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Memasuki tahun 2013 ini banyak isyu bidang pendidikan yang membuat kita

prihatin. Menurunnya rangking daya saing bangsa, khususnya daya saing aspek

pembangunan SDM. Kemudian hasil laporan Bank Dunia yang menyebutkan

kompetensi guru tetap rendah meski telah dilakukan sertifikasi. Selanjutnya hasil studi

lembaga survei pendidikan internasional, atau hasil survai TIMSS dan PIRLS, 2011 yang

dirilis tahun 2012, menunjukkan bahwa hasil pendidikan kita tidak menunjukkan

perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa, khususnya dalam bidang

literasi, matematika dan sain. Juga hasil studi lain, yang melihat siklus lima tahunan

(2006-2011) dari IEA (International Association for the Evaluation of Education

Achievement), menunjukkan skor rata-rata literasi membaca siswa kita adalah 407

berada pada posisi kelima dari urutan terbawah, atau sedikit lebih tinggi dari Qatar

(356), Kuwait (333), Maroko (326), dan Afrika Utara (304).

Concern kita terhadap penilaian berskala global ini bukan tanpa sebab, hal itu

penting untuk mendapatkan peta utuh tentang standar pendidikan kita dibandingkan

dengan standar internasional pada era milenium ketiga ini. Agar kita tidak terus

menerus tertinggal dari negara-negara lain, dan pada saatnya dapat menyamai, malah

mendahului mereka. Fakta ketertinggalan belakangan ini kemudian dijawab dengan

lugas, yakni dipersiapkannya kurikulum 2013, yang digadang-gadang akan

meningkatkan rangking global pendidikan kita. Walau dalam proses kelugasan itu

meninggalkan sejumlah persoalan. Hal yang menonjol adalah reaksi dari kelompok

yang menganggap bahwa orientasi global tidak harus berdampak terbalik untuk

eksistensi budaya lokal. Reaksi-reaksi ini terus bergulir mendorong keseimbangan baru

dalam format pembaharuan kurikulum kita.

Memang harus diakui bahwa, harapan membawa bangsa Indonesia sejajar dengan

bangsa lain di dunia membutuhkan format yang harmonis antara tarikan global yang

membutuhkan langkah akseleraif, dengan kondisi eksisting yang lebih condong pada

perubahan gradual. Salah satu contoh teraktual, yang membuktikan adanya benturan

itu, adalah komitmen membangun mutu pendidikan lewat sekolah RSBI, mendapat

kenyataan penolakan, berupa pembatalan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), melalui putusan judicial review oleh Mahkamah

Konstitusi beberapa hari yang lalu. Dari contoh kasus terakhir sangat jelas terlihat ada



simpul perekat dalam sistem pendidikan kita yang belum berhasil memadukan tataran

berfikir harapan yang normatif, dengan tataran praksis empirikal. Kegalauan

masyarakat tentang itu terpancar pada wacana publik, dengan berkembangnya plesetan

“taraf internasional” menjadi “tarif internasional”. Problematika berubahnya a menjadi i

merupakan bentuk kegagalan kita dalam mengartikulasikan harapan komunal dalam

sistem manajemen pendidikan kita, sehingga sering setiap kebijakan akseleratif

dihadapkan pada sikap skeptis masyarakat, yang berujung pada penolakan.

Sejujurnya masalah rentannya simpul perekat ini terjadi juga pada kebijakan

lainnya. Kebijakan sertifikasi guru, anggaran 20% pendidikan, ujian nasional, dan lain

sebagainya. Kebijakan dan program tersebut kerap dimaknai dan disikapi kurang tepat

dalam tataran implementasi, yang akhirnya mengundang sikap apriori masyarakat

terhadap setiap kebijakan pendidikan yang diambil. Sebagai contoh, masyarakat

melihat secara terang benderang, bahwa dana yang luar biasa untuk pendidikan pasca

amandemen konstitusi kita --yakni 20% dalam APBN maupun APBD-- belum

memberikan dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka melihat, hampir

tidak ada bedanya kinerja pendidikan yang mereka saksikan, sebelum dan sesudah

pengguliran kebijakan penganggaran terhadap pengurangan angka pengangguran dan

kemiskinan. Kalaupun para petinggi menyodorkan angka berupa perubahan indikator

makro ekonomi yang menunjukkan adanya beberapa peningkatan, senyatanya bagi

mereka peningkatan itu ibarat fatamorgana. Apalagi bila dikritisi ternyata banyak data

tersebut bermakna semu, karena saat dikonfirmasi dengan indikator lain data tersebut

benar-benar hampir tidak memiliki arti penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Alhasil, kita membutuhkan sebuah terobosan baru, atau setidak-tidaknya cara

berfikir baru, dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan kita.

Salah satu caranya adalah pembuktian bahwa setiap waktu, dana, dan harapan yang

mereka gantungkan dalam kegiatan pendidikan dapat berimbas untuk usaha mereka

dalam menciptakan mobilitas vertikal yang positif, melalui prestasi yang diraihnya

dalam pendidikan. Dari sana, kita berharap bahwa masyarakat dapat melihat

pendidikan sebagai solusi atas masalah rendahnya motivasi berprestasi di kalangan

generasi muda kita dewasa ini, untuk menyongsong persaingan global yang semakin

keras.

Masalah Pendidikan: Kasus Jabar

Ijinkan dalam meneropong telah terjadinya paradoksal pendidikan kita dengan

usaha membangun motivasi berprestasi melalui perbaikan kesejateraan, digunakan

kasus Jawa Barat (Jabar). Penelaahan pada kasus Jabar dilatarbelakangi oleh tiga (3)

alasan, yakni (a) meneropong pendidikan Indonesia dengan variasi luar biasa bukan

pekerjaan mudah, (b) Jabar secara historis merupakan barometer pendidikan nasional,

(c) terdapat indikasi paradoksal kebijakan pendidikan dengan hasil yang dicapai, dan

(d) momentum pergantian kepemimpinan, adalah saat yang tepat untuk mengkoreksi

kebijakan pendidikan yang selama ini terjadi.



Jumlah Penduduk sebesar 43.021.826 jiwa yang merupakan 12% dari populasi

nasional sejauh ini masih diangap sebagai beban oleh sementara pihak. Boleh jadi

karena mutu SDM, yang diidentifikasi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih

cukup rendah. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ini pencapaian

IPM Jabar walaupun mengalami kenaikan tetapi tidak memenuhi target yang telah

ditentukan sebelumnya. Bukan hanya tidak tercapai, tetapi hal yang perlu disesali,

adalah kenyataan, Jabar menduduki rangking ke 16 nasional dengan capaian IPM 72,29.

Memang bukan seuatu yang membanggakan bagi provinsi yang mempertemukan

Habibie dan Ainun ini. Kedua beliau dipertemukan di tatar Sunda karena alasan

daerah ini memiliki keunggulan di bidang pendidikan kala itu. Namun faktanya saat ini,

harus memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan jauh dibanding dengan

propinsi yang hampir sepadan, yakni Jatim dan Jateng (istilah Mendikbud di tahu 2012,

posisinya sangat jomplang). Bila rendahnya APK dikonfirmasi dengan kemampuan

masyarakat. Diduga penyebab utamanya, antara lain karena rendahnya daya beli

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan indeks daya beli yang hanya mencapai poin 62

jauh dari target yang diharapkan. Sebenarnya, rendahnya daya beli masyarakat ironis

dengan posisi Jabar sebagai daerah paling utama tujuan investasi nasional. Dimana

dampak nyatanya adalah tumbuhnya industri baru di beberapa kawasan, menggantikan

lahan subur pertanian yang sangat dibutuhkan dalam menjaga sistem ketahanan

pangan kita. Tetapi ternyata tumbuhnya industri tidak diikuti oleh penyediaan

kesempatan kerja yang memadai kepada “pemilik lahan” dalam hal ini penduduk Jabar.

Kebutuhan hidup memaksa mereka harus berbondong-bondong mengembara ke

berbagai tempat di luar Jabar. Boleh jadi penolakan dunia industri terhadap angkatan

kerja Jabar ini, dikarenakan pendidikan mereka tidak sepadan dengan kesempatan

kerja yang ada. Jadilah, Jabar menjadi propinsi pemasok TKW/I terbesar ke luar negeri.

Apa yang salah dari rentetan cerita panjang itu? Sepertinya tidak ada yang salah,

belanja pendidikan Jabar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini telah mengeluarkan

lebih dari 10 triliun1 rupiah, belum termasuk dana CSR dan dana masyarakat lainnya.

Namun faktanya hanya mampu menaikan Rata-rata Lama Sekolah2 sekitar satu tahun

saja. Lebih dari itu, dana yang besar itu masih masih menyisakan sekitar 10 jutaan anak

usia sekolah belum tertampung di lembaga persekolahan. Rendahnya APK pendidikan

Jabar di tingkat SMA ini kemudian diperparah oleh kenyatan rendahnya keterterimaan

lulusan SMA asal Jabar, di PT di Jabar sendiri. Misalnya, lulusan SMA yang berasal dari

Jabar dan diterima di Universitas Padjadjaran (Unpad) hanya 5% dari dari 40 ribu

siswa. Tanpa perlu mempersalahkan siapa yang keliru dengan fakta tersebut, dan tanpa

perlu juga mempermasalahkan, apakah Unpad adalah representasi pendidikan tinggi di

Jabar. Apalagi mempermasalahkan motif yang sebenarnya dari pengguliran isyu itu. Hal

1
Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Dinas Pendidikan Jabar tahun ini mencapai Rp 1,602 triliun, jika

digabung dengan dinas lain maka anggaran fungsi pendidikan di Jabar mencapai Rp 2 triliun.
2 Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jabar dalam kondisi merah. Dari 26 kota/kabupaten, masih

ada 17 daerah yang RLS-nya masih di bawah 8 tahun. (inilah.com 14-05-2012). .
.



yang harus dipikirkan ke depan adalah pola pembelanjaan pendidikan seperti apa yang

harus dilakukan oleh pemerintah daerah, agar setiap rupiah yang dikeluarkan dalam

APBD memiliki kemampuan untuk memberi daya bagi generasi muda lokal untuk bisa

bersaing memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Dan akhirnya mampu

mengangkat harkat dan martabat mereka dalam kancah persaingan global.

Dari llustrasi kasus Jabar di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan

permasalahan, antara lain pertama, rendahnya daya tampung pendidikan formal akibat

pola pembiayaan pembangunan pendidikan yang salah sasaran. Kedua, rendahnya

relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dibuktikan dengan

kesempatan kerja yang justru tidak bisa diakses oleh hasil pendidikan masyarakat

setempat. Ketiga, penyerahan semua urusan pendidikan kepada pemerintah boleh jadi

perlu dikoreksi secara mendasar. Dari fakta itu tersembul pentingnya pelibatan

masyarakat (sektor privat) dalam mengelola dan turut mengarahkan kegiatan

pendidikan kita, dengan didukung oleh sistem pengendalian yang baik.

Langkah Terobosan

Memahami permasalahan yang dihadapi dalam usaha kolektif kita membangun

motivasi berprestasi melalui pendidikan. Kata kuncinya adalah pentingnya membangun

sinergi antar pelaku pendidikan. Dalam arti, penyelesaian dari sisi hulu, tidak bisa

diserahkan sepenuhnya urusan pendidikan kepada pemerintah saja melalui

persekolahan berstatus negeri. Dan di sisi hilirnya, penyelesaian masalah pendidikan

kita tidak disederhanakan dengan hanya menambah jam tinggal siswa di sekolah, serta

pengerucutan mata pelajaran semata. Tetapi pembelajaran harus mampu menjawab

tantangan yang dibutuhkan seiring dengan konteksnya.

Implikasi dari memahami masalah pendidikan sebagai masalah bersama, adalah

keharusan melihat pendidikan secara holistik. Hendaknya ke depan tidak ada lagi

kebijakan bersifat parsial, sederhana, dan lebih bernuansa populis. Yang akan berakibat

fatal terhadap kearifan yang telah mapan dalam praktik pendidikan kita. Seperti

pembangunan ribuan Ruang Kelas Baru di sekolah negeri, tanpa memperhatikan faktor

daya beli masyarakat. Alih-alih dapat meningkatkan kesempatan pendidikan, ternyata

hanya berakibat pada rontoknya pendidikan yang dilola oleh masyarakat. Padahal

peran pendidikan swasta dalam perjalanan bangsa yang panjang, sangat besar dan

penting. Peran pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ke depan –sebagaimana

negara maju- dituntut lebih dominan karena sifatnya yang bisa berkembang dalam

jumlah tak terhingga. Sebagaimana kita ketahui tuntutan pendidikan bergerak

sebagaimana deret ukur, sementara pembiayaan pemerintah untuk itu hanya bergerak

dalam takaran deret hitung saja.

Bila paparan di atas lebih banyak bermakna pada manajemen pendidikan

tingkatan makro, maka tidak boleh lupa juga pada manajemen tingkatan mikro.

Masyarakat, dunia usaha, serta dunia iptek bergerak semakin cepat belakangan ini.

Seyogyanya regulasi serta kecenderungan perilaku pendidikan kita dapat mengikuti



secara seksama gerak laju itu. Maka segala bentuk rigiditas, formalitas, dan pendidikan

yang hanya menyentuh ranah kognisi; perlu diimbangi oleh laju yang sepadan dengan

gerakan pendidikan yang berkarakter pembebasan. Inilah yang saya sebut dengan

kecakapan terbuka. Di beberapa negara maju pendidikan serupa ini yang kemudian

menciptakan entrepreneurs yang tangguh, karena kecakapannya bisa dirotasi sesuai

dengan kebutuhan dan kecenderungan pasar yang mengarah pada multi skilling. Pada

dasarnya, kecakapan terbuka adalah memadukan antara soft skill dan hard skill secara

kontekstual. Adapun bedanya dengan pendidikan vokasional terletak pada keragaman

jenis keterampilan yang bisa dikuasai oleh peserta didik. Pendidikan kecakapan terbuka

merupakan pengembangan dari pendidikan wirausaha. Menurut A.Bartiett Giamatti

(1938-1989), wirausaha adalah masalah mindset, kurikulum bukan satu-satunya

penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Yang lebih penting adalah terpenuhinya

suasana kebebasan dalam sistem manajemen pendidikan, yang kemudian

teraktualisasikan dalam tindakan pengajaran. Dengan demikian kecakapan terbuka

diarahkan pada pembelajaran yang membuka mind set peserta didik dalam merespon

potensi lingkungannya.

Kecakapan terbuka membutuhkan iklim belajar yang bebas, dengan guru yang

modern. Iklim yang dimaksud tidak bisa diserahkan kepada mekanisme peningkatan

kompetensi guru seperti saat ini. PLPG yang mengadposi cara di Amerika3 dalam

praktiknya berjalan sebagaimana usaha tipe jasa mengembangkan mass service4 nya.

Model PLPG saat ini belum menjamin lahirnya tenaga pengajar yang memiliki

kemampuan profesional service yang menjawab tantangan pendidikan abad 21

sebagaimana Kenichi Ohmae menyebutnya dengan, “belajar tanpa batas waktu dan

ruang”. Menurutnya, proses dan tujuan pembelajaran diarahkan pada kreativitas,

entrepreneurship dan inovatif. Itulah senyatanya yang saya sebut dengan pembelajaran

yang mengembangkan kecakapan terbuka. Laporan United Nations Conference on Trade

and Development (UNCTAD) Tahun 2007. Yang menyatakan, bahwa “Dari proses

kreativitas berpikir, kreativitas bertindak, dan dilandasi pengetahuan ekonomi yang

baik maka akan lahir generasi kreatif yang bisa membuat dan menghasilkan produk/

jasa kreatif yang memiliki value atau benefit untuk masyarakat.”.

Dalam sistem pendidikan kita, dikenal pendidikan non-formal. Pendidikan bentuk

ini lebih bisa bersifat fleksibel dan cepat menjawab tantangan, serta memiliki potensi

untuk mengembangkan kecakapan terbuka bagi peserta didik. Sejauh ini harus diakui

potensi ini belum banyak diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Padahal di

tengah berbagai keterbatasan sumberdaya, pendidikan ini juga sekaligus bisa

memecahkan masalah pemerataan pendidikan secara lebih baik. Menurut hemat saya,

pendidikan non-formal sangat mungkin mengembangkan pembelajaran yang

3
Amerika Serikat melakukan reformasi pendidikannya, yang didasari oleh laporan federal yang berjudul
A Nation at Risk pada 1983. Laporan ini lantas melahirkan laporan penting berjudul A Nation Prepared:
Teachers for 21st Century. Dalam laporan tersebut, direkomendasikan adanya pembentukan National
Board for Professional Teaching Standards, dewan nasional standar pengajaran profesional pada 1987.

4 Shcemenner, 1995,12



mengembangkan kecakapan terbuka ini. Sejauh ini saya mengapresiasi apa yang sudah

dirintis oleh Gempitar, karena senyatanya upaya membangun pendidikan yang

menjawab tantangan kekinian telah kita mulai. Upaya mengajak masyarakat untuk

kembali menekuni keterampilan dalam pemanfaatkan potensi lokal, seperti budidaya

singkong, cacing, dan lainnya, dengan mengembangkan industri turunannya;

merupakan upaya nyata mengurangi ketergantungan kepada bahan baku import.

Dalam pada itu, kegiatan masyarakat dalam membangun pendidikan yang

berorentasi pada kecakapan terbuka, seyogyanya perlu didukung dan difasilitasi.

Karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling tahu, apa yang mereka

paling butuhkan. Serta mereka juga yang paling tahu potensi yang dimiliki

lingkungannya, untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Bentuk-bentuk kebijakan

yang mematikan kreativitas masyarakat seyogyanya diakhiri, dan ini tidak hanya

membutuhkan regulasi tetapi komitmen yang kuat dari pelaku pengambil kebijakan.

Namun pelibatan masyarakat tidak lantas menihilkan peran pemerintah dalam

pembangunan pendidikan yang satu ini. Selain terbukanya ruang dalam regulasi,

pelibatan juga dapat direpresentasikan melalui keberfihakan dalam pembiayaan

pembangunan. Peserta didik non-formal pada dasarnya adalah masyarakat yang telah

memilih bentuk pendidikan yang lebih bersifat formal. Sebagaimana kita ketahui,

pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah, bersama-sama wajib memberikan layanan

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga

negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1 sisdiknas). Karena senyatanya peserta didik

yang ada di lembaga pendidikan negeri atau swasta, atau ada lembaga pendidikan

fromal atau informal, atau juga yang mereka, anak usia sekolah yang belum memiliki

kesempatan mengecap pendidikan sekalipun, pada dasarnya anak Indonesia yang

diharapkan memiliki peran menjadi geberasi emas untuk kejayaaan Indonesia di masa

mendatang. Wasalam.

i
Dosen PNS Kopertis Wilayah IV dpk Unpas (Gol. IVE). Menjadi Guru besar sejak 2001. Saat ini
menjabat Asdir I Pasca Sarjana Unpas, Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI Bidang
Pembangunan dan Otda. Anggota Komite Perencana Propinsi Jabar, Reviewer Penelitian Dikti
Kemendikbud., Ketua Litbang Paguyuban Pasundan, Ketua I Dekopinwil Jabar dlsb.Pernah
menjadi Rektor IKOPIN (2007-2011). Di Unpas, Pembantu Rektor II (2004-2008); Pembantu
Rektor I (2003-2004); Ketua Lembaga Penelitian (1994-2004); Sekretaris Lembaga Penelitian
(1991-1994); dan Sekretaris Prodi Ekonomi Koperasi (1985-1991). Selain itu pernah tercatat
sebagai Profesor Assistent di Waseda University Tokyo Jepang (2008-2010). Wakil ketua
Forum PT bidang Perumahan Kantor Menpera RI (2008-2010). Staf Ahli Ketua DPD RI (2007-
2010). Ketua Korpri Kopertis Wilayah IV (2007-2010). Tahun 1991 penghargaan Dosen
Teladan I Kopertis Wilayah IV dan finalis Dosen Teladan Nasional. Tahun 2011 menerima Bakti
Koperasi dari Presiden RI sebagai Rektor IKOPIN. Tahun 2012 mendapat Satya Lencana
Pembangunan bidang Perkoperasian dari Presiden RI


