weni. 
 
 
 

Pemimpin yang Penuh Semangat 
 

Dalam pandangan Muchammad Fachri, Manajer 

Litbang KPM, Ridwan merupakan sosok yang penuh 

perhatian dan mengayomi bawahannya. “Pak Ridwan 

adalah pemimpin dan sekaligus orangtua saya,” kata 

Fachri. Ridwan suka membimbing dan menasihati karya- 

wan. Oleh karena itu, kalau ia sibuk di luar, ia dirindukan. 

Ketiadaan Ridwan di kantor dirasakan seperti ada yang 

kurang. “Pokoknya ketika beliau lama pergi keluar, tidak 

ada di KPM, kita merasa seperti ada kehilangan,” terang
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Fachri. Bila Ridwan ada di kantor, ia kerap memanggil 

stafnya untuk berdiskusi meskipun waktu itu banyak 

pekerjaan yang belum diselesaikan. “Kadang-kadang suka 

kesel juga, karena pekerjaan jadi nggak selesai-selesai, 

malah  ditambah  lagi  dan  lagi.  Tapi  kalau  nggak  ada 

beliau di kantor kami kangen dengan diskusinya untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan,” ujar Fachri. 

Fachri melihat Ridwan sebagai sosok yang komunikatif 

karena seringnya mengajak diskusi dan meminta pendapat 

dari bawahan, meski ia sering mengatakan tidak suka 

demokrasi untuk mengambil keputusan dengan voting. Bisa 

dibayangkan bagaimana kalau yang melakukan voting itu 

orang-orang yang tidak tercerahkan atau dangkal ilmunya 

dan sempit wawasannya, maka hasil keputusannya tidak 

benar, menyesatkan dan merugikan banyak orang. “Jadi 

keputusan yang perlu  pendapat dari teman-teman di sini 

itu yang sering beliau diskusikan, tapi keputusan yang 

harus diputuskan sendiri tak didiskusikan,” tutur Fachri. 

Baginya, Ridwan adalah motivator yang sering 

menganjurkan dan mendorong karyawan untuk bekerja 

secara lebih baik, apalagi sering menghadapi pekerjaan 

yang tidak terduga. Ridwan kerap mengingatkan karyawan 

agar tidak meninggalkan shalat dhuha. Mungkin  orang 

lain beranggapan shalat dhuha mengurangi etos kerja 

karena pekerja harus berhenti dulu. Tetapi tidak begitu 

di mata Ridwan. Menggunakan waktu kerja untuk shalat 

dhuha merupakan perbuatan yang sesuai dengan etos 

kerja. Itu lebih baik daripada orang yang terus bekerja tapi 

tidak ada hasilnya. Sedangkan orang yang shalat dhuha 

pasti menghasilkan rezeki. “Jadi nggak apa-apa waktu 

bekerja berkurang yang penting kita shalat dhuha. Selain
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shalat  dhuha,  ada  tadarus  al-Qur’an.  Jadi  banyak  hal 

yang mungkin menurut sebagian orang mengurangi jam 

kerja tapi bagi beliau tidak apa-apa yang penting ibadah. 

Apalagi shalat dhuha itu perlu untuk mendatangkan 

keberkahan,” ujar Fachri mengutip Ridwan. 

Di mata Fachri, Ridwan konsisten dengan gagasannya. 

Misalnya dalam hal SMS, Ridwan terus mempertahankan 

dan peduli untuk menyebarluaskan SMS, karena dengan 

sarana SMS KPM bisa mengajak manusia memperbaiki 

kualitas akhlak dan ibadahnya. Karena alasan itu, dalam 

kesempatan apapun dan di manapun, konsep SMS selalu 

diceramahkan dan orang yang bisa menerima konsep SMS 

didorong dan difasilitasi untuk membuka cabang KPM. 

Begitu juga, saat di luar negeri, dalam kesempatan lomba, 

kompetisi, olimpiade, seminar, atau pelatihan, konsep SMS 

terus diperkenalkan. 

Ada yang mengatakan Fachri salah satu kader Ridwan, 

namun Fachri mengaku masih belum mengerti kaderisasi 

seperti apa, karena ia tak memikirkan soal itu “Yang 

penting saya menjalankan apa yang diperintahkan beliau. 

Mengalir sajalah begitu,” ujarnya. 
 
 
 

Selalu Memotivasi 
 

Desi Kurniawati, manajer Jaringan KPM, mengatakan 

Ridwan kerap memberi motivasi agar karyawan selalu 

meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, pening- 

katan kemampuan diri, dan skill agar bisa mengikuti 

perkembangan.  “KPM  akan  terus  berkembang,  siapa 

yang tidak bisa mengikuti akan tertinggal,” ujar Desi 

menirukan Ridwan.
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Ridwan menjelaskan kepada segenap karyawan KPM 

bawa bekerja itu ibadah, lebih-lebih KPM itu BUMA 

(badan usaha milik Allah). Jika karyawan tidak rajin 

beribadah,  KPM  tidak  akan  bisa  berkembang  sepesat 

ini. “Kita bekerja bukan untuk mencari uang, tapi untuk 

beribadah, rezeki akan ikut sendiri. Ketika kita tidak 

mengikuti perintah Allah atau kurang tekun beribadah, 

maka KPM tidak akan maju dan personilnya akan jatuh 

atau akan keluar atau terpental oleh aura KPM,” kisah 

Desi menirukan Ridwan. “Di KPM memang boleh dibilang 

banyak hal di luar dugaan bisa terjadi, bukan karena 

aturan kerja, atau kepiawaian karyawannya, melainkan 

karena karyawan istiqamah dalam beribadah sehingga 

mengundang pertolongan Allah,” papar Desi. 

Contoh hal di luar dugaan terjadi ketika ada acara 

Holiday with Mathematics (HWM) dengan mengundang 

4 profesor dari Texas University, Amerika Serikat, untuk 

mengajar matematika kepada siswa-siswi binaan KPM, 

kegiatan ini menelan biaya tidak kecil, sedangkan KPM 

tidak punya anggaran kecuali hanya mengandalkan 

bayaran   seikhlasnya.   Kendati   demikian,   acara   ini 

berjalan lancar. Contoh lain adalah penyelenggaraan event 

olimpiade  internasional  AITMO  di  Sentul  yang  diikuti 

10 negara dan menelan biaya sangat besar. KPM harus 

menanggung  biaya  konsumsi  dan  akomodasi  peserta 

dari mancanegara selama 4 hari di Indonesia. Acara itu 

bisa berlangsung sukses meski KPM kesulitan anggaran. 

Contoh lain ketika ada kegiatan yang memerlukan mobil 

tiba-tiba   orangtua   meminjamkan   mobilnya.   “Semua 

ini bisa terjadi karena KPM itu milik Allah sehingga ketika 

perlu apa-apa selalu ada jalan terbuka,” kata Desi
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mengutip Ridwan. Sejak awal Ridwan selalu mengatakan 

bahwa KPM itu punya Allah. 

Hal lain yang mengesankan tentang sosok Ridwan, 

menurut Desi, setiap kali pulang dari luar negeri, Ridwan 

selalu membawa oleh-oleh buku matematika baru yang 

tebal-tebal dan harganya relatif mahal. Sebagai pecinta 

buku, buku yang dibawa pulang  jumlahnya belasan dan 

bahkan pernah satu dus. Buku yang bagus digunakan 

sebagai referensi untuk berkreasi dalam melahirkan ide- 

ide baru dan dijadikan rujukan untuk membuat sola-soal 

baru. 

Ridwan secara nasional dan internasional sudah diakui 

sebagai seorang profesional, juri olimpiade dan konsultan 

matematika. “Sebagai presiden direktur KPM, Pak Ridwan 

banyak menerima undangan pelatihan dan seminar dari 

berbagai kalangan, mereka tidak mau pelatih lain selainP 

Ridwan,” tutur Desi. 

Selama ini kesan masyarakat tentang KPM begitu kuat, 

dan yang menjadi icon dan tokoh sentral adalah Ridwan 

sebagai satu-satunya tokoh. “Pak Ridwan sendiri 

sesungguhnya ingin menghilangkan kesan ketokohan yang 

seperti itu dengan cara mengadakan kaderisasi di tengah 

padatnya kegiatan KPM. Kaderisasi pelatih sudah berjalan 

lagi sejak Januari 2014 lalu,” terang Desi.. 
 
 
 

Sosok Negarawan 
 

Dien Novita, kepala KPM Cabang Bekasi, melihat 

Ridwan sebagai sosok yang ‘aneh’. “Kalau punya ide kayak 

spontan,  seperti  ide  mau  mengembangkan  usaha  baru 

di KPM itu spontan banget, bikin kaget. Misalnya, UPS
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Bangkrut itu sesuatu yang aneh. Tapi anehnya lagi ide Pak 

Ridwan itu selalu terbukti,” ujar wanita yang akrab 

dipanggi Bu Vivi ini. 

Lebih lanjut Vivi menyatakan, kalau berbicara Ridwan 

cepat dalam memberi tanggapan. “Waktu itu saya usul 

gelar kejuaraan taekwondo yang bayarnya seikhlasnya. 

Usul itu langsung diterima dan event itu katanya mau 

digelar September tahun ini. Itu kan luar biasa spontan. 

Terus saya bilang, Pak nanti kalau ada yang nggak bayar 

bagaimana?  Beliau menjawab, ‘Ya nggak apa-apa, orang 

kita bukan cari uang’,” tutur Novita keheranan melihat 

kecepatan Ridwan menanggapi. 

Untuk memberi keyakinan kepada bawahannya itu, 

Ridwan pun tak bosan menjelaskan kembali makna konsep 

sistem metode seikhlasnya itu. “Kerjakan saja segala 

sesuatu dengan ikhlas. Perbuatan yang ikhlas itu bisa 

berdampak luar biasa asalkan kita yakin. Pasti itu! Ada 

yang mengatur semua. Dan itu pasti bisa terlaksana 

asalkan niat kita benar-benar ikhlas,” tandas Ridwan. 

Mendengar penjelasan Ridwan itu, Vivi menangkap 

derjat ketakwaan Ridwan begitu tinggi. “Kayak-nya 

takwanya tinggi banget, karena untuk mencapai tahap 

menerima seikhlasnya kan susah. Pak Ridwan sudah tidak 

memikirkan materi, sudah dalam taraf ikhlas yang hakiki. 

Jadi, apapun yang didapatkan kurang atau lebih, diterima 

dengan syukur dan tenang,” ujar Vivi. 

Ketika  Vivi  baru  mengenal  Ridwan,  ia  mengaku 

takut kepada Ridwan. Kenapa takut? Takut karena 

orangnya lugas, kalau bicara tanpa basa-basi, begitu juga 

kalau mengambil keputusan tidak bisa diganggu-gugat 

karena tegas. “Kalau nggak setuju sama anak, anak itu
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dieliminasi. Nggak peduli anak siapa, beliau nggak pilih 

kasih. Ya sudah, daripada dieliminasi lebih baik menurut 

saja apa kata Pak Ridwan,” ungkap Vivi. 

Setelah tujuh tahun mengenal Ridwan, Vivi baru me- 

mahami mengapa Ridwan bersikap tegas. Sikap tegasnya 

Ridwan itu dimaksudkan untuk menjaga disiplin anak 

supaya anak tidak belajar seenaknya, sudah dididik dan 

diarahkan dan dibiayai anak harus tahu berterima kasih, 

bersyukur, dan belajar bertanggung jawab pada diri 

sendiri. “Saya pikir sikap tegas seperti itu memang perlu,” 

tandas Vivi. 

Disiplin dan ketegasan Ridwan yang tidak pilih kasih 

terhadap semua orang itu menunjukkan Ridwan tidak 

membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Jadi siapa 

pun  dianggap  sama  semua.  “Mau  orangtuanya  dekat 

atau  nggak  sama  beliau,  selama  muridnya  berdisiplin 

Pak Ridwan nggak akan pilih-pilih,” kata Vivi. Sikapnya 

terhadap karyawan juga begitu, menganggap semua karya- 

wan sama. Ini yang membedakan Ridwan dari pimpinan 

yang lain. Kadang-kadang pimpinan menganggap karya- 

wannya remeh. Tapi bagi Ridwan, semua karyawan di- 

anggap keluarga sehingga karyawan betah dan suka me- 

ngerjakan  pekerjaan  dengan  senang  hati.  Oleh  karena 

itu,  tidak  mengherankan  bila  menemukan  karyawan 

KPM bekerja sampai 24 jam. Guru-guru juga ada yang 

terus bekerja pada hari Sabtu dan Minggu. Mereka punya 

banyak kegiatan mengajar, tapi mereka senang-senang 

saja. 

Mengapa karyawan dan guru KPM giat bekerja? 

Menurut Vivi, hal itu tidak terlepas dari perilaku pim- 

pinannya.  Dalam  pandangannya,  Ridwan  adalah  sosok
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pemimpin yang berdedikasi. Bahkan kepada anak-anak, 

Ridwan tampil sebagai pendidik yang berdedikasi. Me- 

nurutnya, rata-rata anak yang diajar Ridwan merasa 

senang. “Pak Ridwan itu punya kharisma tersendiri. 

Orangtua dan anak-anak kalau Pak Ridwan ngomong 

semuanya diam. Sekian ratus orang kok bisa diam ya? 

Nggak tahu beliau punya jimat apa,” tutur Vivi terheran- 

heran. 

Lebih lanjut ia menuturkan, susah mencari matema- 

tikawan sekaliber Ridwan. “Logikanya sangat bagus 

sehingga mengajar logika kepada anak-anak juga sangat 

bagus, beliau sangat bagus membuka logika anak-anak 

untuk mengerjakan soal dengan berpikir kreatif. Rasanya, 

anak-anak kok jadi pintar begini,” tangkas Vivi. 

Akan halnya dengan citra Ridwan dan KPM, 

menurutnya, Ridwan sebagai pendiri KPM tidak bisa 

dipisahkan dari KPM. “KPM ya Pak Ridwan dan Pak 

Ridwan  ya  KPM,”  kata  Vivi.  “Tapi  tampaknya  pelan- 

pelan Pak Ridwan sudah mulai menyiapkan pengganti- 

penggatinya. Ada beberapa orang yang ditugaskan 

mengelola KPM dengan kepercayaan dan otoritas lebih 

besar daripada sebelumnya. Persiapan suksesi yang mulai 

disiapkan ini menunjukkan Pak Ridwan memiliki sifat- 

sifat kenegarawanan,” tandas Vivi. 
 
 
 

Tokoh Sentral 
 

Kepala SDIT Darul Jannah Cibinong, Bogor, Nur Kholis 

Dawam, menyatakan KPM dan Ridwan merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan. “KPM tanpa Pak Ridwan  

nggak  bakal  jalan,  karena  beliau  merupakan
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tokoh sentralnya. Selama ini KPM maju karena peran Pak 

Ridwan,” kata Nur Kholis. 

“Bayangkan saja, Pak Ridwan itu pembina nasional 

untuk olimpiade matematika tingkat dasar dan me- 

nengah. Ibaratnya jagonya pembina di Kemendikbud ya 

Pak  Ridwan.  Sebagai  pembina  nasional,  beliau  punya 

link lomba internasional. Dunia internasional tahu tokoh 

MNR dan pemimpin KPM ya Pak Ridwan. Beliau sangat 

berpengaruh. Dilihat dari keilmuan, Pak Ridwan sangat 

mumpuni, beliau itu pencetus MNR. Banyak lagi kelebihan 

Pak Ridwan lainnya dan belum ada yang menyamai. Beliau 

itu bukan sekadar direktur lembaga bimbel. Saya melihat 

belum ada kader yang sekaliber Pak Ridwan,” tandas Nur 

Kholis. 

Sosok Ridwan pada satu sisi merupakan kekuatan 

KPM, tapi bila dikaitkan dengan kaderisasi dalam konteks 

suksesi kepemimpinan, sosok Ridwan menampilkan 

tantangan tersendiri bagi KPM untuk mempertahankan 

nama besarnya. 
 
 
 

Bijak dan Bajik 
 

Bambang Sugiarto, kepala KPM Cabang Bali, 

memandang Ridwan sebagai sosok yang unik dan luar 

biasa. Karena kelebihan yang dimiliki, Ridwan bisa menjadi 

teladan bagi semua orang, bukan hanya bagi lingkungan 

KPM saja. “Ilmunya tinggi, bukan cuma matematika saja, 

termasuk leadership dan penguasaan ilmu agama, tetapi 

beliau santun, bijak dan bajik,” kata Bambang. 

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, Ridwan tidak 

terkesan menggurui tetapi memberi teladan dan meng-
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inspirasi orang lain. “Jika saja semua pemimpin negeri 

ini seperti beliau, niscaya negara aman dan sejahtera,” 

ujarnya. . 

Mengaitkan kondisi KPM sekarang dengan tantangan 

masa depan, ada satu hal yang menggelitik Bambang, 

“Apakah KPM bisa menelorkan Ridwan-Ridwan muda 

yang bisa menggantikan beliau jika pada saatnya nanti 

beliau lengser keprabon, sebab untuk memimpin KPM pada 

masa mendatang diperlukan figur pemersatu yang kuat,” 

tandas Bambang. 

 
 
 

Menyiapkan Generasi Penerus 
 

Isteri Ridwan, Anis Kurniasih, sebagai orang yang 

paling dekat dengan Ridwan boleh dikatakan orang yang 

paling tahu suasana kebatinan Ridwan. Ia menyatakan 

bahwa di dunia fana ini tidak ada yang abadi. Suaminya 

juga sudah menyadari bahwa suatu saat ia harus pergi 

meninggalkan KPM karena tuntutan perubahan atau 

panggilan untuk melaksanakan tugas baru. Oleh karena 

itu, Anis memohon kepada suaminya bila saatnya tiba 

nanti,  hendaklah  Ridwan  menunjukkan  sifat  ksatria dan 

sifat kenegarawanan dengan menyerahkan estafet 

kepemimpinan secara bertanggung jawab dan menyiapkan 

generasi penerus yang bisa diandalkan. 

Apakah generasi penerus Ridwan sudah disiapkan? 

“Kader-kader pemimpin KPM di masa mendatang sudah 

disiapkan. Itu sejumlah orang-orang terbaik KPM yang 

diberi kepercayaan sudah dikumpulkan dan diberitahu dan 

terus dibina. Salah satu kadernya adalah Muchammad
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Fachri, manajer Litbang KPM, dan masih ada beberapa 

lainnya,” papar Anis. 

“Bila nanti Pak Ridwan pergi, yang pegang kendali 

adalah orang-orang yang terbaik. KPM tidak diwariskan 

kepada anak-anaknya. Saya pikir semua rezeki anak-anak 

sudah Allah atur. Jadi tidak masalah.“ 
 
 
 

Anti-KKN 
 

Biasanya pada saat tes eliminasi, lebih-lebih tes 

eliminasi untuk menyaring siswa-siswi binaan KPM untuk 

dikirim ikut olimpiade nternasional, banyak orangtua 

mendekati Ridwan dengan harapan anaknya bisa terpilih. 

Khansa terbilang siswi tidak begitu pintar dibandingkan 

peserta tes eliminasi yang lain, tetapi Khansa malah 

terpilih. Khawatir dituding mempraktikkan nepotisme 

oleh para orangtua, seusai pengumuman hasil tes,  Dyah 

–orangtua Khansa-- memilih diam, tak mau mendekati 

Ridwan. Tiba-tiba Ridwan memanggilnya untuk ‘ngobrol’. 

Dyah mengaku bahwa selama 2 tahun anaknya ikut 

belajar di KPM, ia belum pernah kenal Ridwan, karena 

yang kerap hadir dalam pertemuan bulanan adalah 

suaminya. Baru kali itu ia kenal Ridwan dan baru kali itu 

ia mengobrol. Jadi,  sama sekali tak ada KKN sedikitpun 

di  balik  terpilihnya  Khansa.  “Saya  sendiri  selama  ini 

tak pernah mendengar Pak Ridwan pernah terlibat atau 

berbuat KKN,” ujar Dyah. 

Mengetahui   bahwa   guru   ikut   menentukan   dalam 

proses tes eliminasi, pada waktu itu, ada orangtua siswa 

diketahui hendak memberi hadiah kepada guru. Maka
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Bersama tokoh nasional di malam penganugerahan  Tokoh Perubahan Republika 2013. 

 

 
 

Ridwan meminta kepada segenap orangtua agar tidak 

memberi hadiah kepada siapapun, baik kepada guru, 

karyawan, atau pejabat KPM. “Perbuatan seperti itu 

termasuk praktik kolusi untuk tujuan dan kepentingan 

pribadi. Daripada memberi hadiah dengan cara seperti 

itu   mendingan beri saja sekaleng kerupuk ke kantor KPM, 

biar semua karyawan, guru dan orang lain bisa 

menikmatinya,” seru Ridwan. 

Jauh sebelumnya, Ridwan sendiri sudah kerap me- 

nyampaikan pengumuman mengenai aturan kegiatan 

belajar-mengajar di KPM, bahwa setiap orangtua dilarang 

memberi hadiah atau menyuap guru dengan alasan 

apapun, apalagi untuk tujuan supaya anaknya diikutkan 

olimpiade. Bahkan Ridwan pun sudah menegaskan agar 

para orangtua tidak coba-coba menyuap atau memberi
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hadiah, dan siapa yang diketahui melanggar aturan ini 

harus menerima konsekuensi anaknya dikeluarkan dari 

KPM. 

Selain Dyah, banyak orangtua siswa lainnya mengakui 

bahwa Ridwan tak bisa disuap. Korupsi juga sangat jauh 

terjadi di KPM yang menerapkan nilai-nilai keikhlasan dan 

transparansi dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, untuk 

meneruskan kepemimpinan KPM di masa mendatang, 

Ridwan pun tak menyerahkan kepada anaknya atau 

keluarganya.  Semua  ini  menunjukkan  bahwa  sebagai 

seorang pemimpin Ridwan anti-KKN. 
 
 
 
 

 
 

Ridwan menerima Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2014 dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan 

(per tama dari kanan).
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Praktek Lapang sewaktu kuliah.
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ejak masih kanak-kanak hingga masa remaja 

Ridwan kerap membantu ibunya mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga dan membantunya 

berdagang  barang  kelontongan.  Hampir  setiap 

hari sepulang sekolah ia tidak langsung pulang tetapi lebih 

dahulu mampir ke pasar untuk berbelanja barang- barang 

keperluan warung ibunya. Karena   sering ber- belanja, 

maka ia banyak berkenalan dengan orang-orang yang 

memasok barang dan yang membeli barang-barang 

dagangan ibunya. Pergaulan dengan orang-orang tersebut 

membuatnya memiliki kenalan atau relasi yang di 

kemudian hari bisa dimanfaatkannya untuk memperluas 

pasar kursus yang diusahakannya. 

Ketika remaja ia juga aktif sebagai remaja masjid. 

Sebagai aktivis masjid, Ridwan menyediakan waktu dan 

tenaga untuk membantu Dewan Keluarga Masjid (DKM), 

mengurus kebersihan dan keasrian masjid, mengorganisasi 

program kegiatan remaja masjid, menyelenggarakan 

pengajian rutin, menghubungi penceramah yang akan 

memberikan pengajian, serta membina akhlak para remaja 

masjid dan membantu mereka menyelesaikan PR
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sekolah. Dari pengalaman ini, ia memiliki banyak teman. 

Di  bangku  sekolah,  alumnus  SMPN  2  Bogor  tahun 

1990, itu juga dikenal oleh gurunya sebagai siswa yang 

kecerdasannya menonjol. Pada hampir semua pelajaran, 

ia membuat nilai yang sangat baik. Berkat prestasi belajar 

yang tinggi itu, Ridwan kerap diutus mewakili sekolahnya 

dalam kegiatan lomba-lomba dan selalu menjadi juara. Tak 

pelak lagi, sejumlah guru bersimpati kepadanya. Ketika 

tahu sekolahnya membutuhkan tenaga pengajar dan 

Ridwan mengajukan diri untuk mengisi lowongan itu, 

segenap guru menerimanya dengan senang hati. 

Begitu juga ketika menjadi mahasiswa, Ridwan dikenal 

teman-temannya sebagai orang yang bersahabat dan tekun 

belajar. Corak kepribadian Ridwan yang sedemikian itu 

menarik orang-orang di sekitarnya untuk bersahabat, 

berkumpul, berdiskusi, dan menimba ilmu dari Ridwan. 

Pengalaman pergaulan di kampus ini memberikan 

manfaat bagi Ridwan ketika ia pertama kali membuka 

kursus KPM. Tak sedikit teman-temannya datang untuk 

membantunya menyelenggarakan kegiatan kursus. 

Itulah sekelumit kisah tentang sisi sosial Ridwan dalam 

bergaul dengan keluarga, masyarakat sekitarnya, guru, 

dan teman-teman sekolah dan kuliahnya. Dari sekelumit 

kisah ini bisa dipetik kesimpulan, bahwa Ridwan sudah 

biasa memberi manfaat kepada orang lain sejak masa 

kecilnya hingga ia dewasa. Banyak orang ingin tahu, 

seperti apa sisi sosial Ridwan sejak ia mengembangkan 

lembaga KPM yang dipimpinnya. 

Untuk mengetahui sosok sosial Ridwan lebih jauh, 

dalam Bab ini dikemukakan pandangan-pandangan dari 

relasi Ridwan yang banyak berhubungan dengannya, di
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Junior Summer Math Camp, Texas Amerika Serikat. 

 

 

antara mereka adalah mitra KPM, orangtua siswa, dan 

koleganya. 

 
 
 

Program Terbaik di Dunia 
 

Prof Max Warshauer, guru besar matematika dari Texas 

State University, Amerika Serikat, mengenal Ridwan dari 

sang istri pada acara lomba Primary Math World Contest 

(PMWC) di Hong Kong, sekitar tahun 2007 atau 2008. 

Persahabatan ini makin bertambah akrab ketika Ridwan 

membawa siswa-siswa dan guru KPM untuk mengikuti 

program matematika musim panas (Summer Math Camp) 

di Texas State University, San Marcos, Amerika Serikat. 

“Setiap tahun, dalam enam tahun terakhir, Ridwan selalu
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membawa tim dari Indonesia untuk mengikuti program 

yang kami selenggarakan,” papar Warshauer. 

Warshauer menilai, melalui KPM, Ridwan telah men- 

ciptakan lingkungan belajar yang unik bagi para muridnya. 

“Saya sangat terkesan dengan cara Ridwan membuat 

begitu banyak siswa di Indonesia menyukai matematika,” 

ujar Warshauer yang pernah mengunjungi kantor KPM di 

Bogor pada Desember 2012. 

Menurutnya, Ridwan merupakan sosok berkepribadian 

yang menyenangkan. “Dia sangat mendukung dan peduli 

kepada murid-muridnya,” kata doktor matematika lulusan 

Louisiana State University itu. 

Warshauer menyebutkan, Ridwan pernah menyampai- 

kan kesan-kesannya selama mengikuti program Summer 

Math Camp di Texas. Saat itu Ridwan mengatakan bahwa 

Summer Math Camp ini telah mengubah pandangannya 

tentang Amerika. “Dia menyadari bahwa pandangan 

Amerika tidak ramah itu tidak benar sama sekali. Dengan 

bekerjasama kita bisa mengembangkan persahabatan 

yang saling menguntungkan dan abadi,” kata Warshauer. 

Dia menambahkan, ada potensi besar untuk terus menjalin 

kerjasama dengan KPM. “Banyak yang dapat kita pelajari 

dari satu sama lain,” lanjutnya. 

Warshauer berharap Ridwan dapat membangun KPM 

sebagai salah satu institusi   terbaik di dunia. Program- 

program yang dikembangkan oleh KPM sangat berpotensi 

untuk meningkatkan pemahaman murid-murid KPM 

terhadap matematika. “Saya berharap program ini terus 

tumbuh dan berkembang, makin berpengaruh dan pres- 

tise,” papar direktur dan pendiri Texas Mathworks itu.
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Matematikawan Hebat 
 

Tan Jek Kin, vice chairman Kedah Mathematics 

Olympiad Association Malaysia, mengenal Ridwan di 

Hongkong tahun 2002 pada kontes Po Leung Kuk, sebuah 

Institusi Kebajikan dan Pendidikan yang setiap tahun 

mengadakan kompetisi matematika bertajuk Primary 

World Mathematics Contest. Pada tahun-tahun selanjutnya, 

mereka berdua kerap bertemu dan berbincang di ajang 

kompetisi matematika tingkat dunia, yaitu pada tahun 

2007 di Hong Kong, 2008 di Thailand, 2009 di Filipina, 2010 

di Cheong Korea, 2011 di Bali, dan 2013 di ajang AITMO 

(Asia InterCities Teenager’s Mathematics Olympiad) yang 

berlangsung di Sentul. Di mata Tan Jek Kin, dibandingkan 

dengan   matematikawan-matematikawan   lain,   Ridwan 

merupakan matematikawan yang paling hebat dari yang 

hebat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. 

“Beliau low profile, serius, dan tekun. Saya sering kum- 

pul dengan beliau dan pembimbing lainnya sambil minum 

kopi di berbagai kontes matematika. Tapi yang paling ber- 

kesan, beliau orangnya religius. Di mana pun dia akan cari 

tempat untuk shalat jika telah tiba waktunya,” ujarnya. 
 
 
 

‘Ikuti Saja Ridwan’ 
 

Pramote Kajompai, team leader dari Thailand pada 

AITMO 2013, sudah lama mengenal Ridwan, sudah sejak 

tahun 2003, pada ajang IMSO di Po Leung Kuk. Baginya, 

Ridwan sudah menjadi salah satu sahabat baiknya. “Saya 

ingat beliau banyak membantu kami baik dalam referensi 

buku maupun model-model pembelajaran. Beliau orangnya
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sangat baik. Makanya saya bilang kepada teman-teman 

guru di Bangkok untuk mengikuti saja apa yang diarahkan 

Pak Ridwan,” kata Pramote. 

Pramote mengaku kerap mengadakan pertemuan 

dengan Ridwan, terutama di saat ajang matematika. 

Kalaupun tidak bisa bertemu secara tatap muka, mereka 

berdua berkomunikasi via email untuk membicarakan 

masalah-masalah pengembangan metode pembelajaran 

dan pengajaran matematika, kadang-kadang menyinggung 

tentang kompetisi matematika. 

Beberapa waktu lalu, tepatnya November 2013, 

Pramote  bertandang  ke  kantor  KPM.  Ia  melihat  kelas 

dan ruang-ruang sudah berubah menjadi nyaman. Ia dan 

teman-temannya menyaksikan banyak buku matematika 

terpampang di kantor KPM seperti toko buku atau per- 

pustakaan. Pramote terkesan dengan koleksi buku-buku- 

nya. Lalu ia minta untuk difotokopikan beberapa buku 

yang ada di ruang kerja Ridwan. Permintaan itu dipenuhi 

Ridwan dengan senang hati. Semuanya berbahasa Inggris. 

“Manajemen kantornya juga sangat menarik. Di situ ada 

keropak dan siswa memasukkan uang dengan amplop 

tanpa  tarif.  Jiwa  sosial  Ridwan  sangat  mengesankan,” 

ujar Pramote. 
 
 
 

Cerdas dan Bijaksana 
 

Team leader dari Filipina pada AITMO 2013, Simon L 

Chua, pertama kali mengenal Ridwan pada tahun 2005 

dalam acara lomba Elementary Mathematics International 

Contest (EMIC) di Filipina. Sejak saat itu, hampir setiap 

tahun keduanya bertemu dua atau tiga kali di Indonesia
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atau di Filipina, dan setiap tahun dalam kurun 2007 – 2012 

bertemu di India. Pada tahun 2013, keduanya bertemu 

di tiga negara dalam tiga pagelaran kompetisi yaitu di 

Indonesia, Bulgaria, dan Singapura. 

Dalam pandangan Simon, Ridwan merupakan sosok 

yang sederhana, mudah didekati, menyenangkan dalam 

pergaulan, suka membantu dan menolong. Ia tak pernah 

berkeberatan setiap kali diundang untuk mengisi pelatihan 

sebagai pelatih atau pembicara dalam seminar di Filipina. 

Selain itu, dedikasi untuk peradaban manusia demikian 

besar dan tidak terbantahkan. Dalam menyelenggarakan 

pendidikan di KPM, ia tidak menentukan tarif kepada 

murid-muridnya. Murid-muridnya hanya memasukkan 

uang dalam amplop ke keropak seikhlasnya tanpa nama. 

“Itu menunjukkan pribadi Pak Ridwan yang sungguh 

sempurna,” tutur Simon. Menurutnya, Ridwan merupakan 

sosok yang sangat bijaksana, mudah bergaul, tidak pernah 

bilang tidak setiap kali diminta, sangat cerdas, dan mahir 

dalam matematika. Selain itu, ia juga memelihara hu- 

bungan baik dengan pemerintah. “Ini sangat bagus,” 

tambahnya. 

Simon menyatakan sangat mengapresiasi apa yang 

telah dilakukan Ridwan selama ini dan berharap Ridwan 

terus mengembangkan pendidikan matematika di Indo- 

nesia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat Indonesia. 
 
 
 

Berdedikasi Tinggi 
 

Edwin Loo, team leader dari Malaysia pada AITMO 

2013, masih ingat sewaktu ia pertama kali berkenalan
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Lomba Matematika di Filipina. 

 
 

dan berbincang dengan Ridwan dalam acara International 

Mathematics   Assessments   for   Schools   (IMAS)   pada 

2007 di Hongkong. Pertemuan kedua terjadi pada acara 

International Mathematics Contest (IMC) pada 2008 di 

Singapura. Hubungan lebih akrab terjadi saat ajang IMC 

pada tahun yang sama di Thailand. 

“Kami sudah mengundang Pak Ridwan beberapa kali 

dalam beberapa program. Pada September 2013, beliau 

datang memenuhi undangan kami di Malaysia untuk 

lomba-lomba sekolah SD. Rasanya kami semakin besar 

dengan  adanya  Pak  Ridwan,  karena  kami  punya  satu 

visi untuk mengembangkan matematika buat SD secara 

nasional dan internasional, sehingga tuan rumah punya
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kesempatan untuk membikin acara bagi anak-anak SD 

di  Indonesia  dan  di  Malaysia  sehingga  kedua  bangsa 

bisa lebih mengenal satu sama lain. Banyak anak remaja 

tidak tahu AITMO dan IMC. Oleh karena itu, kami sepakat 

menggelar AITMO secara nasional dengan biaya tidak 

terlalu tinggi. Anak-anak yang lolos dari AITMO nasional 

mendapat kesempatan untuk mengkuti AITMO 

internasional. Dengan begitu, kami membangun tradisi 

pergaulan yang lebih akrab,” tutur Edwin. 

Persahabatan antara Edwin dan Ridwan berlangsung 

baik ditandai dengan sikap saling membantu dan 

menolong. Satu pengalaman yang selalu terkenang dalam 

benak Edwin, ketika ia berbincang bersama Ridwan 

selama 3 jam saat kontes di Nepal. Ridwan mantap dalam 

mengambil  keputusan  atas  masalah  yang  dibicarakan. 

Ia berani mengambil risiko. Dalam kesempatan AITMO 

di Depok tahun 2011, Edwin pernah mengusulkan untuk 

menggelar AITMO di Bogor, usul itu segera diterima. 

Ridwan cepat dan berani dalam mengambil keputusan 

tanpa ragu-ragu. 

Sebagai matematikawan, Ridwan dinilai punya 

keseriusan untuk meningkatkan kompetensi matematika 

anak-anak ke taraf yang lebih tinggi. Dalam setiap 

kesempatan lomba, ia selalu membicarakan gagasannya 

untuk   meningkatkan   kemampuan   matematka   anak- 

anak dengan mengadakan lomba bagi anak-anak tanpa 

membebankan tuan rumah dan anak-anak. Tujuan penting 

dalam lomba semacam itu bukan perolehan  medali emas 

tetapi partisipasi. Yang penting, anak-anak mendapat 

kesempatan   untuk   menguji   kemampuannya   bersama
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teman-temannya secara objektif dan kondusif. Ridwan 

pernah berkata, bahwa ia tak pernah mementingkan pe- 

rolehan medali, yang jauh lebih penting adalah partisipasi. 

“Kalau dapat emas ya syukur,” kata Edwin mengutip 

Ridwan. 

Menurut Edwin, meski berbeda profesi, Ridwan 

insinyur dan ia dokter gigi, mereka berdua punya minat 

dan kepedulian yang sama untuk membangun masa depan 

anak-anak. Di mata Edwin, Ridwan adalah sosok insinyur 

dan matematikawan yang low profile kendatipun punya 

cita-cita yang tinggi untuk mengembangkan metodologi 

pembelajaran matematika. 

“Pak Ridwan itu orangnya low profile tetapi dedikasinya 

hebat dan kerjanya teliti,” jelas Edwin. Baginya, Ridwan 

bukan hanya matematikawan, melainkan juga pelatih yang 

sopan terhadap anak-anak, anak-anak juga diajarinya 

untuk cium tangan guru. Ia tidak hanya mengajarkan 

matematika saja melainkan sopan santun juga. Bagi 

Edwin, itu luar biasa dan tidak mudah. “Selain sopan 

santun, baik hati, suka menolong orang lain dan ramah, 

Pak Ridwan kadang-kadang suka bercanda juga. Apapun 

masalah yang saya bicarakan, beliau berpesan agar saya 

bersabar, karena apapun ada waktunya,” terang Edwin. 

Kalau ia mengundang Ridwan ke Malaysia, ia tidak 

pusing dengan masalah bayaran dan tempat menginap. 

“Asal ada tempat menginap, meski rumah kecil saja, tidak 

masalah bagi Pak Ridwan. ‘Jangan hotel,’ katanya, ‘Yang 

penting ada ruang buat sshalat,” ungkap Edwin menirukan 

Ridwan.
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Guru Bangsa 
 

Herri Herdiman, pencipta Lagu Mars KPM, menya- 

takan bahwa Ridwan adalah seorang guru luar biasa, yang 

berkarya dengan penuh keikhlasan, dengan landasan iman  

yang  kuat.  Ridwan  layak  dijadikan  teladan.  Me- lalui 

pengabdiannya banyak terlahir siswa-siswi yang 

berprestasi   di   bidang   matematika,   mereka   berhasil 

meraih juara dalam olimpiade nasional dan internasional. 

Mereka mengharumkan Bangsa Indonesia sehingga 

pantas mendapat anugerah penghargaan Satya Lencana 

Wirakarya dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

Menurut Herri, yang patut diteladani dari sosok Ridwan 

adalah keimanan dan keislamannya yang kuat 

sebagaimana tecermin dari sikap hidupnya yang sederhana 

dan bersahaja, sopan, dan rendah hati. Kemampuannya 

yang luar biasa di bidang matematika dibagikan kepada 

murid-muridnya tanpa meminta balasan bayaran. Ridwan 

telah menjadikan KPM sebagai lembaga yang senantiasa 

mengedepankan metode seikhlasnya dalam segenap 

denyut nadi kehidupan KPM sehingga berhasil meraih 

yang sangat mengesankan, terutama dalam membawa 

siswa binaannya mencapai sukses dalam olimpiade. 
 
 
 

Berjiwa Sosial 
 

Heru Sumarsono, orangtua Hilmi Fadli, sudah kenal 

dengan Ridwan sejak Juli 2006. Baginya, Ridwan me- 

rupakan sosok yang sabar, disiplin, ramah, dan berjiwa 

sosial. Ia mengharapkan Ridwan terus mencetak generasi
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penerus yang berkualitas dan bersedia menyebarluaskan 

kebaikan di mana pun seperti yang telah diajarkannya. 
 
 
 

Mengutamakan Pendidikan Karakter 
 

Di mata Krisetiawan, guru sekolah Tri Tunggal Sema- 

rang, Ridwan adalah seorang teman yang baik, darinya ia 

bisa belajar banyak mengenai matematika dan pelajaran 

tentang keikhlasan. Selain itu, Ridwan mempunyai jiwa 

kepemimpinan yang tegas. 

Menurut Krisetiwawan, satu hal yang perlu diteladani 

dari Ridwan adalah konsistensinya mengutamakan 

pendidikan karakter (akhlak) dalam membina kepribadian 

anak-anak sehingga mereka mampu berprestasi. “Anak- 

anak tidak hanya didorong untuk berprestasi tetapi juga 

dimotivasi untuk memiliki akhlak (karakter) yang baik, 

menghormati orangtua, rajin beribadah, sopan, saling 

menghargai tanpa memandang suku, ras dan agama,” ujar 

Krisetiawan. 

“Semoga Pak Ridwan semakin sukses dan KPM ber- 

kembang menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat 

pendidikan Indonesia,” harapnya. 
 
 
 

Sosok yang Humble 
 

Muhammad Bascharul Asana, orangtua siswa KPM, M. 

Rizki Rahmanda yang kini kuliah di ITB, melihat Ridwan 

sebagai sosok yang humble,  sederhana namun penuh pe- 

ngabdian, tampil apa adanya dengan penuh keyakinan 

bahwa apa yang dibaktikannya kepada masyarakat ada-
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lah atas perintah dan izin Allah SWT. Sikap mental se- 

macam ini jarang dimiliki oleh pemimpin kita saat ini. 

Kalau ia diberi kesempatan untuk memimpin organisasi 

yang lebih besar ia yakin Ridwan akan berhasil. Semoga 

Ridwan dapat mematangkan konsep KPM dengan lebih 

baik dan bisa suatu saat menyerahkan tongkat estafet ke- 

pemimpinan KPM kepada orang yang tepat, sehingga ia 

dapat menangani urusan yang lebih besar lagi. 
 
 
 

Pendidik yang Hebat 
 

Heru Prajogo, orangtua siswa Tobi Moektijono, mengaku 

cukup intens membina hubungan dengan Ridwan karena 

sudah lama kenal. Hubungan sangat intens terjadi selama 

proses Tobi membikin buku. Ridwan sangat mendukung 

Tobi sebagai murid yang kreatif. Jarang murid seperti Tobi 

ketika masih SD sudah membikin karya buku sehingga 

ia memecahkan rekor MURI. “Manusia harus berkarya 

sedini mungkin. Kan banyak orang pintar tapi sedikit yang 

berkarya,” cetus Prajogo. Prajogo merasa beruntung bisa 

kenal Ridwan, bisa belajar banyak. Meskipun agama 

berbeda tapi keduanya saling menghormati. 

Satu hal yang sangat mengesankan hati Prajogo, bila 

turun ke daerah Ridwan lebih suka tinggal di rumah orang 

miskin, rumah sangat sederhana, bukan di hotel, meski 

mampu  membayar  hotel.  Ridwan  pernah  tidur  dengan 

alas tikar atau lantai. Di zaman seperti sekarang ini sulit 

menemukan pemimpin yang sederhana. “Pak Ridwan itu 

hebat, dahsyat, luar biasa. Yang berkesan dari sosok Pak 

Ridwan, beliau adalah orang pandai, bijaksana, rendah
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hati, mau berbagi, adil, dan ikhlas,” kata Prajogo. 

Sebagai seorang ilmuwan, Ridwan berhasil mengem- 

bangkan ilmu matematika nalaria realistik. Sebagai pen- 

didik ia bisa mengubah kepribadian para siswa-siswinya. 

“Pak Ridwan itu ilmunya hebat dan akhlaknya bagus. 

Ilmunya mumpuni dan keimanannya bagus serta rasa 

sosialnya juga tinggi. Beliau mengajar dengan bayaran 

seikhlasnya menunjukkan rasa sosialnya tinggi. Beliau 

juga pendidik yang luar biasa yang memiliki sifat rendah 

hati meski tegas dan bijaksana,” tandas Prajogo. 

“Orang seperti Pak Ridwan sulit ditemukan. Kalau dia 

capres saya akan pilih beliau. Negara kita kalah dengan 

negara lain karena salah didik. Andai sekolah-sekolah 

menerapkan konsep KPM, dan para pendidiknya seperti 

Pak Ridwan, negara kita akan lebih maju,” ujarnya. 
 
 
 

Keshalihan Sosialnya Tinggi 
 

Di mata Izzuddin Joko Prasojo, Ridwan adalah sosok 

yang istiqamah dalam visi dan misinya. Ridwan tahan 

dalam menjalankan pendidikan bagi murid-muridnya 

dengan metode seikhlasnya. Gaya hidup seperti ini 

menunjukkan keshalihan sosialnya dalam arti yang sangat 

luas yang dikemas dalam metode seikhlasnya, yang terus 

dikembangkan kepada generasi muda untuk dijadikan 

bekal dalam menjalani kehidupan di masa mendatang, dan 

bekal bila kelak menjadi pemimpin negeri ini di berbagai 

bidang. Prasojo mengaku ingin memiliki sifat-sifat baik 

Ridwan, terutama keikhlasan dan keshalihan sosialnya.
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Bekerja Tanpa Pamrih 
 

Andrea Hynan Poeloengan, orangtua siswa, mengaku 

baru kenal Ridwan secara tatap muka pada akhir 

Desember 2013, pada saat AITMO, tetapi sudah tahu 

Ridwan dan KPM sejak lebih dari enam atau tujuh tahun 

sebelumnya. Ketika itu istri Andrea mendengar cerita 

tentang keberhasilan anak temannya yang belajar di KPM 

kelas jauh. Singkat kata, istrinya bersama dua temannya, 

karena penasaran, mencari tahu dan ‘ngaprakngaprak’ di 

Bogor, hingga akhirnya menemukan KPM di Pagelaran. 

Begitu kenal Ridwan, Andrea mendengar banyak hal 

tentang aktivitasnya dan juga tentang KPM. Singkatnya, di 

mata Andrea, Ridwan adalah sosok yang gigih, ulet, pekerja 

keras, sangat percaya diri, konsisten, dan rela bekerja 

tanpa pamrih dan beban. Dalam kepemimpinan, Ridwan 

tergolong pemimpin bertipe otoriter dan diktator yang 

memang dijalankannya secara sadar dengan konsekuensi 

berani memikul tanggung jawab dunia dan akhirat atas 

apa-apa yang dihasilkan dari kepemimpinannya. 

Hampir semua sisi dalam sosok Ridwan cukup menak- 

jubkan. Yang paling berkesan adalah konsistensinya dalam 

mengembangkan konsep seikhlasnya dan menerapkannya 

di lingkungannya dan menyebarluaskannya di tengah 

kehidupan masyarakat. Andrea berharap konsep keikhlas- 

an versi Ridwan itu bisa mendunia sehingga banyak 

manusia dapat merasakan manfaatnya.
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Rela Berkorban 
 

Fauzi Bafadhal, orangtua siswa KPM, melihat Ridwan 

sebagai sosok yang penuh dedikasi. Sebagai   presiden 

direktur otomatis ia bekerja full time untuk KPM. Apapun 

yang ia punyai diberikan kepada KPM dengan dedikasi 

yang luar biasa. Siang malam ia curahkan tenaga dan 

pikirannya   untuk   memajukan   KPM.   Ridwan   tidak 

pernah memikirkan dirinya sendiri. Gedung KPM yang 

sekarang ini dulunya adalah rumah kediaman Ridwan. 

Ia tinggalkan rumah itu dan memilih pindah tinggal di 

rumah kontrakan. 

Hal lain yang dicatat Fauzi, kondisi KPM waktu itu 

tidak solid 100 persen. Tidak sedikit orangtua yang kurang 

peduli terhadap kondisi KPM yang ketar-ketir. Bantuan 

dari orangtua sifatnya lebih banyak pemikiran. Kendati 

demikian, Ridwan tak pernah mengeluh atau secara 

terang-terangan meminta bantuan. Secara diam- diam ia 

berupaya sendiri menanggulangi keadaan dengan 

menutup berbagai kebutuhan operasional KPM. 

Semua ini menunjukkan, bahwa sungguh luar biasa 

pengorbanan Ridwan, tidak hanya tenaga saja, melainkan 

juga harta dan jiwa. Segenap pikirannya dicurahkan demi 

kelangsungan kegiatan belajar murid-muridnya. Fauzi 

yakin, bila belakangan ini Ridwan mendeklarasikan KPM 

sebagai Badan Usaha Milik Allah, Ridwan sama sekali 

tidak berpretensi untuk meminta bantuan dana. Dalam hal 

ini, Fauzi pernah mendengar perkataan Ridwan, 

“Barangsiapa yang mau peduli dan menyumbang KPM 

pada hakikatnya ia menyumbang Allah, karena KPM itu 

Badan Usaha Milik Allah (BUMA), bukan milik Ridwan, 

atau keluarga, atau karyawannya.”
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Senang Membantu Pemerintah 
 

Elvira, Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik 

Kemendikbud, mantan koordinator olimpiade matematika, 

mengatakan bahwa Ridwan merupakan sosok yang suka 

menolong orang lain, termasuk membantu pemerintah. 

Oleh  karena  itu,  Elvira  sebagai  pejabat  Kemendikbud 

pun suka membantu KPM, mengajak tim KPM untuk 

mengikuti lomba-lomba ke luar negeri. 

Alkisah, pada tahun 2003, waktu itu Dirjen Pendidikan 

Dasar dan Menengah Indra Jati Sidi memberi tugas ke- 

pada Elvira dan timnya untuk menyelenggarakan olim- 

piade sains tingkat SD sekaligus membuat mekanisme 

dan proses seleksinya. Dari situ, ia mencari-cari pelatih 

hingga bertemua Ridwan. Ia bertemu Ridwan secara ke- 

betulan. Pada waktu itu ada pelatih dari lembaga bimbel 

ternama tapi minta bayaran mahal. Padahal anggaran 

yang tersedia terbatas. Di sisi lain, sesuai dengan sistem 

metode seikhlasnya Ridwan tidak terlalu mempersoalkan 

bayaran. Maka Ridwan pun bergabung dalam tim. Waktu 

itu olimpiade yang diselenggarakan adalah tingkat 

ASEAN. “Kita jadi tuan rumah olimpiade matematika dan 

IPA SD tingkat ASEAN,” tutur Elvira. 

Sejak tahun 2003, Elvira dan Ridwan terus bekerjasama 

menyempurnakan sistem seleksi, sistem pelatihan dan 

lain-lain untuk bisa mendapatan anak-anak yang punya 

talenta di bidang matematika dan IPA untuk dibina hing- 

ga mereka bisa berprestasi. Elvira dan timnya menyeleng_ 

garakan berbagai macam lomba, festival dan olimpiade 

tingkat SD sampai tingkat SMA. Di dalam tim, Ridwan 

dipercaya sebagai pembina tingkat nasional. “Ridwan 

sangat kooperatif membantu pemerintah,” tandas Elvira.
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Sahabat yang Baik 
 

Dr Saladin Uttunggadewa menemukan dua kata yang 

paling penting tentang Ridwan, yaitu baik dan jujur. Selain 

itu, Ridwan juga senang bergaul dan polos dalam 

berbicara. Polos dalam artian positif dan terbuka. Jika 

Ridwan ingin A, ia bilang A, dan jika ingin B, ia katakan B, 

tanpa basa-basi atau ungkapan lain yang macam- macam.  

Tidak  seperti  kebanyakan  orang  yang  sering kali bilang 

A padahal maunya B. “Namun dalam hidup ini kita kan 

perlu sampul atau bungkus dan tidak bisa selalu dan terus-

menerus polos, khawatir akan ada orang yang salah 

mengartikan dan memanfaatkan untuk hal- hal yang 

negatif, apalagi kalau orang itu tidak suka sama kita,” 

tutur Saladin. Betapapun kecenderungan orang lain dalam 

pergaulan, baginya, Ridwan adalah sahabat yang baik. Ia 

merasa nyaman bekerjasama dengan Ridwan. “Setiap kali 

saya diminta untuk menjadi juri oleh Pak Ridwan saya 

selalu siap,” terang dosen matematika ITB dan juri 

AITMO, OSN dan IMSO itu.
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Bersama ibunda, istri, dan Prof Harold Reiter dari University of North Carolina at Charlotte Amerika Serikat.
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alam menyelenggarakan program bimbingan 

belajar, KPM tidak hanya berupaya mening- 

katkan kecerdasan intelektual siswa-binaan- 

nya, melainkan kecerdasan spiritualnya juga. 

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual itu 

ditempuh KPM dengan berbagai cara antara lain dengan 

mengisi Kartu Shalat, mengerjakan PR Akhlak, serta 

mengerjakan 7 Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak hanya 

sebatas itu, KPM juga selalu mendidik siswa binaannya 

dengan praktik nyata sehari-hari yang penuh dengan nilai-

nilai kesopanan dan kebaikan, baik dalam perilaku di 

kelas maupun di luar kelas, bahkan di rumah dan dalam 

pergaulan. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari 

kepedulian pemimpin KPM untuk menciptakan generasi 

yang berkualitas lahir dan batin. 

Untuk mengetahui sejauhmana sisi spiritualitas 

pemimpin KPM, Ridwan Hasan Saputra, Bab ini membahas 

perihal spiritualitas Ridwan sebagaimana dipandang oleh 

orang-orang yang mengenalnya agar khalayak mengetahui 

secara utuh sosok Ridwan, bukan hanya Ridwan sebagai 

pendiri KPM, guru matematika, pencetus SMS, penemu
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metode MNR dalam pengajaran matematika, pembina dan 

juri olimpiade, tokoh matematikawan yang dikenal luas 

di dunia internasional, dan sejumlah reputasi lainnya, 

melainkan juga Ridwan yang memiliki sisi spiritualitas. 

Memang tidak banyak orang yang mengetahui sisi 

spiritual Ridwan, karena perihal spiritual merupakan 

perihal yang jarang muncul ke permukaan. Kendati 

demikian, sisi spiritual merupakan sisi yang sangat 

penting dalam kehidupan seseorang. Sisi spiritual 

lazimnya merupakan sumber energi yang tak pernah habis 

yang menjadi bahan dorong pada diri seseorang untuk 

menimbulkan kerja-kerja yang baik dan dinamika yang 

menakjubkan, yang sangat mempengaruhi pembentukan 

kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sisi spiritual 

selalu mengundang rasa ingin tahu dan kerap digunakan 

sebagai bahan refleksi bagi kebanyakan orang. Paparan 

tentang sisi spiritual Ridwan bersumber dari guru, kolega, 

orangtua siswa, dan bawahannya. 
 
 
 

Sangat Agamis 
 

Muhammad Ilyas SSi MSi MSc adalah murid pertama 

KPM dan tetangga Ridwan di Laladon Bogor. Saat itu ia 

langsung diajar oleh Ridwan. Setelah menyelesaikan S1 

di IPB ia menjadi dosen di almamaternya dan sekaligus 

menjadi guru KPM. “Sejak masih kecil, masih SD, saya 

sudah kenal Pak Ridwan. Dulu beliau sering mengadakan 

pesantren kilat di masjid dan saya ikut,” papar Ilyas. 

Menurutnya, Ridwan sangat aktif dalam kegiatan 

keislaman, seperti mengadakan pesantren kilat, sahur 

bersama, dan buka bersama. “Waktu Pak Ridwan menjadi
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pemuda masjid, hampir setiap tahun pasti ada acara-acara 

semacam itu,” kata magister lulusan ITB dan Kanazawa 

University, Jepang, itu. 

Ilyas menuturkan, setiap kali Ridwan mengajar 

matematika, ia menyelinginya dengan berbagai macam 

kisah yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Misalnya 

kisah tentang nabi-nabi dan kisah lain yang sarat dengan 

pelajaran akhlak. “Memang dari awal Pak Ridwan 

mengatakan KPM itu bukan cuma belajar matematika tapi 

juga memperbaiki akhlak,” ujar Ilyas yang menjadi guru 

KPM sejak tahun 2007. 

Sebagai tetangga, Ilyas melihat Ridwan merupakan 

sosok yang agamis dan kehidupannya sangat sederhana. 

“Rumah Pak Ridwan dulu itu warung. Saya sering main ke 

sana karena adik Pak Ridwan ada yang seumuran dengan 

saya,” kata Ilyas sembari menambahkan bahwa Ridwan 

adalah orang yang sangat istiqamah. 

Ilyas paling senang kalau Ridwan bercerita soal rezeki 

manusia. Ridwan sering mengatakan ibaratnya manusia 

itu diberi sebuah gelas oleh Allah dan Allah menuangkan 

rezeki ke dalam gelas itu. Bagaimana cara kita untuk 

dapat rezeki lebih banyak? Jangan minta rezeki lebih 

banyak. Tapi perbesar ukuran gelas kita. Karena dengan 

memperbesar gelas, maka volume rezeki yang kita terima 

akan semakin besar. Tapi kalau gelas kita sudah penuh, 

tambahan rezeki tidak akan ada gunanya karena akan 

luber ke mana-mana. Jadi bagaimana cara memperbesar 

ukuran gelas? Salah satu caranya berbuat baiklah kepada 

orang lain. Misalnya dengan bersedekah, infak, membantu 

orang lain, dan lain-lain. Karena dengan begitu nantinya 

rezeki akan bertambah dan bertambah lagi, tidak akan
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kosong. “Itu salah satu cerita yang paling saya suka dan 

masih banyak lagi kisah-kisah semacam itu yang lain. 

Cerita itu sangat berkesan bagi saya,” ujarnya. 

Ilyas berharap Ridwan tetap istiqamah dan tetap 

menjadi Ridwan seperti yang sekarang. Karena sekarang 

Ridwan semakin sibuk. “Dulu saya sering bertemu, 

sekarang beliau semakin sibuk, jadi jarang bertemu. 

Padahal kalau bertemu Pak Ridwan banyak kisah dan 

pelajaran yang bisa saya ambil,” terangnya. 

Menurutnya, Ridwan semakin sibuk sejak tahun 2009 

seiring dengan makin berkembangnya KPM. “KPM insya 

Allah akan semakin besar karena KPM membuat orang 

menjadi lebih baik dan cabangnya sudah semakin banyak. 

Kesadaran orangtua untuk menjadikan anaknya pintar 

dan baik akhlaknya pun semakin tinggi. KPM itu seperti 

bola salju yang semakin besar dari waktu ke waktu.” 
 
 
 

KPM untuk Umat 
 

Ridwan Hasan Saputra, di mata guru KPM, 

Muhridwan, adalah sosok yang sulit dicari padanannya. 

Ridwan bisa meyakinkan keluarganya bahwa KPM itu 

untuk umat. Bukan untuk keluarga dan keturunannya. 

Bahkan keluarganya ikut mendukung pilihan Ridwan. 

“Kehebatannya, beliau bisa melepaskan diri dari ikatan 

keduniawian. Walaupun ada kesempatan hidup mewah, 

tapi beliau tetap memilih untuk tetap bersahaja. Meskipun 

ada mobil, tapi tetap memilih naik motor, dan mobil 

digunakan untuk keperluan KPM,” papar Muhridwan yang 

bergabung dengan KPM sejak  tahun 2009. 

Menurut lulusan IKIP Yogyakarta (sekarang Univer-
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sitas Negeri Yogyakarta) tahun 2005, itu Ridwan tidak 

hanya bisa meyakinkan keluarganya tapi juga guru, 

karyawan KPM, dan wali murid. Mereka bisa diyakinkan 

bahwa apa yang dilakukan oleh Ridwan untuk kebaikan. 

Ini seiring dengan jawaban Ridwan ketika ada yang 

bertanya ‘untuk apa mendirikan KPM’ ia selalu menjawab 

‘untuk masuk surga’. 

Selain itu, Ridwan bisa mengelola KPM sedemikian 

rupa sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit KPM 

mulai bisa dilepas oleh Ridwan. “Kalau di awal saya 

terlibat di KPM, Pak Ridwan masih banyak berkecimpung 

dan membuat keputusan-keputusan dalam kompetisi 

seperti ini (KMNR), sekarang saya lihat sama sekali tidak 

ada peran Pak Ridwan untuk terjun ke bagian teknis,” ujar 

Muhridwan. 

Artinya, dalam jangka waktu 5 tahun ia melihat banyak 

yang terduplikasi dalam hal teknis KPM. Banyak yang 

sudah bisa dilepas, karena Ridwan mendelegasikan 

wewenang dan tugas kepada bawahannya. “Dalam leader 

ship kita butuhkan yang seperti itu. Pak Ridwan bisa 

mendelegasikan kepemimpinan sehingga KPM tak lagi 

bergantung kepada satu sosok meskipun sosok Pak Ridwan 

susah untuk diduplikasi,” kata Muhridwan yang juga guru 

SMA Islam al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. 
 
 
 

Matematikawan yang Spiritualis 
 

Team Leader dari Thailand pada AITMO 2013, Pramote 

Kajompai, mengatakan bahwa Ridwan tidak hanya seorang 

matematikawan tapi secara spiritual ia juga sangat bagus. 

Ridwan  mengabdikan  dirinya  bagi  kemanusiaan  dan
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memiliki keshalihan sosial. “Saya kira Pak Ridwan itu 

matematikawan yang sangat dibutuhkan   bagi negara 

Indonesia dan Asia. Dia model matematikawan yang 

paling bagus. Setahu saya ada dua matematikawan yang 

bagus dari Indonesia, yaitu Pak Ridwan dan Pak Saladin 

dari ITB. Tapi, Pak Ridwan itu sangat mengesankan 

penampilannya sehingga saya akrab dengan beliau,” ujar 

Pramote. 

Ia berharap semoga di masa depan Ridwan menjadi 

seorang matematikawan besar karena kecerdasannya. 

“Saya menyimpulkan sejak pertama kali bertemu hingga 

sekarang bahwa beliau itu sangat pintar dan cerdas. 

Indikasinya, saya lihat murid-muridnya sangat pintar 

bermatematika, dan juga sangat mencintainya,” tandas 

Pramote. 
 
 
 

Karyawan Allah 
 

Prof Dr Dyah Iswantini Pradono mengaku bergabung 

dengan KPM karena punya kesamaan visi, misi, dan 

pengalaman spiritual. Selain itu, karena KPM yang 

dipimpin Ridwan punya tujuan mulia. Ia ingin memajukan 

Islam, berjuang di jalan Allah dijadikan sebagai tujuan 

hidup. Di sini, Dyah merasa punya kesamaan dengan 

Ridwan. Keduanya berharap dan ingin dicintai Allah. Allah 

pasti mencintai orang yang shalat tepat waktu, berbakti 

kepada orangtua dan berjihad di jalan Allah. “Jihad tidak 

mesti berperang, apa saja yang dilakukan secara sungguh-

sungguh betapapun beratnya dengan niat beribadah lillahi 

ta’ala adalah jihad,” katanya.
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Hanya saja antara Dyah dan Ridwan terdapat 

perbedaan dalam kapasitas diri. Dyah mengaku tak 

memiliki kekuatan sebesar yang dipunyai Ridwan. “Pak 

Ridwan itu kalau ngomong di depan orangtua murid yang 

jumlahnya 1.000 orang, semua diam mendengarkan dan 

menyimaknya. Padahal mereka berasal dari segala macam 

lapisan. Dari lapisan bawah sampai atas, dari pejabat 

sampai konglomerat. Itu artinya Allah memberikan berkah 

yang dahsyat kepada Pak Ridwan,” tutur Dyah. 

Ridwan pernah berkata kepada Dyah, “Kalau saya 

melakukan sedikit dosa, Allah akan memberikan hukuman 

yang lebih berat kepada saya, karena itu jangan sampai 

saya berbuat dosa sekecil apapun.” Oleh karena itu, ia 

menjaga dirinya sendiri dengan memberikan yang terbaik 

selama mengembangkan KPM. KPM di mata Ridwan 

adalah Badan Usaha Milik Allah (BUMA) dan ia adalah 

karyawannya. “Enak kan jadi karyawan Allah, kalau 

memerlukan apa-apa tinggal minta dan kemudian diberi,” 

kata Ridwan. Orang mungkin tidak percaya dengan 

perkataan Ridwan itu. “Nggak mungkinlah semudah itu,” 

kata mereka. Tapi Dyah percaya, karena ia pun kerap 

mengalami sendiri. 

Pada   tahun   2007,   kedua   anaknya   belum   masuk 

KPM,   Dyah   sangat   bersemangat   mengejar   dunia, 

hingga suaminya berpesan agar waspada jangan sampai 

kebablasan. Akibatnya, ia jatuh sakit. Sambil berupaya 

menyeimbangkan dunia dan akhirat ia berdoa kepada 

Allah agar menyembuhkannya, Allah pun mengabulkan 

permintaannya. Setelah diberi kesembuhan, ia bilang 

kepada Allah, “Ya Allah saya nggak punya uang tapi saya
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ingin naik haji, bagaimana ya Allah?” Tiba-tiba saja ada 

pekerjaan  yang  menghasilkan  uang  lebih  sehingga  ia 

bisa pergi haji dengan ONH Plus. Kesimpulannya, jika 

seseorang mengutamakan akhirat, ingin banyak beribadah 

dan bersyukur, maka Allah akan selalu memenuhi 

kebutuhannya. 

Oleh karena itu, Dyah sangat percaya betul dengan 

perkataan Ridwan walaupun kedengarannya musykil. 

Orang lain mungkin menertawakan Ridwan, tapi Dyah 

tidak, karena sudah mengalami sendiri permintaannya 

segera dikabulkan Allah. Kebanyakan orang hidup di 

dunia  ini  menjadikan  dunia  nomor  pertama,  tapi  di 

mata Dyah, Ridwan tidaklah begitu melainkan ia lebih 

mengutamakan akhirat daripada dunia. Di samping itu, 

Ridwan adalah orang yang telah membukakan hatinya. 

Artinya, ia mirip Yusuf Mansur yang mengutamakan 

sedekah dan pola hidup zuhud, tapi lebih daripada itu 

Ridwan juga mengutamakan kepentingan pendidikan 

generasi muda Islam. Jadi, dalam hal ini, Dyah cocok sekali 

dengan Ridwan sebagai seorang yang bekerja untuk Allah. 
 
 
 

Peduli Anak 
 

Di mata Arodhi, kepala KPM Cabang Surabaya, Ridwan 

adalah sosok yang tak tergiur oleh harta. “Itulah hal paling 

menonjol pada diri beliau bila dibandingkan dengan orang 

lain yang selevel. Beliau itu kan pelatih dan sekaligus juri 

dan leader dalam olimpiade, itu berarti beliau memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan penghargaan,
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mendapatkan   kedudukan,   dan   mendapatkan   harta. 

Semua itu tidak dijadikannya sebagai tujuan paling utama 

yang perlu diraih. Tetapi beliau malah sebaliknya. Itu 

dilupakan semuanya. Yang ditonjolkan justru bagaimana 

anak-anak yang dilatihnya bisa menjadi dekat dan lebih 

dekat lagi dengan Allah. Itulah yang menonjol pada 

kepribadian beliau. Tampaknya bagi Pak Ridwan, lebih 

utama menjadikan anak-anak binaannya baik akhlaknya 

dan tekun ibadahnya daripada hal-hal lain yang bersifat 

duniawi,” papar Arodhi. 
 
 
 

Tak Mencari Harta 
 

Ahsan adalah sopir yang dianggap sebagai guru oleh 

Ridwan. Ketika ditanya benarkah ia gurunya Ridwan? 

Ahsan menjawab, bahwa hal itu hanya sebatas dalam 

tatanan pergaulan saja karena usianya lebih tua dari- pada 

Ridwan. Namun, Ahsan sendiri mengaku punya 

kemampuan menangkap hal-hal di luar nalar. 

Di mata Ahsan, Ridwan punya ilmu laduni dari Allah 

karena Ridwan bisa mengetahui sesuatu tanpa guru, 

sedangkan kalau orang lain belajar harus ada gurunya. 

Banyak  hal-hal  aneh  dialami  Ridwan,  seperti  ketika 

mau ke Tanah Suci, Ridwan tidak punya ongkos tapi 

akhirnya bisa berangkat. Begitu juga ketika hendak 

menyelenggarakan olimpiade internasional, semua orang 

kebingungan karena KPM tidak punya uang, tapi akhirnya 

olimpiade bisa dilaksanakan dengan lancar. 

Selain itu, Ridwan termasuk orang yang keras kepala, 

dalam arti, kalau sudah punya kehendak yang baik ia
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tak mau mundur atau mengurungkan tapi mau maju 

untuk mewujudkan kehendak baiknya itu. “Kata orang 

Sunda, urang mah lamun geus kiyeu mah geus kumaha 

gusti Allah wae,” kata Ahsan. (Artinya, kita kalau sudah 

begini   ya   sudah   terserah   Allah   sajalah).   “Ternyata 

benar apa yang terjadi berada di luar akal atau logika. 

Gerakan yang terjadi hanya mengikuti bagaimana Allah 

menggerakkan,” tambahnya. Misalnya, bagaimana mau 

beli ruko sedangkan uang tak punya, tapi tiba-tiba dua 

ruko terbeli. Ini benar-benar terjadi. “Ini aneh karena hal 

yang tidak mungkin jadi mungkin, tapi bagi Pak Ridwan 

ini tidak aneh,” tutur Ahsan. 

Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena ketaatan kepada 

Allah dan kepasrahan kepada-Nya. Misalnya, dalam hal 

bekerja, kebanyakan orang bekerja untuk mencari uang 

atau harta, tapi Ridwan bekerja bukan untuk mencari 

harta melainkan untuk beribadah melaksanakan perintah 

Allah, selanjutnya ia berpasrah diri kepada Allah, apapun 

hasilnya  diterima.  “Hal  itu  sudah  terbiasa  dilakukan 

Pak Ridwan sehari-hari, dan memang beliau tak pernah 

mencari harta malah oleh Allah diberi harta,” ujarnya. 

“Ibaratnya Anda punya roti hendak Anda titipkan 

kepada seseorang. Ada dua orang, yang satu rakus dan 

suka roti dan yang lainnya tidak suka roti. Anda pasti akan 

menitipkan roti kepada orang yang tidak suka roti, maka 

roti akan tetap utuh. Sebaliknya, jika Anda menitipkan roti 

kepada orang yang rakus dan suka roti, tidak terjamin roti 

akan tetap utuh,” katanya. 

Bagi Ahsan, perilaku Ridwan yang patut diteladani 

adalah ibadahnya. Ibadah yang dikerjakannya tidak 

sebatas fardhu ‘ain saja, tapi juga fardhu kifayah dan
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ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti infak, sedekah. 

Ridwan sering membantu orang lain, dan kalau tangan 

kanannya memberi tangan kirinya tak mengetahuinya. 
 
 
 

Matematika Kehidupan dan Agama 
 

Hubungan Ridwan dengan Vera Rina Dewi, pengasuh 

Pondok  Pesantren  Darul  Jannah,  Cibinong,  bagaikan 

adik dan kakak. Karenanya keduanya merasa nyaman 

berbicara tentang apa saja. Ridwan memanggil Vera 

dengan panggilan Bunda. Vera menjadi tempat yang 

nyaman bagi Ridwan untuk membicarakan hal-hal yang 

bagi orang lain aneh atau tidak rasional, karena Vera 

bisa memahaminya. Kalau tidak kepada Vera, Ridwan 

biasanya menceritakan kepada Abah (ayah Vera yang 

bernama Haji Muhammad Dahrudin). 

Pada tahun 2008, pada suatu malam Vera tengah 

mengalami proses spiritual, ia mengalaminya tanpa wirid, 

tiba-tiba ia ingin Ridwan menjadi salah satu yang dipilih 

untuk menyertainya mengerjakan shalat tahajud selama 

40 malam di Darul Jannah. Maka, Vera mengajukan 

permintaannya itu. Tapi Ridwan menolak dan berkata 

dengan bahasa indah sambil menerawang Vera, “Siapa ini 

yang bicara,  ini yang bicara bukan Bunda Vera, ini yang 

bicara sejenis cahaya,   yang bicara ini nurullah, cahaya 

Allah, tapi mana mungkin saya ke sini 40 malam ikut 

shalat malam 40 malam.” 

Pada siang hari itu ada pertemuan dengan sembilan 

murid  Abah,  di  situlah  Ridwan  bebas  cerita  apa  saja 

yang  orang  lain  tidak  paham.  Dulu  saat-saat  awal  ia
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hendak menyeriusi usaha lesnya, Vera melihat kekuatan 

spiritual Ridwan datang dan mempengaruhinya untuk 

menerapkan konsep bayaran seikhlasnya. Kemudian Allah 

mengajarkan Ridwan tentang konsep keikhlasan itu. 

Keanehannya lagi, misalnya ada orang yang dalam 

pikiran Ridwan, orang itu sedang ‘dikerjain’ orang lain, dan 

hatinya berbisik agar Ridwan menolongnya. Maka tanpa 

berpikir dua kali, dia segera pergi ke sana, diminta atau 

tidak diminta. Artinya, kalau indera keenamnya bergerak 

seperti itu, dia bergerak seperti itu. Waktu itu suami Vera 

sakit, tidak ada yang memberitahu Ridwan kalau suaminya 

sakit, tapi dia datang. “Duh Bun sebenarnya saya nggak 

mau ke sini tapi saya dipaksa ke sini, ya sudah saya ke 

sini,” katanya. Dia datang langsung makan makanan dari 

rumah sakit bersama suaminya. Ridwan pun bilang, “Bun 

yang makan bukan saya ya. Kelihatannya ini yang makan 

saya, saya mau ngobatin Pak Nur soalnya perlu energi 

besar ya Bun.” 

Sudah lama Ridwan punya indera keenam, tapi belum 

ada orang yang bisa mengimbanginya. Pada waktu mau 

menikah, Ridwan juga mengatakan kalau ia ingin me- 

nemukan jodohnya. Vera sempat kaget ketika Ridwan 

berkata, “Pokoknya mah Bun saya bilang gini kepada 

Allah, ya Allah pagipagi besok perempuan yang pertama 

kali menelepon saya itulah calon istri saya, saya akan 

langsung melamarnya.” Tak disangka-sangka, ternyata 

pagi itu orang yang pertama meneleponnya adalah Anis 

Kurniasih, maka jadilah dia itu istrinya. 

Ridwan tidak pernah membayangkan dirinya berubah 

menjadi sosok seperti sekarang ini. Kalau tidak bicara 

dengan indera keenamnya, ia bicara dengan ilham yang

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Sisi Spiritual Ridwan 407

 

 

membisikinya. Bisikan itu ada dua, bisikan dari malaikat, 

dan bisikan dari setan. Orang setingkat Ridwan bisa 

membedakannya. “Setan nggak berani sama dia,” tandas 

Vera. 

Menurut Vera, matematika yang dikuasai Ridwan 

bukan sembarang matematika melainkan matematika 

kehidupan dan agama. Ridwan pernah berkata, “Segala hal 

pasti ada sebab-musababnya, itu sama dengan mate- 

matika.” Ridwan pun menambahkan, banyak orang 

mengatakan hal gaib itu tidak masuk akal, karena mereka 

tidak punya kemampuan nalar untuk memahaminya. 

“Dalam hadis dinyatakan “addinu ‘aqlun” bahwa agama 

itu akal, artinya segala sesuatu yang diajarkan agama 

pasti  masuk  akal,  termasuk  hal  yang  gaib  itu  masuk 

akal ketika orang bisa memahaminya. Kalau ada ajaran 

agama dikatakan tidak masuk akal, itu menunjukkan 

kemampuan nalar orang yang mengatakan itu masih 

terbatas sehingga belum mampu memahaminya,” ungkap 

Ridwan. 

Menurut Vera, Ridwan kalau berbicara kerap ceplas 

ceplos seperti kentir tapi semua omongannya bisa diper- 

caya. “Ketika Pak Ridwan ngomong ceplas ceplos itu kerap 

omongannya tak mudah dipahami sembarang orang, 

karena memang kalau saya lihat Pak Ridwan itu punya 

‘tentara’ banyak dalam wujud kasat mata maupun tak kasat 

mata. Mereka semua menjaganya karena keteguhannya 

menjalani hidup dengan ikhlas. Mereka suka membantu 

dan memberitahu berbagai hal kepada Ridwan. Tentara 

yang terlihat adalah karyawannya yang loyal, orangtua 

siswa yang suka membantu, dan kepercayaan pemerintah 

kepada dia. Tentara yang tidak terlihat adalah malaikat
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yang selalu memberi informasi gaib berupa ilham. “Karena 

itu saya percaya dengan apa yang dikatakannya sekalipun 

nadanya seperti omongan orang kentir,” kata Vera. 

Ridwan memang sering berkata yang aneh-aneh. 

Contohnya,  “Bun  saya  di  Bali  tidak  boleh  tinggal  di 

hotel, harus tinggal di rumah orang miskin yang tidak saya 

kenal Bun?” Suatu waktu Vera pernah ikut bisnis investasi 

emas yang ramai disebut-sebut sebagai GTIS. Begitu 

mengetahui hal itu, Ridwan pun berkomentar, “Menurut  

saya  itu  bohong  Bun,  coba  weh  sakeudeung deui pasti 

hancur.” (Menurut saya itu bohong, coba lihat sebentar  

lagi  pasti  hancur).  Benar  saja,  bisnis  itu  tak jelas, Vera 

merasa tertipu dalam bisnis itu. Ridwan juga mengatakan, 

“Saya tidak mau iniitu, yang penting ketika saya butuh 

iniitu saya bisa pakai.” Ternyata benar, ketika ia butuh 

segala sesuatu, kebutuhan itu terpenuhi entah bagaimana 

caranya. 

Ridwan selalu mendirikan shalat tepat waktu. Kalau 

ada   adzan,   apapun   ditinggalkannya   sambil   berkata, 

“Udah adzan ah, udah ah Bun, shalat dulu.” Walaupun 

lagi asyik-asyiknya ngobrol, Ridwan tak mau melanjutkan. 

“Pak Ridwan mah getol shalat. Tapi kalalu berdoa lucu, 

tidak pakai bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Katanya, 

‘Ah saya mah gak usah doa kayak kiai, saya mah gak bisa.’ 

Doa Ridwan yang pernah didengar Vera, ‘Tuhan kami 

mohon berilah kami kemenangan dalam olimpiade karena 

kemenangan ini adalah kemenangan-Mu juga, Tuhan 

jangan Kau kecewakan kami.’ Aduh saya jadi tertawa 

mendengarnya. Ridwan berdoa seperti itu di depan para 

orangtua siswa. Tapi benar, sepulang olimpiade, banyak 

siswanya menjadi juara,” terang Vera.
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Intuisinya Kuat 
 

Menurut Nur Kholis Dawam, suami Vera yang menjadi 

kepala SDIT Darul Jannah, Ridwan adalah sosok yang 

sangat  agamis.  Dalam  memberikan  soal  matematika 

tidak  jarang  ia  kaitkan  dengan  urusan  akhirat.  Itu 

yang membuat penampilannya unik. Muridnya yang 

sengaja meninggalkan shalat lima waktu dieliminasi. 

Murid yang tidak bisa mengaji dieliminasi. Murid yang 

perilakunya tidak sopan pun dieliminasi. Sebelum mulai 

belajar, mereka disuruh membaca doa dan bertadarus al- 

Qur’an lebih dahulu. Singkat kata, menurut Nur Kholis, 

Ridwan adalah mematematikawan agamis. Ia bisa 

memanfaatkan matematika sebagai jembatan bagi setiap 

orang untuk menambah ketakwaan. Dengan sebab butuh 

pintar matematika, anak-anak binaannya dididik untuk 

menjalankan agama dengan baik. Ia bisa mentransformasi 

kecerdasan muridnya dengan penguasaan matematika 

yang baik tapi sekaligus diarahkan juga untuk memiliki 

kualitas keberagamaan yang baik, sehingga murid yang 

belajar di KPM selalu mendapat dua kebaikan, ilmu 

matematika dan ilmu agama, dunia dan akhirat.   KPM 

tidak hanya tempat belajar matematika tapi juga belajar 

agama. 

Ridwan juga sosok yang konsisten dan sangat kuat 

memegang prinsip sehingga tak mudah digoyahkan. 

Karena sedemikian kokok pendiriannya itu, kalau dia 

sudah  meyakini  sesuatu  tak  akan  bisa  diubah.  Yang 

bisa  mempengaruhi  keyakinannya  hanya  ajaran  Allah 

dan Nabi Muhammad. Kehidupannya dibimbing oleh al- 

Qur’an dan hadis. Hal ini secara mencolok ia tunjukkan 

dalam kesehariannya di KPM. Ridwan bisa mengaitkan
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matematika  dengan  keberagamaan,  khususnya  praktik 

Sunnah-Sunnah Rasul. 

Bila ditanya seperti apa spiritualitas Ridwan? Semua 

orang pasti akan memberikan jawaban sama atau hampir 

sama, bahwa Ridwan adalah sosok yang memiliki pendirian 

dan keyakinan kuat dan apa yang dia yakini akan 

terwujud. Saking begitu kuatnya Ridwan memegang apa 

yang diyakininya itu, Nur Kholis menyebut Ridwan orang 

yang kePDan alias rasa percaya dirinya besar sekali. 

Ungkapan Nur Kholis ini bukan dimaksudkan untuk 

ngeledek, tapi ungkapan serius yang disampaikan sambil 

guyon. Dasar penilaian Nur Kholis adalah kesaksiannya, 

bahwa Ridwan tidak mudah menyerah. 

Selain itu, Ridwan punya insting yang sangat kuat. 

Ketika bertemu seorang anak yang bernama Anang 

Marjono,  ia  berkata  begini,  “Ini  anak  kasih  ke  saya, 

saya yang bina pasti jadi juara.” Hanya dengan melihat 

wajah anak itu dan gerak tubuhnya, Ridwan sudah bisa 

menebak kualitas kepribadian anak. Menurut Nur Kholis, 

kemampuan Ridwan membaca seorang anak itu bertumpu 

pada kekuatan indera seorang pelatih. “Insting dia sudah 

jalan karena sudah biasa menggeluti itu, begitu juga 

intuisinya. Benar saja, setelah dilatih Ridwan, Anang jadi 

juara,” terang Nur Kholis. 
 
 
 

Prediksinya Tepat 
 

Manajer Litbang KPM, Muchammad Fachri, mengata- 

kan  ia  tahu  ada  orang  yang  menyebut  Ridwan  orang 

aneh   karena   Ridwan   kerap   melangkah   berdasarkan
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ilham. Menurutnya, orang yang menyebut Ridwan aneh itu 

kemungkinan bukan orang yang sehari-hari selalu 

berkomunikasi langsung dengan Ridwan sehingga tidak 

banyak tahu tentang Ridwan. Karena tidak kenal secara 

dekat mereka bilang Ridwan aneh. 

Lebih jauh Fachri menyatakan, jika Ridwan disebut 

aneh, keanehan itu dalam artian ‘lho kok bisa begitu’. 

Dengan  kata  lain,  orang itu  kaget  mendengar  sesuatu 

yang baru dari Ridwan. “Padahal apa yang dikatakan Pak 

Ridwan itu adalah prediksi. Misalnya, beliau mengatakan 

ini akan begini begini begini. Menurut saya, itu bukan 

ramalan melainkan beliau memprediksikan sesuatu itu 

akan seperti ini, seperti ini. Dan ternyata prediksi itu 

sangat tepat, dalam arti, kemudian nyata terjadi. Kadang- 

kadang bagi orang yang baru kenal prediksi ini dibilang 

aneh,” tutur Fachri. 

“Pak Ridwan memang unik ketika mengambil kepu- 

tusan  dan  tindakan  berdasarkan  ilham,  tapi  beliau tidak 

aneh karena apa yang diprediksikan selalu tepat,” 

tandasnya. 
 
 
 

Ridwan Itu ‘Orang Sakti’ 
 

Dr Saladin Uttunggadewa, dosen matematika ITB yang 

lulus S3 dari Universiteit Twente, Belanda, berkenalan 

dengan  Ridwan  pada  tahun  2003  ketika  merancang 

OSN dan IMSO versi internasional. Ia seorang juri pada 

olimpiade  internasional.  Tugasnya  sebagai  juri  antara 

lain menyiapkan silabus dan kisi-kisi, menyiapkan soal 

dan kunci jawaban, mengoreksi dan menilai, menetapkan
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dan membina para pemenang olimpiade internasional. 

Menurutnya, dalam OSN dan IMSO, para pembina dan juri 

dilibatkan dalam musyawarah penilaian dan penentuan 

nilai   para   peserta   atau   kontestan.   Ridwan   sendiri 

sebagai pembina Tim Indonesia dalam ajang olimpiade 

matematika tingkat internasional. Setidaknya Saladin 

bertemu Ridwan dalam ajang kompetisi internasional 2 

sampai 3 kali setahun. 

Dalam   pandangan   Saladin,   Ridwan   adalah   orang 

sakti. Bagaimana tidak? Ketika istri Saladin sedang ha- 

mil anak ketiga, semua orang bilang anak Saladin yang 

masih dalam kandungan adalah perempuan. Orang-orang 

memprediksinya dari gejala-gejala dan tanda-tandanya. 

Namun Ridwan lain sendiri. Ia mengatakan bahwa anak 

ketiga yang masih dalam kandungan ibunya itu adalah 

laki-laki. Waktu itu Saladin belum melakukan pemerik- 

saan USG. Kemudian Saladin membawa istrinya ke dokter 

untuk USG mengingat jarak waktu antara anak pertama 

dan ketiga lumayan jauh, yakni 18 tahun. Ternyata setelah 

dilakukan cek USG anak saya yang ketiga berjenis kelamin 

laki-laki dan ketika lahir pun memang laki-laki. “Ridwan 

bukan hanya tajam dalam menerawang, melainkan dalam 

menggunakan feeling juga kerap tajam. Karena itu, saya 

menyebutnya orang sakti,” ujar Saladin. 
 
 
 

Tak Punya Ambisi 
 

Istri Ridwan, Anis Kurniasih, menyatakan bahwa 

Ridwan cenderung mengikuti bisikan ilham. Pada waktu 

itu, Ridwan mengaku mendapat ilham yang menyuruhnya
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berjalan kaki dari Bogor ke Surabaya. Ilham itu dipenuhi 

dan dilaksanakannya. Ia pun berjalan kaki ke Surabaya. 

“Saya berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga 

Allah selalu menuntunnya,” papar Anis. Tetapi di tengah 

jalan, ketika sampai di Karawang, ilham menyuruhnya 

berhenti sampai di situ saja, akhirnya Ridwan kembali ke 

Bogor, dan menyuruh sopir untuk menjemputnya. 

Menurut Anis, Ridwan selalu merasa mendapat ilham, 

dan sebagai istrinya ia selalu mendukung selama tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. Lebih jauh Anis 

mengatakan, setiap kali Ridwan memenuhi bisikan ilham, 

selalu ada hikmah yang bisa dipetik sesudahnya. “Seperti 

waktu itu ada hikmah besar yang Pak Ridwan dapatkan, 

terasa langsung ada lompatan sangat besar. Waktu itu 

kami masih mengontrak rumah di Bukit Asri. Memang 

terasa banget langsung ada dampak yang cukup besar bagi 

perkembangan KPM,” kata Anis. 

Dalam membicarakan hal-hal yang gaib, Ridwan sering 

datang ke Darul Jannah. Di sana ada guru, Abah Dahrudin, 

yang banyak ilmu agamanya. Ridwan suka berdiskusi 

dengan teman-temannya yang berilmu, biasanya sering 

berkonsultasi pada bulan Ramadhan sambil ngaji dan 

belajar agama selama beberapa hari. “Sama anaknya Abah 

namanya Bu Vera yang akrab dipanggil Bunda sama Pak 

Ridwan, beliau  juga sering ngobrol,” tambah Anis. 

Ridwan mendiskusikan perihal ilham tidak dengan 

sembarang orang. Selain dengan Vera, Ridwan juga suka 

berdiskusi dengan Arodhi, kepala KPM Cabang Surabaya. 

Menurut Anis, suaminya selalu terbuka mendiskusikan 

apa saja yang didapatkan. Ketika mendapat ilham, selalu
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didiskusikan. “Dalam berdiskusi selalu ada teman yang 

rewel dan ada juga teman yang siap mendukung kalau 

ilham itu dinilai baik dan benar,” terang Anis. 

“Sebagai istrinya, saya selalu mendukung, apalagi kalau 

sudah didiskusikan dengan orang-orang yang menguasai 

ilmu agama. Jadi, saya bisa merasa tenang karena ini 

sesuatu yang khas. Diskusi tentang ilham sama orang- 

orang Darul Jannah karena mereka memang mengerti 

masalah seperti itu. Sama kakak kandungnya, Usman, 

juga suka berdiskusi sampai larut malam,” tambahnya. 

Untuk masa depan apa yang diinginkan Ridwan? “Pak 

Ridwan tidak menginginkan apa-apa. Misalnya, ingin jadi 

apa atau apa, tidak ingin jadi apa-apa kecuali jadi orang 

yang bermanfaat. Ketika ada tawaran-tawaran akan 

dijadikan begini atau begitu, Alhamdulillah, beliau tidak 

berambisi untuk jadi apa. Beliau hanya sering berkata, 

kita harus selalu mengutamakan perbaikan kualitas diri. 

Jadi, andaikan nanti mendapat amanah baru, ya nanti 

terserah Allah. Allah akan menilai Pak Ridwan seperti apa, 

kita hanya bisa berserah,” tandasnya. 
 
 
 

Menyebarluaskan Kebaikan 
 

Siti Khoerunnisa mulai bergabung dengan KPM sejak 

April 2010. Saat itu KPM masih berkantor rumah tipe 21. 

Dia mengetahui KPM dari ibunya. Ia bergabung dengan 

KPM  karena  lembaga  ini  bernuansa  islami,  sehingga 

tak perlu bingung lagi mencari waktu untuk ibadah. Dia 

mengaku bersyukur bisa bergabung dengan KPM. “Sejuta 

rasa  saya  rasakan,  tapi  yang  paling  amazing  adalah
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rasa bahagia, walau saya pernah dimarahi Pak Ridwan,” 

ujarnya. 

Nisa mengaku sangat senang mengerjakan sesuatu 

untuk KPM. Karena itu, ia tak pernah terpikir untuk 

meninggalkan KPM apapun alasannya. “Saya akan sedih 

sekali kalau harus meninggalkan KPM.” 

Baginya, KPM sangat istimewa karena sejak berada di 

KPM banyak ilmu yang ia dapatkan. “KPM adalah sekolah 

untuk saya dan keluarga,” papar staf Divisi Pendidikan 

yang menangani Kelas Reguler itu. 

Nisa pertama kali mengenal Ridwan saat wawancara 

karyawan baru KPM. Menurutnya, Ridwan merupakan 

sosok yang menyenangkan walau terkadang berbicaranya 

sedikit pedas. “Tapi saya tahu itu untuk kebaikan. Pak 

Ridwan sangat baik dan perhatian.” 

Sebagai seorang pemimpin, Ridwan tipe orang yang 

tegas dan mempunyai banyak ide. “Salut sekali kepada Pak 

Ridwan yang bisa memikirkan semua hal secara detail,” 

terang Nisa. 

Menurutnya, banyak hal yang bisa diteladani dari 

Ridwan. Misal, memaknai hidup dengan baik, berwawasan 

luas,  taat  beribadah  dan  bekerja keras  bukan  semata- 

mata untuk materi kehidupan pribadi. “Saya berharap 

melalui KPM Pak Ridwan dapat makin menyebarluaskan 

kebaikan, dan cita-cita KPM ingin mendirikan universitas 

dapat terwujud.” 

Selain itu, dia berharap Ridwan sebagai presiden 

direktur KPM dapat lebih menyejahterakan karyawannya 

sehingga orang-orang akan berebut untuk bergabung 

dengan KPM.
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Renungan Spiritual Ridwan 
 

Dalam  kesehariannya,  Ridwan  tidak  pernah  luluh 

dan  hanyut  oleh  kesibukannya,  terutama  di  tengah 

malam Ridwan selalu bangkit untuk mendirikan shalat 

malam dan bermunajat kepada Allah. Bahkan di sela- 

sela kesibukannya ia selalu mengingat Allah. Begitu juga 

ketika mendampingi murid-muridnya yang mengikuti 

olimpiade internasional di India, ia menyempatkan untuk 

menggunakan waktunya, berkontemplasi, merenungkan 

dirinya sendiri sambil mengasah spiritualitas dirinya. 

Dalam bertafakur itu, ia kerap menerima bisikan- 

bisikan ilham. Begitu juga ketika bertafakur di India, ia 

pun merasakan datangnya ilham. Dari tafakurnya itu, 

ada beberapa hasil yang bisa dijadikan pelajaran serta 

nasihat bagi diri pribadi dan juga bagi orang lain yang 

tertarik dengan ilham yang didapatkannya. Pada intinya, 

isi bisikan ilham itu sebagai berikut: 

1. Berhati-hatilah dalam menerima bisikan hati, karena 

tidak selamanya dan tidak selalu bisikan itu merupakan 

ilham. Walaupun frekuensinya tinggi dan tampil sama 

seperti bisikan dari sumber kebaikan, tetapi bisa jadi itu 

bisikan setan yang menggunakan frekuensi yang sama. 

Cara mendeteksinya sangat mudah. Apakah bisikan itu 

sesuai atau bertentangan dengan al-Qurán dan hadis 

Nabi. Jika sesuai jalankan, tetapi jika bertentangan 

tolaklah. Bagaimana kalau masih abu-abu? Jika masih 

abu-abu sebaiknya tinggalkanlah. 

2. Upayakan dengan sekuat tenaga, kita harus menjadi- 

kan al-Qur’an sebagai bacaan harian  atau kegemaran
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harian  layaknya  orang  lain  membaca  komik.  Sung- 

guh adalah kewajiban setiap orang belajar al-Qur’an, 

menghafalkannya, memahami artinya, dan meng- 

amalkannya. 

3. Sebaiknya dalam setiap saat kita harus berada dalam 

kondisi 0 (nol), dengan selalu mengingat Allah dan 

mengisi jalur yang kita bangun (wadah) dengan sumber 

kebaikan (dzikir, shalat sunnah, dan shalawat kepada 

Nabi).  Jadikan  jalur  itu  menurut  perintah  bukan 

pada hati tapi pada dalil. Jika ada bisikan harus kita uji 

dengan dalil, jangan pernah tidak. Jangan pernah otak 

dan hati tidak digunakan, kedua-duanya harus 

digunakan, karena jika tidak, akan ada penyesalan di 

akhir. 

4. Jika hati ingin bersih, jangan pernah kita menginginkan 

ketidakbaikan pada seseorang atau sesuatu. Untuk 

berbuat baik atau memenangkan ‘pertempuran’ mela- 

wan kebatilan, jangan pernah kita lakukan dengan 

cara-cara yang jahat. Sesungguhnya hak Allah meng- 

hukum siapa yang bersalah, tugas manusia adalah 

menjalankan segala sesuatu sesuai aturan-Nya. 

5. Kerendahan hati adalah kunci utama untuk menggapai 

kesuksesan. Jangan sampai kita merasa tinggi di 

hadapan penduduk bumi, karena penduduk langit akan 

merendahkan kita. 

6. Hidup  itu  harus  selalu  ingat  Allah,  kapan  saja,  di 

mana saja, dan dalam keadaan apa saja.   Kita harus 

mengingat Allah di waktu lapang agar Allah mengingat 

dan menolong kita di waktu sempit. 

7. Jika kita berbuat baik untuk Allah, walaupun yang
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kita lakukan sedikit dan sebentar, perbuatan itu akan 

menimbulkan efek besar dan lama, tetapi jika berbuat 

baik bukan untuk Allah, walaupun yang kita lakukan 

banyak dan lama, perbuatan itu tidak akan berefek, 

andaikan berefek, maka efeknya tidak berarti.
 
 
 
 

Puisi Spiritual Karya Arya 
 

Selain sebagai matematikawan dan pendidik, Ridwan 

juga aktif menulis karya sastra. Hasil-hasil karya sastra- 

nya, khususnya puisi tak terbilang banyaknya. Tidak 

kurang dari 100 puisi telah dituangkan. Setelah memeriksa 

hasil-hasil karya puisi yang demikian menggetarkan dan 

menggugah perasaan, seorang pengamat menyimpulkan 

bahwa Ridwan sesungguhnya juga sastrawan yang 

bersembunyi, karena ia lebih dikenal sebagai pencetak 

juara olimpiade. 

Dalam menggubah puisi, Ridwan memang selalu ber- 

sembunyi, karena ia tak pernah menggunakan namanya 

sendiri, melainkan nama alias Arya. Puisi karya Ridwan 

alias Arya tidak sedikit bercerita tentang berbagai aspek 

kehidupan dalam dimensi kerisauan dirinya tatkala 

menyaksikan ketimpangan-ketimpangan sosial yang 

mengusik jiwanya. Salah satu puisinya yang berjudul 

Benderang Kejora yang bercerita tentang dirinya sendiri 

yang tak pernah meminta-minta, tak mengenal putus asa 

dan tak pernah ragu namun bertekad untuk mencerahkan 

kehidupan dan mewarnai dunia.. Di bawah ini salah satu 

puisinya.

RIDWAN HASAN SAPUTRA GURU PARA JUARA MATEMATIKA INTERNASIONAL

Orang Bogor yang Mendunia dengan Keropak



 

 
 
 
 

Sisi Spiritual Ridwan 419

 

 

Benderang Kejora 
 

 
Cahaya itu sudah terlihat dan mudah terlihat 

Hingga yang biasa terpesona 

Yang perkasa kan menganga 

Yang bijaksana tak sanggup bicara 
 

 

Inilah  berlian  yang  kami  tunggu.....  ungkap  pembaca 

makna 

Tapi apakah berlian ini akan menjadi cahaya yang mene- 

rangi mayapada? 
 

 

Sungguh cahaya itu sudah datang 

Sudah diserap dan menyerap 

Hingga tidak akan ada keraguan 
 

 

Hai manusia dan alam raya 

Kejora sudah tiba dan tanpa batas asa 

Tunggulah hingga ia usai bercengkerama 

Hingga tidak akan pernah ada duka 
 

 

Kalau pun harus ada kegamangan... 

Itu hanya sekejap 

Kalau ada kerisauan 

Itu takkan lama 
 

 

Hingga keraguan itu datang 

Itu bukan penghalang
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Hai manusia jikalau kau tidak percaya memang bukan 

saatnya 

Karena dia bukan untuk hari ini 

Dia  untuk  suatu  masa  tatkala  tidak  ada  orang  yang 

dipercaya kecuali dirinya 

Tatkala  tidak  ada  perkataan  yang  bercahaya  kecuali 

dirinya 

Saat ini dia belum pantas dan sedang menuju kepantasan 
 

 

Hingga benderang itu terasa ke seluruh mayapada 
 

 

Bogor, 15 Desember 2008 

Karya : Arya
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Ridwan di Mata Ibu 

“Harus Jadi Pemain, 

Jangan Jadi Penonton”



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ridwan bersama ibu, Hj Raden Sur tikah, dan istri, Anis Kurniasih.
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elama ini Raden Ridwan Hasan Saputra dikenal 

masyarakat luas dengan berbagai sebutan: seorang 

guru matematika, pendiri dan pemimpin KPM, 

matematikawan  yang  menemukan  matematika 

nalaria realistik (MNR), perumus konsep sistem metode 

seikhlasnya (SMS), pencetus pemerataan kesempatan 

pendidikan, pengajar math summer camp, penulis buku 

matematika, konsultan matematika, pelatih nasional 

olimpiade matematika, juri olimpiade matematika nasional 

dan intenasional, dan tokoh pendidik matematika yang 

dicintai muridmuridnya, dan entah apa lagi masyarakat 

mengenal sosoknya. 

Munculnya berbagai sebutan atas diri Ridwan itu sudah 

tentu merupakan akumulasi dari segala perjuangan di 

masa lalu yang dilakukan anak dari pasangan Hj Raden 

Surtikah dan H Raden Hasan Yusuf ini. Seperti apa masa 

lalu Ridwan? Sang ibu, Hj Raden Surtikah, yang begitu 

dekat dengannya, yang menyayangi dengan sepenuh hati, 

membesarkan, dan mendidik Ridwan, menuturkan masa 

lalunya. Berikut penuturannya: 

Ibu  mempunyai  lima  anak,  tiga  laki-laki  dan  dua
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perempuan. Mereka adalah Raden Umar Hasan Saputra, 

Raden Usman Hasan Saputra, Raden Ridwan Hasan 

Saputra, Raden Surtiati Hasan Saputra, dan Raden 

Galihati Hasan Saputra. Semuanya mempunyai nama 

belakang “Hasan Saputra”, itu bukanlah marga   tetapi 

hanya ciri kalau pemilik nama itu adalah “putra Pak 

Hasan”. 

Ridwan sejak kecil sudah rajin beribadah, sering shalat 

ke masjid, mengikuti pengajian di masjid, puasa Senin 

Kamis dan puasa sunnah lainnya. Sejak SMP, Ridwan 

sudah menjadi bilal shalat Jumat, suka mengaji di masjid, 

dan mengikuti kuliah Shubuh di Pondok Pesantren Al 

Arfah. Guru mengaji Ridwan saat itu adalah Ustadz 

Ahmad Miftahuddin, putra Kiai Arfah. Aktivitas itu ia 

lakukan sampai selesai kuliah S1. Menjadi bilal tidak 

dilakukan lagi setelah Ridwan pindah rumah untuk 

mengembangkan KPM. 

Ridwan juga senang bermain sepak bola, sehingga 

sewaktu   SMP   bersama   teman-teman   sekompleknya 

ia mendirikan klub sepak bola. Setiap Minggu   tim ini 

mengadakan latih tanding di berbagai kampung. Sehingga 

tiap hari Minggu Ridwan jarang di rumah. Selain sepak 

bola, ia juga menyukai olahraga beladiri pencak silat. 

Sewaktu SMA ikut pencak silat dan setelah kuliah pun 

masih suka ikut latihan pencak silat. Namun sekarang 

setelah mengurus KPM dan menjadi pelatih matematika 

nasional sudah jarang latihan sehingga badannya melar. 

Padahal dulu badan Ridwan itu tidak gemuk. 

Waktu SMP, Ridwan juga aktif membantu Ibu 

berdagang (membuka warung). Sepulang sekolah ia tidak 

langsung pulang ke rumah tapi pergi ke pasar, biasanya di
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Ridwan (berdiri kedua dari kanan) bersama kedua orangtua, adik dan kakak. 

 
 

Pasar Anyar Bogor, untuk membeli kebutuhan di warung 

Ibu. Ridwan belanja terigu, minyak goreng, kerupuk, ikan 

asin, dan lain-lain. Jika barang belanjaannya banyak, 

Ridwan mencarter angkot dari Pasar Anyar ke rumah. 

Kami sekeluarga hidup prihatin karena almarhum bapak 

adalah pegawai negeri sipil dan uang gajinya habis untuk 

mencicil rumah KPR BTN. Untuk bertahan hidup dan 

biaya pendidikan anak-anak, Ibu membuka warung dan 

anak-anak membantu belanja serta menjaga warung. 

Ketika remaja, Ridwan menjadi ketua remaja masjid. 

Sewaktu dia menjadi ketua, di masjid banyak kegiatan, 

karena Ridwan serius mengelolanya walaupun harus 

mengorbankan waktu, tenaga, dan uang.   Kegiatan 

Maulid, Isra Mi’raj, halal bihalal, dan kegiatan keagamaan
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Tim sepakbola sewaktu Ridwan kecil. 

 

 

lainnya, semua diurus oleh remaja masjid. Ridwan sering 

memanggil penceramah dan anak buahnya menyebarkan 

undangan untuk kegiatan keagamaan. 

Sejak SD, SMP, SMA sampai bujangan, Ridwan senang 

memelihara ayam. Ada ayam bangkok, ada ayam petelor. 

Ayamnya dulu sangat banyak sampai ia menjual telor 

ayam ke tetangga.   Di situ Ridwan sudah mulai belajar 

wirausaha dari mulai produksi hingga pemasaran. Setelah 

sibuk dengan kegiatan sekolah akhirnya ia berhenti 

memelihara ayam. Tapi di tahun 2013 Ridwan memelihara 

ayam lagi, tapi kini niatnya untuk hiburan dan mendidik 

anak-anaknya cara memelihara binatang. 

Sewaktu sekolah, sejak SD, SMP dan SMA, Ridwan 

selalu mempunyai rangking yang bagus. Di pagi hari, ia 

sekolah di SDN Papandayan 2 Bogor dan sorenya sekolah
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di Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar di daerah Bojong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ridwan memperagakan jurus silat. 

 
 

 

Enyod. Pas kelas 5 ibu pindah rumah sehingga Ridwan pun 

sekolahnya pindah di SDN Ciherang 3 di daerah Laladon, 

Ciomas, Bogor. Kemudian Ridwan masuk SMPN 

2 Bogor. Di sekolah ini prestasi Ridwan agak menurun 

karena sibuk membantu ibu kulakan untuk warung. 

Ketika sekolah di SMAN 5 Bogor, Ridwan lebih rajin 

belajar sehingga prestasinya meningkat. Di sekolah nilai 

matematikanya bagus tapi Ibu jarang melihat Ridwan 

belajar matematika di rumah, mungkin ia sudah punya 

bakat di bidang matematika. Waktu SMA itu Ridwan 

lemah dalam bidang bahasa Inggris, tapi sekarang malah 

sering pergi ke luar negeri, Ibu jadi bingung. Waktu kuliah 

Ridwan ikut organisasi Menwa dan pernah jadi ketua kelas 

di jurusannya. Bagi Ibu awalnya sangat menakutkan



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
karena  Ridwan  jarang  di  rumah  karena  sibuk  dengan 

organisasi  Menwa  dan  kegiatan  di  kampus,  tetapi  Ibu 
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Saat mejadi Menwa di Institut Per tanian Bogor (IPB). 

 
 
 
 
 

melihat ternyata kegiatan-kegiatan di kampus tersebut 

memberikan manfaat saat Ridwan mengurus KPM. 

Saat SMP, Ridwan pernah mengeluh kepada almarhum
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Bapak karena tidak mau memakai nama Raden. Katanya 

malu diejek oleh teman-temannya di sekolah, nama Raden 

tapi tidak punya apa-apa. Kemudian almarhum Bapak 

menasihati, suatu saat nanti orang akan mencari-cari 

orang yang bernama Raden. Apalagi garis keturunan 

Raden yang dimiliki anak-anak ibu bukan sembarangan. 

Kakek Ridwan dari pihak Bapak berasal dari Sukapura 

(Tasikmalaya) dan merupakan keturunan Pangeran Dago 

Jawa atau Pangeran Kusuma Diningrat, sedangkan nenek 

Ridwan dari pihak bapak adalah keturunan dari Pangeran 

Arya Wiratanudatar, di daerah Cikundul, Cianjur. 

Sementara Ibu sendiri adalah keturunan dari Pangeran 

Sageri yang makamnya ada di Jatinegara Kaum. Di pihak 

Ibu juga mengalir darah etnis Tionghoa karena nenek 

buyut Ibu adalah orang Tionghoa, dari leluhur Ibu yang 

perempuan juga ada yang berasal dari Sumenep, Madura. 

Sejak kecil Ridwan sering mendapatkan bisikan gaib. 

Ridwan sering menyebutnya ilham. Tapi frekuensi ilham 

sering ia dapatkan setelah mendirikan KPM dengan 

bayaran seikhlasnya di bulan Februari 2003. Banyak hal- 

hal aneh sering Ibu dengar ketika Ridwan menceritakan 

bisikan gaib atau ilham yang diperolehnya, tapi Ibu 

berpikir Ridwan sudah dewasa dan apa yang dilakukan itu 

sudah menjadi tanggung jawabnya. Pernah ada kejadian 

menarik, setelah hampir satu tahun ayahnya meninggal, 

pada hari Jumat Ridwan datang ke rumah ibu. Ia bilang, 

setelah shalat Jumat, Ridwan berziarah ke makam 

ayahnya. Ketika sedang berdoa di makam ayahnya, 

Ridwan mendapat bisikan harus mencuci pusaka yang 

ditinggalkan oleh ayahnya karena bulan Maulid (Rabiul 

Awwal). Ketika Ridwan bilang seperti itu, Ibu baru ingat
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kalau saat itu bulan Maulid dan biasanya di bulan itu 

almarhum ayah Ridwan mencuci keris dan pedang pusaka. 

Akhirnya Ridwan mencuci pusaka-pusaka tersebut dan 

saat ini pusaka-pusaka itu disimpan di rumah Ridwan. 

Bagi Ridwan, mencuci pusaka seperti merawat senjata, 

karena bisa jadi senjata tersebut bisa digunakan kembali 

jika negara pada situasi yang tidak diinginkan. Ridwan 

masih ingat kata-kata almarhum ayahnya, suatu saat 

nanti orang-orang akan mencari orang yang bernama 

Raden. Ridwan sangat menjauhkan diri dari kemusyrikan 

ketika mencuci pusaka-pusaka tersebut. 

Ridwan sejak kecil adalah anak yang keras hati, tidak 

pernah berhenti kalau tujuannya belum tercapai. Ia juga 

keras kepala. Kalau sudah memutuskan sesuatu sulit untuk 

diubah kecuali mendapatkan ilham baru yang berbeda 

dengan keputusannya. Ibu agak susah mempengaruhi 

Ridwan kalau sudah memutuskan sesuatu, apalagi itu 

berhubungan dengan ilham. Sebenarnya dengan sifat 

seperti ini, Ridwan seperti orang yang terpenjara karena 

apa yang dilakukan biasanya atas perintah ilham padahal 

belum tentu sesuai dengan keinginannya. Tapi ibu bangga 

dengan sifat keras hati dan keras kepala seperti ini, karena 

jika  tidak  memiliki  sifat  tersebut,  Ridwan  tidak  akan 

bisa mewujudkan KPM seperti sekarang ini, apalagi ibu 

mendengar KPM sudah mempunyai cabang, dan bagi Ibu, 

itu sulit untuk diterima akal. Tapi Ibu yakin ini semua 

berkat pertolongan Allah. 

Di  masa  kecil,  Ridwan  juga  mempunyai  sifat-sifat 

yang tidak bagus, tetapi seiring berjalannya waktu dan 

tempaan hidup, Ridwan sekarang banyak perubahan. Hal 

itu yang membuat Ibu jadi bangga. Dulu Ridwan pemarah,
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Ridwan saat praktik lapang sewaktu kuliah. 

 

 

tapi sekarang menjadi orang yang sabar. Alhamdulillah 

Ridwan juga mempunyai istri yang sabar. Karena se- 

karang Ridwan tinggal di rumah ibu, maka Ibu sering 

melihat Ridwan jarang di rumah. Dalam seminggu paling 

lama dia ada di rumah 2 atau 3 hari, tapi istrinya tetap 

sabar, padahal yang Ibu tahu penghasilannya tidak jelas. 

Yang ibu agak kaget, istri Ridwan menerima saja ketika 

KPM diserahkan kepada umat, padahal KPM adalah 

usaha Ridwan yang dirintis dari nol dan istrinya juga ikut 

berkorban dengan pindah-pindah rumah, tapi rela KPM 

tidak diwariskan kepada anak-anaknya. 

Di antara anak-anak Ibu, Ridwan yang paling dekat 

tempat tinggalnya. Kalau dia mau pergi ke mana-mana 

selalu mencari Ibu untuk minta didoakan. Cium tangan
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dulu. Anak-anak semua begitu tapi tidak rutin seperti 

Ridwan. Karenanya sebelum jam delapan pagi, Ibu tidak 

ke mana-mana takut dicari oleh Endang (panggilan kecil 

Ridwan). Kalau sudah jam delapan baru Ibu keluar untuk 

berbelanja. Itu kebiasaan Ibu dari dulu. Tidak pernah 

berubah. 

Ibu   berharap   mudah-mudahan   KPM   akan   lebih 

baik lagi. Mudah-mudahan KPM bisa menggerakkan anak-

anak agar berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Karena 

generasi yang sekarang ini kalau kurang didikan agama 

akan merepotkan orangtua dan juga masyarakat. 

Agamanya harus kuat. Dengan bekal agama, nanti dengan 

sendirinya kehidupan dunia akan tercapai. Ibu melihat 

Ridwan membina anak-anak di KPM penuh dengan kasih 

sayang dan total dalam mewujudkan mereka menjadi 

anak-anak yang berkualitas, sehingga banyak murid 

Ridwan yang berhasil melanjutkan ke sekolah yang lebih 

baik. Ridwan seperti pengasuh anak-anak. Ridwan tidak 

memberi makanan tetapi ilmu, sehingga mereka tumbuh 

menjadi orang-orang yang berilmu dan berakhlak baik. Ibu 

melihat, kalau mengajar murid-muridnya, Ridwan sering 

memberi nasihat tentang kehidupan. 

Ibu memimpikan KPM akan mendunia. Dikenal di 

dunia dan Allah yang membimbingnya. Jangan sampai 

lepas dari bimbingan Allah,   karena kalau sudah lepas 

dari bimbingan Allah kita tidak tahu apa yang terjadi. 

Kalau sudah dibimbing Allah, jika mau melenceng akan 

diingatkan, diluruskan. Ibu berdoa semoga Ridwan tidak 

ujub, tidak sombong. Jangan cari dunia saja, tapi carilah 

dunia dan akhirat. Ibu ingin Ridwan di masa depan bisa 

menjadi pemain bukan jadi penonton.
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akil Pemimpin Redaksi 

Majalah  Gontor  ini 

aktif    menulis    buku, 

khususnya buku-buku biografi. 

Buku yang pernah ditulis dan di- 

terbitkan antara lain: Road Map 

Menuju Komoditas Pangan Bernilai 

Tambah (2008), Sinergi Deptan 

dengan Komisi IV DPR RI (2008), 

Berani  Tidak  Populer:  Mustafa  Abubakar  Memimpin 

Aceh Masa Transisi (2009), Islamisasi Sains dan Kampus 

(editor, 2010), Antara Jerman dan Mekkah: Biografi Prof 

Dr Ir AM Saefuddin (2010), dan Jurus Jitu Atasi Krisis: 

Pengalaman Mustafa Abubakar Memimpin Bulog (2012). 

Saat  ini  ia  juga  sedang  menyiapkan  penerbitan  buku 

biografi Gatot Hari Priowirjanto: Mewakafkan Diri untuk 
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Pendidikan. 

Di   dunia   jurnalistik,   pria   kelahiran   Jember,   7 

September 1963, ini pernah bekerja di Harian Umum 

Republika, Majalah Kiblat, dan Majalah Nebula (ESQ). 

Ia bergabung bersama Republika selama 10 tahun, sejak 

koran itu pertama kali diterbitkan. Sebelum keluar dari 

Republika, Juni 2003, ia   menduduki jabatan sebagai 

Koordinator Desk Tabloid dan Suplemen, jabatan setingkat 

Wakil Redaktur Pelaksana.  Di Republika, ayah sembilan 

anak ini, antara lain membidani lahirnya tabloid Dialog 

Jumat dan suplemen Pendidikan. Pada April 2003 ia juga 

membidani lahirnya Majalah Gontor. 

Sebagai reporter ia pernah meliput bidang pendidikan, 

agama, ekonomi dan bisnis, iptek, kesehatan, kriminalitas, 

dan politik. Di bidang iptek ia, misalnya, pernah meliput 

pameran CommunicAsia di Singapura dan IBM Technology 

Week juga di Singapura. Serta memenangi lomba penulisan 

iptek yang diadakan oleh Hewlett Packard (HP). 

Sedangkan di bidang politik, Rusdiono Mukri pernah 

diberi tugas meliput Sidang Umum MPR RI, dan meliput 

aktivitas DPR RI selama satu tahun. 

Selain aneka liputan di dalam negeri, ia juga berkesem- 

patan menjalani tugas jurnalistik ke mancanegara. Misal- 

nya meliput tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pariwisata 

di Korea Selatan, meliput pelaksanaan ibadah haji dan 

umrah di Arab Saudi, meliput kehidupan komunitas Mus- 

lim   di Jerman, meliput pertemuan mahasiswa ASEAN/ 

Jepang di Filipina, meliput seminar dan pameran iptek di 

Singapura, serta meliput pendidikan sistem ganda (dual 

system) di Jerman. Ia misalnya mengunjungi sejumlah 

sekolah kejuruan, dunia industri, dan lembaga-lembaga
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diklat di Frankfurt, Bonn, Koln, Munster,   Aachen, 

Dusseldorf,  dan  Berlin  (1997).  Tahun  2002  ia  kembali 

ke negeri Angela Merkel itu. Tapi kali ini untuk meliput 

kehidupan komunitas Muslim di beberapa kota di Jerman 

seperti Frankfurt,   Duisburg, Koln, Berlin, Hamburg, 

Postdam, Bonn, dan Muenchen. 

Di samping aktivitas jurnalistik, pelajar teladan tingkat 

nasional (1981) ini, juga mengajar di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor. Ia 

mengampu mata kuliah Hukum dan Sistem Media Massa, 

Teori Komunikasi, serta Teknik Menulis Feature dan 

Opini. 

Alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Institut 

Pertanian Bogor (1987), ini juga kerap diundang menjadi 

narasumber dalam pelatihan menulis dan pelatihan 

jurnalistik. Misalnya ia pernah memberi pelatihan di IPB, 

Yayasan Pesantren Al-Azhar Jakarta, Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo, Pondok Modern Darul 

Qiyam Gontor 6 Magelang, LP3I Tangerang, Pondok 

Modern Darunnajah Bogor, Pondok Modern Darul Ma’rifat 

Gontor 3 Kediri, Pondok Modern Gontor Putri 5 Kediri, 

DPP HTI Jakarta, Pondok Modern Gontor Putri 4 Kendari, 

Pondok Modern Gontor 7 Kendari, SMA Kosgoro Bogor, 

STEI Tazkia Sentul Bogor, Lembaga Pertanian Sehat, dan 

Pondok Modern Gontor Putri 3 Ngawi. 

Rusdiono Mukri bisa dihubungi di 08159-7575-86, 0812- 

8373-1925, email rusdiono@yahoo.com atau rusdiono79@ 

gmail.com.
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