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PENGANTAR 

 

Sometimes you'll never know the value of a moment until it becomes a 
memory ~Dr.Seuss  

Buku ini adalah lontaran panah ide yang terlepas dari 
kegalauan kami karena meninggalnya ayah, guru dan sahabat 
kami, Ino Yuwono. Kedukaan yang dalam dialami banyak 
orang. Beberapa orang menulis kedukaan tersebut di media 
sosial. Tweet dengan tagar #InoYuwono mengalir deras 
pada hari meninggalnya Pak Ino (Tercatat di Topsy.com ada 
1048 tweet). Status Facebook pun banjir dengan berita, 
kenangan, dan inspirasi mengenai Pak Ino. BBM menyebar 
dari satu orang ke orang lain. Beberapa orang pun 
menuliskannya di blog.  

Pada malam hari pertama, kami berada di depan laptop 
memperhatikan kedukaan teman, kakak, dan adik kami. Ada 
banyak kutipan yang bernas. Ada yang bercerita pengalaman 
mengesankan, ada yang menyimpulkan pelajaran. Dua 
hingga tiga hari itu seperti mendapat kiriman banjir pelajaran 
dari Pak Ino. Beberapa hal sudah kami ketahui, tapi banyak 
lagi yang baru kami sadari. Meski kami dekat dengan Pak 
Ino, pada kenyataanya masih banyak pelajaran yang baru 
kami ketahui. Kami belajar banyak dari banyak orang.  

Ditengah banyaknya pelajaran tersebut, kami merasa sayang 
bila pelajaran itu berlalu begitu saja. Status di Facebook dan 
Twitter akan segera hilang dalam beberapa hari ke depan. 
Sekali membaca, sedih dan kemudian terlupakan. Kami 
kemudian mengajak orang yang memasang status di Facebook 
dan Twitter untuk menuliska pengalaman, atau inspirasi dari 
Pak Ino di blog. Penulisan di blog membuat pelajaran dari 
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Pak Ino bisa diakses lebih banyak orang dan lebih tahan 
lama.  

Gayung bersambut, beberapa orang bersedia melakukannya 
baik dengan menulis di blog sendiri maupun di kolom 
komentar blog yang menulis mengenai pelajaran dari Pak 
Ino. Jadi tidak heran bila menemui komentar yang 
panjangnya 3 halaman A4, lebih panjang dari pada 
tulisannya. Antusiasme yang begitu besar.  

Obrolan dengan satu-dua orang teman akhirnya tercetus ide 
agar tulisan di blog tersebut dikumpulkan dan diterbitkan 
menjadi buku. Bahkan ketika masih membicarakan obrolan 
ini, ada tweet dan pesan Facebook yang mengusulkan ide yang 
sama. Akhirnya kami pun bertekad untuk menjadikan 
tulisan-tulisan di blog tersebut menjadi buku.  

Tapi apakah menulisnya harus di blog? Datanglah 
pertanyaan tersebut. Kami pun memperluas lingkupnya, 
boleh ditulis di blog, boleh di tulis di catatan Facebook. 
Mengapa harus dipublikasikan dulu di blog dan Facebook 
baru kami terima? Publikasi secara personal dengan sendiri 
membuat setiap teman penulis mempertimbangkan kualitas 
dari tulisannya. Kami berharap adanya penyuntingan secara 
mandiri oleh teman-teman.  

Alhamdulillah banyak tulisan yang masuk. Lebih dari 30 
tulisan yang panjangnya 170 halaman A4 dengan beragam 
sudut pandang, pelajaran, tema hingga gaya penulisan hanya 
dalam 3 hari. Kami baca tulisan tersebut satu per satu. 
Aktivitas yang menyenangkan sekaligus menyedihkan. Kami 
seolah-olah terus menerus diingatkan dengan sosok Pak Ino.  

Kami bersyukur karena semakin mengenal Pak Ino. Tulisan-
tulisan tersebut menggambarkan Pak Ino sebagai sosok yang 
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manusiawi sekaligus monumental. Sosok Pak Ino 
sebagaimana adanya dengan kelebihan dan kelemahannya 
menjadi monumental, karena setiap perjumpaan 
meninggalkan kesan mendalam. 

Tantangan bagi kami selaku tim penyunting adalah 
bagaimana menyunting banyak tulisan ini menjadi sebuah 
buku. Bagaimana semua tulisan bisa dimuat tanpa membuat 
buku terlalu tebal? Bagaimana semua sudut pandang bisa 
terwakili tanpa membuat isinya bertele-tele?  

Demi sebuah buku yang bernas sekaligus menampung 
semua cerita, maafkan kami bila semena-mena dan tega 
dalam melakukan penyuntingan. Kami memangkas tulisan 
sesuai dengan bobot yang terkandung didalamnya. Kami 
mempertahankan poin-poin puncak dalam tulisan dan 
memangkas bagian-bagian lain. Kami juga memangkas cerita 
atau pengalaman yang muncul berulang pada beberapa 
tulisan. Sungguh bukan demi kepuasan kami, tapi demi 
kenyamanan pembaca buku dalam mengenal dan 
mempelajari sosok Pak Ino. 

Buku ini bukan mengenai pemikiran-pemikiran Pak Ino. 
Bukan pula menggambarkan perjalanan hidup Pak Ino. 
Bahkan mungkin tidak menggambarkan Pak Ino secara 
lengkap. Buku ini berisi inspirasi Pak Ino yang terpatri di 
hati murid-muridnya. Pengalaman mengesankan, kutipan, 
atau cerita-cerita yang didengar, dialami atau disaksikan oleh 
para murid beliau. Ada yang baru saja terjadi tapi ada juga 
pengalaman yang terjadi belasan tahun yang lalu.  

Inspirasi yang terpatri di hati para murid menunjukan bahwa 
meskipun Pak Ino telah meninggal, tapi sosoknya sebagai 
pendidik tidak pernah pergi. Ia selalu ada dalam hati.  
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Buku ini persembahan para muridnya yang bersyukur dan 
bangga pernah dididik, sedikit atau banyak, oleh Pak Ino. 
Sebuah buku yang menjadi media yang memudahkan murid-
muridnya untuk mengingat nilai-nilai yang telah diajarkan 
Pak Ino.  

Pada akhirnya, kami mempersembahkan buku ini untuk 
semua orang Indonesia yang punya semangat belajar luar 
biasa dan berdedikasi di dunia pendidikan. Kami tidak punya 
harapan tinggi-tinggi terhadap buku ini selain bisa 
menghidupkan nilai dan keyakinan Pak Ino dalam 
memajukan pendidikan Indonesia.  

Bila ada kekurangan, tentu berasal dari kemampuan kami 
menyunting dan kami minta maaf untuk itu. Bila ada yang 
luar biasa, sumbernya berasal dari tulisan teman-teman dan 
pengalaman luar biasa yang diberikan Pak Ino.  

Terima Kasih 

 

Tim Editor  
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Pilihan Perjalanan Pembaca Buku 
 

Kata Pengantar      

Buat pembaca yang ingin tahu latar belakang dan tujuan 
buku. Abaikan bila tidak ingin tahu 

Sepucuk Surat & Puisi Buat Guru 

Buat pembaca yang ingin segera mengetahui sosok Pak 
Ino sebagai pendidik tapi belum punya banyak waktu 
buat membaca 

Kisah Inspiratif Guru  

Buat pembaca yang ingin menikmati perjalanan 
pengalaman murid diajar oleh Pak Ino atau pengalaman 
kerja pada rekan kerjanya 

Sosok Guru yang Tak Pernah Pergi 

Buat pembaca yang ingin mengetahui prinsip & filosofi 
kehidupan Pak Ino sebagai pendidik. Lebih sesuai buat 
pembaca yang suka dengan tulisan analisis 

Tak Kenal Tetap Sayang Guru 

Buat pembaca yang ingin mengetahui sosok Pak Ino 
dari sudut pandang orang lain  
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Serpihan Kisah Guru  

Buat pembaca yang punya banyak waktu untuk 
menyelusuri lebih dalam kesan para murid mengenai 
Pak Ino  

Kisah Jenaka Guru  

Buat pembaca yang suka cerita ringan jenaka dengan 
tetap mendapatkan pelajaran  

Kutipan Inspiratif Guru  

Buat pembaca yang saat baca tulisan ini hanya punya 
waktu 5 menit. Dijamin tetap menohok isinya 
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Akhir perjalanan hidupku adalah  

Awal sebuah perjalanan baru  

 

Setelah beberapa kali maut nyaris menghampiriku, kini akhir 
perjalanan telah kujelang. Aku telah sampai pada akhir dari 
sebuah perjalanan. Aku tidak pernah menyesal maupun 
malu. Akhir perjalanan ini adalah awal sebuah perjalanan 
baru bagiku.  

Teman, aku akan mengatakan secara tegas tentang apa yang 
kuyakini. Keyakinan yang memanduku selama perjalanan 
hidup dari awal hingga saat ini di ujung akhir. Aku tak akan 
bicara panjang lebar. Bukan sebagai wasiat tapi mungkin 
engkau bisa mengambil pelajaran.  

Aku telah mengalami banyak kejadian, tidak semua, tapi 
apapun yang aku alami adalah pilihanku. Aku jalani setiap 
pilihan seutuhnya. Aku menghidupkan setiap pilihan 
sehidup-hidupnya. Mungkin ada keraguan, mungkin ada 
penyesalan. Mungkin ada kekeliruan, tapi tak cukup besar 
sebagaimana keyakinanku dalam menjalani pilihanku.  

Hidup adalah mengenai tujuan sekaligus cara kita 
menjalaninya. Kesedihan terbesarku adalah ketika 
menyaksikan banyak orang menjalani hidup tanpa 
menjalaninya. Orang menjalani kehidupan yang menjadi 
pilihan orang lain, tidak menjadikan hidup sebagai bagian 
dari diri. Hidup seolah sebagai beban dari orang lain yang 
dibebankan kepadanya.  
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Jangan heran bila dalam banyak perjumpaan aku banyak 
bertanya. Bertanya mengenai tujuan-tujuan dari pilihan 
tindakanmu. Untuk apa kuliah? Untuk apa belajar? Untuk 
apa bekerja? Untuk apa hidup? Banyak orang terkejut 
bahkan terganggu atas pertanyaan sederhanaku ini. Banyak 
orang yang mengabaikan pertanyaan itu karena hidup tidak 
menjadi bagian dari dirinya. 

Mengapa aku tanyakan pertanyaan sederhana itu? Hidup 
adalah anugerah bagimu, sebagaimana engkau adalah 
anugerah bagi sesama dan kehidupan. Bagaimana bisa 
mensyukuri anugerah bila kita tidak tahu kemana kita akan 
menuju dalam hidup?  

Namun pertanyaan sederhana mengenai tujuan hidup 
seringkali tidak menemukan jawaban. Banyak orang tetap 
memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu, apalagi untuk 
menjalani jawabannya. Orang memang lebih nyaman 
menjalani apa yang sudah dijalani bertahun-tahun meski ia 
tidak tahu kemana arah tujuan.  

Ada banyak orang yang tidak menyukai cara mengajarku. 
Mereka mengatakan caraku mengajar itu biadab. Sayangnya, 
cara-cara yang disebut biadab itu yang lebih sering membuat 
orang berani meninggalkan kenyamanannya. Cara-cara 
biadab itu yang justru menyebabkan orang tergerak untuk 
menjadi lebih beradab.  

Bukannya aku menyukai cara-cara biadab itu. Aku tahu 
banyak yang membenci karena caraku itu. Aku tahu banyak 
orang menghindariku. Aku tahu banyak orang bicara 
seperlunya denganku. Aku juga tahu ada orang-orang yang 
mentertawaiku. Aku hadapi konsekuensinya, selama sebuah 
cara bisa membuat orang menjadi lebih terdidik. 
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Aku mencintai pendidikan. Aku suka mendidik. Berapapun 
biaya yang dibutuhkan untuk melakukannya. Meski aku 
seolah menjadi monster ganas yang ditakuti orang. Meski 
aku seolah berada di puncak gunung, sendiri, dan sepi. 
Cintaku pada pendidikan melampui itu semua. Mendidik 
adalah panggilan hidupku! 

Selama perjalanan hidup, aku telah melakukan banyak 
tindakan. Aku nikmati beragam suasana dalam perjalanan 
itu. Ada kalanya tawa bahagia menjadi warna. Tak jarang 
kesepian datang menyergapku seperti disergap sekawanan 
serigala yang lapar. Tapi aku nikmati kesepian itu 
sebagaimana aku menikmati tawa bahagia. Terima kasih 
telah bersedia menjadi teman, kala tawa menjadi warna, 
ketika sepi datang menggigit.  

Teman, selama perjalanan ini aku telah bertemu engkau. 
Mungkin pada suatu belokan, pada jalan lurus terbentang, 
pada turunan curam, atau jalan mendaki yang tajam. Setiap 
momen perjumpaan mempunyai warnanya sendiri. Engkau 
mungkin mengenalku pada suatu momen, tapi mungkin tak 
mengenalku di momen yang lain. Begitulah aku, begitulah 
kehidupan yang beragam ini. Aku mungkin seperti apa yang 
kau bayangkan sekaligus apa yang tidak kau bayangkan.  

Bila dalam perjumpaan tersebut, ada pelajaran, ambil dan 
manfaatkan. Bila dalam perjumpaan tersebut, ada perbedaan, 
jadikanlan sebagai cermin.  

Janganlah sesekali berusaha meniruku. Engkau adalah 
keagungan kehidupan sejati. Engkau adalah anugerah bagi 
kehidupan. Jadilah dirimu, jalani jalanmu. Apa artinya 
manusia bila tidak menjadi dirinya sendiri.  
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Kebanggaanku dalam hidup bukanlah karena jasa-jasaku 
pada kehidupan. Kebanggaanku terbesar adalah pilihanku 
untuk menempuh jalanku sendiri. Meski terjal. Meski sendiri. 
Meski sepi. Apapun akibatnya, aku bangga mengatakan 
bahwa inilah jalanku.  

Sekarang aku sudah di akhir perjalananku. Aku tidak lagi 
menentukan pilihan. Engkaulah yang mempunyai pilihan. 
Memaafkan kesalahanku atau membiarkan kesalahanku 
menjadi ganjalan dalam hatimu. Mengambil pelajaran dari 
perjalananku atau melupakan pelajaran seiring waktu 
berjalan.  

Aku tidak pergi meninggalkanmu. Aku melanjutkan 
perjalananku. Akhir perjalanan hidupku adalah awal sebuah 
perjalanan baru. Sapalah aku bila kita berjumpa dalam 
perjalanan yang sama di lain waktu. Aku akan dengan senang 
hati meluangkan waktuku untuk berbicara denganmu. 

Dari hati yang terdalam 

Temanmu….. 

 

Ch. Ino Yuwono 

 

Catatan Editor: Surat ini dibacakan oleh wakil alumni pada saat 
Penghormatan Terakhir Ino Yuwono oleh Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga 

 


