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PENGANtAR
 

Membincang pendidikan sama dengan membicarakan kehidupan. 
Ia tak akan lekang zaman. Senantisa ada perbincangan guna memperbaiki 
dan menumbuhkan semangat kebaruan dalam dunian pendidikan. Seiring 
perbincangan itu, dunia pendidikan juga tak lepas dari masalah. Masalah 
itu tidak hanya berasal dari pelaku pendidikan, dalam hal ini adalah guru/
dosen, siswa, dan pejabat pendidikan. Namun, juga melibatkan komponen 
yang lebih luas yaitu pola kehidupan masyarakat. 

Masyarakat senantisa berubah dan bergerak menuju keabadan. 
Pendidikan sebagai komponen dalam masyarakat pun selayaknya mampu 
melakukan perubahan agar ia tidak tertinggal. Namun, proses penyesuaian 
diri ini tidak boleh dengan serta merta asal comot atau ambil. Perlu 
permenungan dan pemahaman secara memadai, agar pendidikan tidak 
semakin memperkeruh persoalan masyarakat.

Oleh karena itu, formulasi pendidikan yang mampu untuk 
meneguhkan semangat kebangsaan perlu untuk disuguhkan. Pendidikan 
tidak hanya seperangkat alat. Namun, ia adalah sekumpulan nilai yang 
membumi. Nilai-nilai itulah yang tertanam dalam benak siswa dan 
menjadi semangat hidup dalam bermasyarakat. Oleh karenya, spirit 
menghidupkan nilai pendidikan menjadi hal utama.

Buku ini mencoba berikhtiar untuk menghidupan spirit dan nilai 
pendidikan. Nilai pendidikan menjadi modal bangsa untuk bangkit. 
Pendidikan merupakan motor perubahan sosial. Melalui kerja-kerja inilah 
masyarakat menuju proses peradaban utama. Dimana masyarakat hidup 
dalam nauangan cinta kasih, kedamaian, dan kehidupan yang saling 
menyapa. Menyapa bukan hanya dalam perbincangan tanpa makna. 
Namun, menyatu dalam niatan, ucapan, dan tindakan. 

Kehadiran buku ini juga untuk menggugah semangat bahwa 
pendidikan masih sangat diperlukan. Pendidikan bukanlah mainan 
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politik (kekuasaan). Namun, ia adalah ruh bangsa. Oleh karenanya, 
pemerintah perlu menata dan memberi warna serta arah mau dibawa ke 
mana pendidikan ini. Saat pendidikan tak tentu arah, maka bangsa juga 
akan limbung. 

Lebih lanjut, catatan-catatan sederhana ini dirancang sedemikian 
rupa guna merespon beberapa kejadian yang muncul. Namun, catatan-
catatan ini tidak berpretensi dapat mengurai seluruh masalah kebangsaan. 
Catatan-catatan ini setidaknya menjadi jejak sejarah, bahwa pendidikan 
masih ada dan diperlukan oleh bangsa dan negara.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang 
telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga amal baik ini 
bisa menjadi pendulum perubahan sosial dan berguna bagi bangsa dan 
negara. 

       
          

       Penulis
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Guru Riwayatmu Kini

Nestapa bagi Pak Guru Sumarno. Guru SMPN 1 Kawedanan, 
Magetan ini, divonis dua bulan dengan masa percobaan empat 

bulan kurungan. Sumarno dinyatakan bersalah karena ”menganiaya” 
peserta didiknya. Keputusan pengadilan tersebut sontak membuat 
Paguyuban Solidaritas Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) Penjaskes, dan LSM pendidikan Solidaritas Generasi Muda 
(SGM), Magetan meradang. Mereka menuntut Sumarno dibebaskan dan 
dipulihkan nama baiknya.

Kasus yang menimpa Sumarno, sungguh di luar kewajaran. Artinya, 
seorang guru dinyatakan bersalah karena mendidik peserta didiknya. 
Jika seluruh guru yang mendidik dengan agak keras dijatuhi hukuman, 
maka tamatlah riwayat pendidikan.  Pertanyaan yang muncul kemudian 
bagaimana melindungi martabat guru?

Tidak ada gunanya
Sistem pendidikan di Indonesia yang menempatkan guru dalam 

posisi “mulia” ternyata tidak diimbangi oleh kesejahteraannya. Guru 
dibiarkan “hidup mandiri” tanpa bantuan dari pemerintah. Pemerintah 
sepertinya ingin membiarkan--kalau tidak mau disebut menelantarkan 
guru. Guru dininabobokan dengan rayuan dan panggilan-panggilan yang 
menyenangkan seperti digugu lan ditiru, pahlawan tanpa tanda jasa, dan 
seterusnya. 

Sistem pendidikan yang menempatkan guru dalam posisi mulia 
tersebut tidak ada gunanya. Hal ini karena, guru dibiarkan miskin oleh 
sistem yang tidak pernah memihak. Janji kenaikan gaji dan tunjangan guru 
melalui program sertifikasi tidak pernah dipenuhi. Hingga kini insentif 
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tersebut masih dalam rancangan anggaran pemerintah. Konon, insenstif 
ini akan turun menjelang pemilihan presiden (pilpres). Jika benar terjadi, 
maka bisa katakan insentif syarat muatan politis. 

Ironisnya, jika seorang oknum guru melakukan kesalahan, seperti 
memukul, masyarakat dan pemerintah buru-buru “menghukum” mereka. 
Bahkan, kalau perlu sebelum diproses di pengadilan, seorang guru 
dihakimi oleh massa, sebagaimana terjadi di Tapanuli, Sumetera Utara 
sekian bulan lalu. 

Melalui pemberitaan media massa yang gencar, sepertinya guru 
diposisikan dalam pesakitan. Guru dianggap Dewa atau bahkan Tuhan 
yang tidak dapat (boleh) melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, 
maka ia berhak dihukum dengan sistem perundang-undangan yang 
berlaku. 

Padahal kita tidak pernah tahu, mengapa seorang oknum guru 
melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didiknya. Guru adalah 
manusia biasa yang tidak luput dari salah. Ia dapat berbuat apa saja karena 
tekanan hidup. Seperti, tetap menjaga dapur isteri tetap mengepul, anak-
anak mereka juga butuh biaya hidup, dan lain sebagainya. Namun, di sisi 
lain, gaji guru tidak pernah naik. Jika naik pun, harga kebutuhan pokok 
sudah melambung terlebih dahulu. Tekanan mental dan psikis guru ini 
perlu dipelajari lebih lanjut. 

UU Perlindungan Profesi Guru
Kemudian bagaimana melindungi martabat guru? Pemerintah 

harus segera merealisasi UU Perlindungan Profesi Guru. Dengan UU 
ini seorang guru akan terlindungi martabatnya. UU ini akan menjamin 
”keberlangsungan hidup” seorang guru. UU ini akan mengatur bagaimana 
hubungan guru dengan peserta didik, guru dengan masyarakat dan guru 
dengan pemerintah. 

UU Perlindungi Profesi Guru juga akan dapat menjamin 
kesejahteraan guru. Dengan UU ini pemerintah tidak bisa dengan serta 
merta mencampakkan guru sebagaimana buruh kasar. Guru akan terjamin 
haknya sebagai tenaga pendidik dan pemerintah berkewajiban untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya. 

UU ini juga menjadi bukti pemihakan pemerintah kepada guru. 
Guru tidak lagi menjadi ”bancakan” politik menjelang pemilu. Guru 
mempunyai kedaulatan hukum dan kemandirian. Sebagaimana ada dalam 
UU Pers yang menjamin wartawan sebagai pewarta independen dan jauh 
dari intervensi pihak manapun juga. 

Namun, tampaknya hingga saat ini pemerintah masih sibuk dengan 



5

urusan politik. Nasib guru dikesempingkan sebagaimana bidang-bidang 
lain. Guna menjembatani kebuntuan ini, pemerintah daerah, dalam hal 
ini DPRD (C.q. Gubernur, dan atau Bupati/Wali Kota) berkewajiban 
membuat peraturan untuk perlindungan profesi guru. 

Peraturan ini akan mampu memecah kebuntuan sistem pendidikan 
yang diakibatkan oleh semakin banyaknya guru yang diajukan ke ”meja 
hijau”. Jika tidak segera dibuat peraturan tersebut, guru akan takut 
mengajar karena dibayang-bayangi ancaman hukuman. Lebih dari itu, 
akan semakin banyak peserta didik yang tidak dididik sebagaimana 
mestinya karena banyak guru mogok mengajar. 

Semoga vonis bersalah bagi Pak Guru Sumarno, tidak terjadi lagi di 
masa yang akan datang, dengan adanya UU Perlindungan Profesi Guru. 
Sudah saatnya guru diletakkan pada maqam (kedudukan) yang mulia. 
Tidak hanya dalam angan-angan namun juga, dalam kehidupan nyata.
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Jangan Hukum Guru Kami

Media massa kembali menyorot tindak kekerasan guru. Seorang 
guru di Jakarta, menampar peserta didiknya karena kedapatan 

merokok di sekolahan. Tidak hanya itu, guru tersebut juga menyuruh 
peserta didiknya merokok dihadapannya. Sebelumnya, di penghujung 
tahun 2008, oknum guru di SMK N 3 Gorontalo memukul peserta 
didiknya karena terlambat. Bersamaan dengan peristiwa tersebut seorang 
guru di SMA Veteran Palembang Sumatera Utara juga melakukan hal 
serupa. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru juga diperlihatkan 
dari hasil rekaman video amatir di SMPN 1 Mojoagung, Jombang, Jawa 
Timur. Dan yang cukup menghebohkan adalah kasus kekerasan dan 
pelecehan seksual guru SMK Telkom, Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah, 
yang perkaranya dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. 
Gencarnya pemberitaan seakan menyalahkan guru. Guru dianggap 
sebagai pihak yang lalai dalam menjalankan tugas. Guru tidak lagi 
menjadi sosok ideal (digugu lan ditiru). Namun, guru menjadi monsters 
yang menakutkan bagi seorang peserta didik. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah guru dalam 
melakukan tindak kekerasan harus diposisikan sebagai pihak yang selalu 
salah? Siapa yang pantas dihukum atas tindakan guru ini?

Sistem pendidikan di Indonesia yang menempatkan guru dalam 
posisi “mulia” ternyata tidak diimbangi oleh kesejahteraannya. Guru 
dibiarkan “hidup mandiri” tanpa bantuan dari pemerintah. Pemerintah 
sepertinya ingin membiarkan--kalau tidak mau disebut menelantarkan 
guru. Guru dininabobokan dengan rayuan dan panggilan-panggilan yang 
menyenangkan seperti digugu lan ditiru, pahlawan tanpa tanda jasa, dan 
seterusnya. 
Tidak ada gunanya

Sistem pendidikan yang menempatkan guru dalam posisi mulia 
tersebut tidak ada gunanya. Hal ini karena, guru dibiarkan miskin oleh 
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sistem yang tidak pernah memihak. Janji kenaikan gaji dan tunjangan 
guru melalui program sertifikasi tidak pernah dipenuhi. Maka guyonan, 
“kalau lulus sertifikasi pemerintah akan menggaji guru dengan yen”, 
maksudnya, “yen sido lan yen ono”, berkembang dikalangan guru. 

Gaji kenaikan guru melalui anggaran pendidikan 20 persen pun 
masih meninggalkan tanda tanya. Pemerintah “berencana” menggaji guru 
minimal 2 juta rupiah per bulan pada Januari tahun 2009 ini. Namun, gaji 
tersebut hanya untuk guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS). Gaji 
guru swasta masih saja seperti dahulu, ditanggung oleh pihak yayasan, 
yang notabene hidup dari seberapa banyak peserta didik yang diterima.

Ironisnya, jika seorang oknum guru melakukan kesalahan, seperti 
memukul, melakukan tindak asusila, dan sebagainya, masyarakat dan 
pemerintah buru-buru “menghukum” mereka. Bahkan, kalau perlu 
sebelum diproses di pengadilan, seorang guru dihakimi oleh massa, 
sebagaimana terjadi di Tapanuli Sumetera Utara beberapa waktu lalu. 

Melalui pemberitaan media massa yang gencar, sepertinya guru 
diposisikan dalam pesakitan. Guru dianggap Dewa atau bahkan Tuhan 
yang tidak dapat (boleh) melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, 
maka ia berhak dihukum dengan sistem perundang-undangan yang 
berlaku. 

Padahal kita tidak pernah tahu, mengapa seorang oknum guru 
melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didiknya. Guru adalah 
manusia biasa yang tidak luput dari salah. Ia dapat berbuat apa saja karena 
tekanan hidup. Seperti, tetap menjaga dapur isteri tetap mengepul, anak-
anak mereka juga butuh biaya hidup, dan lain sebagainya. Namun, di sisi 
lain, gaji guru tidak pernah naik. Jika naik pun, harga kebutuhan pokok 
sudah melambung terlebih dahulu. Tekanan mental dan psikis guru ini 
perlu dipelajari lebih lanjut. 
Menghukum pemerintah

Jika guru melakukan tindak kekerasan karena didasari oleh tekanan 
ekonomi karena gajinya yang kecil, maka yang perlu dihukum adalah 
pemerintah. Hal ini karena, pemerintah sebagai pemegang otoritas 
kenegaraan tidak mampu menyejahterakan pendidik yang mengabdi 
untuk bangsa dan negaranya. 

Kesejahteraan guru menjadi kata kunci jika masyarakat dan 
pemerintah mengidamkan guru sebagai sosok yang ideal (digugu lan 
ditiru). Tanpa gaji dan kesejahteraan yang memadai, guru akan terus 
tertekan oleh kebutuhan hidup yang semakin menghimpit. 

Ketika kondisi guru tidak stabil, maka dalam proses pendidikan pun 
tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini karena, konsentrasi guru akan 
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pecah, sebab memikirkan kondisi hidupnya dan bagaimana mendidik 
peserta didiknya. Belum lagi menghadapi tingkah laku peserta didik yang 
macam-macam, yang seringkali menjadikan guru jengkel dan mudah 
marah. 

Kemarahan guru sudah saatnya dipandang dalam kerangka akademis. 
Artinya, kita tidak boleh hanya memandang dan menyalahkan guru disatu 
sisi. Guru harus dipandang secara utuh dan menyeluruh. Bahwa ia adalah 
seorang pendidik, ya, akan tetapi, ia juga butuh gaji yang layak untuk 
menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya.

Maka, pemerintah tidak boleh diskriminatif dalam sistem penggajian. 
Mengkotak-kotakan guru dalam guru swasta yang digaji oleh yayasan 
sesuai kemampuan pengelola dan guru negeri yang digaji dengan APBN 
hanya akan semakin “menyulut emosi” pendidik. 

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru karena tekanan hidup 
dan gaji rendah sudah saatnya diselesaikan oleh pemerintah dengan bijak. 
Pemerintah sudah saatnya adil dalam sistem penggajian. Jika pemerintah 
belum mampu berbuat adil, maka ia tidak boleh dengan serta merta 
menghukum guru. Hal ini karena, guru mempunyai keterbatasan. Lebih 
dari itu, jika pemerintah masih saja berkelit mengenai nasib guru yang 
semakin tertekan, maka, jika guru melakukan kesalahan, yang pantas 
dihukum adalah pemerintah. Karena, mereka tidak mampu melindungi 
segenap tumpah darah Indonesia, sebagaimana anamat UUD 1945.

Pada akhirnya, masyarakat sudah saatnya tidak mudah emosi 
menghadapi problem guru. Masyarakat harus memandang guru sebagai 
manusia biasa yang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Masyarakat 
semestinya juga paham kondisi psikologis guru yang digaji rendah di 
tengah melambungnya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. 

Lebih lanjut, guna menekan tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
oknum guru karena tekanan psikologis tersebut, pemerintah sudah 
saatnya mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada pendidik. Seperti, 
sistem penggajian yang tidak membedakan guru negeri dan swasta. 
Dengan terjaminnya kesejahteraan guru, maka kita akan mendapatkan 
sosok guru ideal yang kita cita-citakan. Jika, pemerintah, tidak mampu 
menyejahterakan mereka, dan kekerasan guru terus berlangsung akibat 
tekanan hidup, maka yang harus dihukum adalah pemerintah sebagai 
pemegang otoritas kenegaraan. Wallahu a’lam. 
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Memulihkan
Martabat Guru

Baru-baru ini media massa cetak dan elektronik menyoroti 
perilaku menyimpang oknum guru Erwin Ronaldo di Tapanuli 

Utara, Sumatera Utara. Seorang guru sekolah dasar (SD) tega melakukan 
pelecehan seksual terhadap peserta didiknya. Dua orang peserta didik 
dipaksa untuk oral seks di depan teman-temannya yang lain. Karena 
perbuatan oknum guru ini, sebuah media cetak memasang judul “Guru 
Cabuli Siswi di Depan Kelas”, “Guru Oral Seks di Depan Kelas”. Berita-
berita lain yang mendiskreditkan guru dan lebih “sadis” lainnya sangat 
banyak. Seperti, “Guru Pukul Murid hingga Pinsan”, “Guru Bercinta 
dengan Murid di Kantor”, “Pelecehan Seksual Kepala Sekolah”, “Guru 
Hamili Siswi”, “Guru Cabul di Massa” dan masih banyak lagi. 

Ketika mendengar dan membaca liputan berita tersebut, hati saya 
langsung berontak. Apakah tidak ada bahasa yang lebih santun untuk 
menyampaikan sesuatu. Apalagi peristiwa tersebut menimpa seorang 
guru, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengajarkan 
baca tulis bagi seorang jurnalis. Lebih dari itu, mengapa media massa lebih 
senang menyoroti perilaku menyimpang oknum guru daripada meliput 
pemberitaan mengenai perjuangan seorang guru untuk bertahan hidup 
dan menghidupi keluarganya dengan gaji yang tidak memadai. 

Seperti preman

Guru dalam pemberitaan tak ubahnya seperti preman yang 
melakukan kejahatan. Martabat mereka sama, sebagai komuditas berita 
yang layak jual. Lebih dari itu, guru dan preman dianggap sama seperti 
penjahat yang wajib dihukum sesuai produk perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Jika demikian adanya, betapa malang nasib “pahlawan tanpa tanda 
jasa” ini. Kebaikan mereka dalam mendidik bangsa Indonesia dikalahkan 
dengan kesalahan kecil yang tidak dilakukan oleh semua guru. Padahal 
sebagaimana kita ketahui bersama, bangsa ini didirikan oleh para guru. 
Sebut saja, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy’arie, Ki Hajar 
Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, Natsir dan seterusnya. 
“Kemarau satu tahun kalah dengan hujan sehari”, kira-kira demikian 
bunyi peribahasanya. 

Guru yang harus berjuang di tengah penatnya hidup dan minimnya 
gaji seakan hilang begitu saja dengan ulah oknum guru. Guru yang harus 
mengayuh sepeda tuanya agar dapat bertemu dengan peserta didiknya tidak 
pernah dihargai. Namun, berita kecil mengenai perilaku menyimpang 
oknum guru dibesar-besarkan. 

Mungkin media massa saat ini masih menganut falsafat good news 
no news, bad news is news. Ketika falsafah ini masih mendominasi cara 
kerja jurnalis kita, dan yang ditulis mengenai perilaku oknum guru, maka 
martabat guru sebagai seorang pendidik akan hilang. 

Guru tidak lebih sebagai komuditas berita yang sama “harganya” 
dengan selebritis, anggota DPR, koruptor, dan seterusnya. Pertanyaan 
yang muncul kemudian adalah apakah seperti ini balasan seorang murid 
(peserta didik) kepada gurunya (pendidik). 

Tentunya seorang jurnalis yang pernah dididik oleh guru akan 
menyatakan protes terhadap pemberitaan yang dibesar-besarkan ini. 
Pemberitaan yang negatif tentang guru, sepertinya tidak berimbang 
dengan perjuangan guru yang maha berat. Guru-guru yang baik dan 
dapat memberi inspirasi bagi orang lain luput dari pemberitaan. Seperti, 
bagaimana seorang guru yang juga kepala sekolah SD di Jakarta harus 
menjadi pemulung guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya; guru di 
pedalaman Kalimantan Barat yang rela gajinya dipotong untuk membangun 
sekolah layak huni; guru di Papua yang harus berjalan puluhan kilometer 
untuk memenuhi dahaga ilmu anak-anak usia produktif; guru dan kepala 
sekolah SD berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi tukang 
becak, sebagaimana penulis temui sekian bulan lalu di Solo Jawa Tengah. 
Ketika guru yang berstatus PNS saja harus mencari uang tambahan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana dengan guru non PNS?

Genit 

Media massa kita kelihatannya “genit” dalam mensikapi perilaku 
menyimpang oknum guru, yang semestinya mampu menjadi teladan 
(digugu) bagi orang lain. Lebih dari itu, media massa sepertinya ingin 
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“menghukum” guru, tanpa pernah berfikir bahwa karena didikan gurulah 
mereka dapat membaca dan menulis (membuat berita). 

Maka dari itu, sudah saatnya media (baca: jurnalis) sadar bahwa 
apa yang mereka lakukan saat ini sangat menyakitkan—kalau tidak mau 
disebut merorong (meminjam istilah Soeharto dengan Orde Barunya) 
wibawa guru. Media massa sudah saatnya tidak genit dan menyamakan 
guru dengan profesi lain dalam pemberitaan. Guru adalah pendidik 
bangsa. Mereka juga manusia biasa yang tidak luput dari khilaf. Namun 
demikian, tidaklah pantas pelaku media menurunkan berita-berita yang 
mendeskreditkan guru. 

Sekiranya ingin “mendidik” masyarakat, alangkah baiknya 
pemberitaan mengenai guru berimbang. Tidak hanya yang “jelek-jelek” 
saja yang diliput, namun bagaimana mengangkat prestasi guru. Sehingga 
guru tidak hanya menjadi komuditas pasar dalam pemberitaan yang 
negatif. Guru juga perlu dipulihkan martabatnya dengan banyaknya 
pemberitaan mengenai ketulusan seorang guru yang bekerja tanpa digaji, 
sebagaimana teman penulis di Lamongan Jawa Timur yang rela digaji 
dengan ayam kampong oleh orangtua peserta didik setiap enam bulan 
sekali, masih banyak guru yang hidup di bawah garis kemiskinan, gaji 
guru yang masih di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan 
seterusnya. Dengan demikian, guru tidak hanya dilukiskan dengan “tinta 
merah”, namun guru juga perlu dilukiskan dengan “tinta emas”. Selamat 
berjuang guruku.
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Memanusiakan
Guru Honorer

“Bangsa ini tinggal menunggu hancurnya. Karena bangsa ini 
diatur oleh sistem birokrasi yang rusak dan tidak capable”. 

Kata ini meluncur dari seorang teman yang masih kuliah di Program 
Pascasarjana Administrasi Publik UGM Yogyakarta. Kemudian dia 
panjang lebar bercerita mengenai kondisi pegawai negeri di Indonesia. 
Ia juga menyinggung masalah guru honorer yang akhir-akhir ini kembali 
muncul dalam liputan media massa karena demonstrasi. Ia beranggapan 
bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PNS (Guru berstatus negeri) 
juga akan semakin menambah beban bangsa. Sejenak saya terdiam, sembari 
membuka beberapa kliping artikel opini, setidaknya saya menemukan dua 
tulisan yang menyatakan hal yang senada. Namun, saya tidak begitu puas 
dengan sejumlah keterangan yang disampaikan di dalam artikel tersebut 
dan argumentasi teman di atas. Dalam artikel ini saya ingin berusaha 
menjelaskan bahwa guru honorer bukanlah orang yang akan semakin 
menambah beban bangsa.

Beberapa orang berpandangan bahwa pengangkatan guru honorer 
menjadi PNS akan menutup kemungkinan untuk mendapat guru dengan 
kualitas terbaik. Logikanya, orang-orang yang mau bekerja dengan gaji 
murah (ada yang hanya Rp. 50.000,- per bulan) hingga puluhan tahun 
adalah mereka yang kemampuan dan etos kerjanya rendah.  Benarkah 
anggapan ini?

Semoga ini bukan sentimen dalam memandang rendah guru honorer. 
Saya berpandangan semoga ini merupakan kritikan bagi pembuat 
kebijakan yang sampai saat ini tidak pernah berpihak kepada sistem 
pendidikan (guru honorer). 

Sistem pendidikan inilah yang senantiasa dipinggirkan oleh 
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pemerintahan sampai saat ini. Pemerintah berlomba menaikkan anggaran 
pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanjar Negara (APBN), 
namun, tidak pernah membangun sistem pendidikan. Sebagaimana kritik 
yang dilontarkan oleh Daoed Joesoef mantan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Maka tidak aneh, jika berapa pun jumlah anggaran dalam 
APBN tanpa memperbaiki sistem, pendidikan Indonesia akan sama saja. 
Malah, anggaran pendidikan akan diperebutkan atau dijadikan “bancakan” 
bagi pemegang proyek pendidikan.

Persoalan guru honorer yang digaji di bawah rata-rata pada dasarnya 
merupakan kesalahan sistem pendidikan Indonesia. Guru honorer nrimo 
dengan gaji yang tidak seberapa itu bukan karena mereka memiliki etos 
kerja rendah, sebagaimana dituduhkan beberapa pengamat pendidikan dan 
kebijakan publik. Mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Sungguh 
tidak bijak jika mereka disebut akan semakin menyulitkan proses belajar 
mengajar jika mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kita tentu dapat membandingkan dengan politikus atau calon 
anggota legislatif yang mendaftar untuk pemilu 2009. Banyak diantara 
mereka (sependek yang saya ketahui) tidak mempunyai visi hidup yang 
jelas. Mereka mendaftar hanya didasari semangat untuk mendapatkan 
pekerjaan dan mendapat gaji layak. Kemampuan atau kualitas mereka 
sama sekali belum teruji. Bahkan mereka yang kini mendatar kembali 
menjadi anggota dewan dengan dalih ingin melanjutkan program kerja 
yang belum usai tidak lebih baik dari pendaftar (politisi) pemula.

Hal ini tentunya berbeda dengan guru honorer. Mereka telah teruji 
dan tahan banting mengemban amanah kemanusiaan untuk mendidik 
anak bangsa. Seorang teman alumnus perguruan tinggi ternama di 
Yogyakarta, rela mengajar di taman kanak-kanak (TK) tanpa mendapat 
gaji. Keikhlasan dia mengajar TK dikarenakan tidak ada guru yang mau 
mendidik anak-anak. Dia lulusan terbaik diangkatannya. Dia hanya ingin 
mendarmabhaktikan ilmu dan hidupnya untuk pendidikan anak-anak di 
pedesaan. 

Dengan demikian, jangan anggap enteng guru honorer. Siapa yang 
dapat mengukur tinggi rendahnya etos kerja? Apakah tinggi rendahnya 
etos kerja hanya diukur dari nrimo digaji rendah? 

Etos kerja tidak mudah diukur dengan angka-angka statistik. Apalagi 
hanya dilihat dari sekilas saja.

Lebih lanjut, apakah pemerintah hanya akan mencari tenaga beretos 
kerja tinggi melalui sistem seleksi CPNS yang sarat dengan kecurangan. 
Apakah sistem seleksi semacam ini yang diinginkan oleh mereka yang 
memandang guru honorer dengan sebelah mata, mencari orang-orang 
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yang belum jelas latar belakang dan belum teruji kredibilitasnya?
Jika memang demikian, betapa sistem pendidikan Indonesia akan 

semakin tidak karuan—kalau tidak mau disebut amburadul. Mengangkat 
orang-orang yang belum berpengalaman dan menafikan orang-orang yang 
telah rela mendarmabaktikan ilmunya untuk mendidik anak bangsa. 

Maka, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana membangun 
sistem pendidikan di negeri ini. Sistem pendidikan yang memihak. 
Sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi uang. Sistem 
pendidikan yang mementingkan meningkatkan kualitas para guru dan 
tenaga administrasinya daripada membuat sekolah-sekolah berstandar 
internasional yang tidak jelas “juntrungannya”. 

Sistem ini dapat dimulai dengan segera mengangkat guru honorer 
yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun. Atau mengangkat mereka 
yang telah memenuhi standar kualifikasi tanpa harus mengerdilkan fungsi 
dan peran guru honorer lainnya. 

Guru honorer juga manusia biasa yang butuh kelayakan sandang, 
pangan dan papan. Guru honorer bukanlah seseorang yang beretos kerja 
rendah. Mereka bukan pegawai biasa. Mereka bagaikan malaikat yang 
selalu patuh dan taat atas perintah Tuhannya. 

Guru honorer sudah saatnya diangkat martabatnya ketaraf insani—
meminjam istilah Driyarkara. Mereka tidak hanya diperas tenaganya 
untuk memenuhi dahaga penguasa. Dan demi kepentingan politik praktis. 
Namun, mereka juga perlu diperhatikan hak-haknya sebagai manusia. 
Manusia yang bermartabat, sebagaimana tenaga-tenaga kependidikan 
lain yang akan digaji minimal Rp. 2 juta per bulan pada tahun 2009.  
Semoga. 
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Menanti Kesejahteraan 
Guru Swasta

Kabar duka datang dari nasib guru swasta Indonesia. Di beberapa 
daerah guru swasta turun ke jalan bahkan mogok mengajar. 

Mereka menuntut kesejahteraan dan disamakan haknya dengan guru 
negeri (PNS). Gaji guru negeri (PNS) selalu naik, sedangkan gaji guru 
swasta tidak pernah naik. 

Kenaikan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 
bidang pendidikan hingga 20 persen ternyata tidak membuat guru 
swasta sejahtera. Mereka harus menunggu sampai mereka menjadi guru 
negeri atau berstatus PNS. Hal ini karena, guru dengan status PNS 
akan mendapatkan kenaikan gaji lima persen per Januari tahun 2010. 
Sedangkan guru swasta sebagaimana biasanya hanya mendapatkan gaji 
sesuai dengan jumlah peserta didik yang diajar dan seberapa banyak jam 
mengampu mata pelajaran. 

Kenaikan gaji guru berstatus PNS ini sungguh timpang. Guru PNS 
sepertinya dimanjakan oleh pemerintah. Sedangkan guru swasta dianggap 
bukan guru sehingga tidak perlu disejahterakan. Hal ini tampak pada sistem 
pengajian. Belum lagi masalah kuota sertifikasi guru yang diskriminatif 
(75 persen untuk guru PNS dan 25 persen untuk guru swasta, bahkan 
di lapangan jatah guru swasta hanya 10 persen). Padahal sebagaimana 
kita ketahui bersama di negeri ini masih banyak guru berstatus honorer 
bahkan tanpa di gaji mendidik anak bangsa agar dapat mandiri. 

Guru swasta juga merupakan cikal bakal adanya guru negeri. Di massa 
awal kebangkitan nasional (1912) K.H Ahmad Dahlan adalah seorang 
guru swasta yang mendidik masyarakatnya tanpa digaji oleh pemerintah. 
Ahmad Dahlan mendirikan sekolahan dengan sistem modern yang meniru 
kaum kolonial merupakan bukti ketangguhan guru swasta. Guru swasta 
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adalah pahlawan sejak ada sekolah di republik ini. 
Namun, apakah nasib guru swasta hanya sebagai pahlawan saja, 

padahal mereka juga butuh hidup, menghidupi keluarganya, dan 
membayar pajak kepada pemerintah, di tengah gaji yang minim?

Tidak adilnya sistem penggajian yang dilakukan oleh pemerintah 
hanya akan semakin mengerdilkan fungsi dan peran guru swasta dalam 
mendidik bangsa Indonesia. Guru swasta dianggap sebagai orang biasa 
yang tidak membutuhkan gaji dan mereka hanya ingin mendapatkan 
gelar pahlawan. 

Gelar pahlawan tanpa tanda jasa bagi guru swasta hanyalah hiburan 
di tengah ketidakberdayaan. Sebutan ini juga sepertinya digunakan (alat) 
oleh pemerintah agar guru tidak banyak bersuara dan melakukan protes. 
Sebutan ini sepertinya dikonstruk sedemikain rupa agar tugas guru 
adalah mendidik tanpa mendapatkan gaji yang layak. Dan yang patut 
mendapatkan kenaikan gaji hanyalah guru yang mengabdikan diri sebagai 
“hamba negara” (PNS).

Guru PNS dianggap sebagai orang yang patut dikasihi dan digaji 
secara layak. Hal ini karena dengan penggajian yang layak suara mereka 
akan dengan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pemilu dan atau 
pilkada. Lebih dari itu, dengan sistem komando sebagaimana Orde Baru 
ketika gaji guru naik maka akan semakin banyak guru yang simpati 
dengan pemerintahan. Yang pada akhirnya mereka akan dipilih kembali 
karena telah membawa aspirasi guru (PNS).

“Kampanye gratis” menggunakan uang negara dengan kedok 
kenaikan gaji guru untuk pemilu dan pilkada sangatlah kentara. Salah satu 
indikatornya adalah pemerintah berusaha menaikan anggaran pendidikan 
20 persen menjelang akhir massa jabatan. Padahal sebagaimana kita 
ketahui bersama, sebelumnya pemerintah selalu berkelit ketika dimintai 
keterangan mengenai anggaran pendidikan minimal 20 persen. 

Hal lain yang menjadi indikatornya adalah kenaikan anggaran 
pendidikan 20 persen tidak serta merta menjadikan sekolah gratis. 
Pemerintah berkelit tidak akan menggratiskan sekolah. Pemerintah hanya 
akan ingin meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan tetap saja harus 
bayar. Tidak ada yang gratis di negeri ini (no free lunch).

Maka tidak aneh jika sekarang marak demonstrasi yang dilakukan 
oleh guru swasta agar mereka disamakan hak-haknya. Mereka menuntut 
kenaikan gaji. Mereka juga menuntut segera di PNS kan jika pemerintah 
tetap tidak mau menyejahterakan guru swasta. 

Guru swasta memang harus tetap bersabar dan terus menunggu 
kehadirian “semar”, pemimpin bijaksana yang mau melihat realitas dengan 
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nyata. Guru swasta juga harus terus berpuasa dan menahan keinginan 
(kebutuhan) hidup yang mendesak. Kemiskinan akan terus menghantui 
setiap tidur mereka. Anak-anak mereka akan tetap menangis karena 
kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. 

Guru swasta juga manusia. Mereka butuh kesejahteraan dengan gaji 
yang layak. Hal ini dikarenakan, mereka juga pendidik bangsa. Bahkan 
keberadaan mereka lebih tua daripada usia negeri ini. 

Pemerintah harus berperilaku adil terhadap guru. Tidak membedakan 
guru swasta dan guru negeri. Jika pemerintah masih saja berpegang teguh 
pada pendiriannya bahwa guru PNS harus sejahtera dan guru swasta 
dimiskinkan, maka kehancuan negeri ini akan semakin dekat. Hal ini 
dikarenakan, pemimpin negeri ini lalim dan menyia-nyiakan guru swasta 
yang notabene mereka adalah pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia.
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Kesejahteraan Guru
Ribuan guru wiyata bhakti di Jakarta menggelar aksi demonstrasi 

menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Di 
beberapa daerah pun guru menggelar aksi yang sama.  Bahkan, beberapa 
bulan lalu di Kabupaten Tegal guru mogok mengajar. Mereka menuntut 
kesejahteraan kepada pemerintah. Menurut Fatah Yasin,  Ketua Forum 
Guru Sekolah Swasta (Forgusta) Kabupaten Tegal, para guru menuntut 
pemda menaikkan insentif menjadi Rp. 250.000 dan membuat peraturan 
daerah untuk melindungi penyaluran insetif . Mereka juga menolak 
rencana pemerintah mengurangi insentif yang telah diterima sejak tahun 
2006 sebesar Rp. 175.000 per bulan untuk guru berijasah (kualifikasi) 
dan Rp. 150.000 per bulan untuk guru nonkualifikasi (Suara Merdeka, 
15 Januari 2010).

Mengapa guru sebagai pendidik anak bangsa harus mogok mengajar? 
Mengapa pemerintah sepertinya masih tutup mata dan telinga mengenai 
masalah ini?

Diskriminatif

Guru swasta dan wiyata bhakti sepertinya masih dianggap 
“liyan”. Mereka belum mendapat persamaan hak. Mereka masih 
didiskriminasikan.

Ambil contoh dalam penggajian. Mereka tidak seberuntung guru 
negeri (PNS). Dalam sertifikasi pun demikian. Jatah mereka hanya 25 
persen. Bahkan di lapangan jatah mereka tidak lebih dari 10 persen.

Tindak diskiriminatif ini tentunya menyakitkan. Karena tugas 
seorang guru adalah sama, yaitu mendidik anak bangsa menjadi mandiri, 
sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan 
Nasional).

Ketika tugas mendidik sama, sudah selayaknya pemerintah tidak 
membedakan antara guru negeri (PNS) dan guru swasta. Pemerintah sudah 
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saatnya berlaku adil terhadap tenaga pendidikan di Indonesia. Tindak 
diskriminatif terhadap guru swasta hanya akan semakin menambah beban 
permasalahan bangsa Indonesia. 

Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan. 
Anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN sudah saatnya juga 
disisihkan untuk guru swasta. Anggaran pendidikan 20 persen bukan 
milik guru negeri (PNS). Demikian pula dengan anggaran pendidikan 
di daerah. Pemda sudah saatnya lebih memerhatikan guru swasta, karena 
guru negeri sudah banyak dibantu oleh pemerintah pusat. Tanpa kerja 
nyata dan pemihakan ini, sulit akan tercipta tatanan pendidikan yang 
lebih baik dan kesejahteraan guru.

Kesejahteraan guru merupakan hal dasar bagi terciptanya tatanan 
pendidikan yang lebih baik. Hal ini disebabkan guru merupakan salah 
satu ujung tombak pendidikan nasional. 

Ketika guru sering mogok mengajar karena hak-haknya dikebiri 
maka peserta didik tidak akan mendapatkan perhatian dan didikan dari 
guru. Peserta didik akan terlantar dan materi pelajaran tidak akan tercapai 
tepat waktu. Yang pada gilirannya mereka akan gagal dalam ujian nasional 
(UN) yang masih dipertahankan oleh pemerintah sebagai salah satu alat 
ukur  dalam sistem pendidikan nasional.

Pada akhirnya, mewujudkan kesejahteraan guru tanpa diskriminatif 
merupakan kerja dan amanat kemanusiaan.
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Guru Sejahtera
Bangsa Makmur

Kebijakan pemerintah untuk menaikan anggaran pendidikan 
melalui APBN ternyata tidak banyak membantu meningkatkan 

kesejahteraan guru. Kenaikan anggaran dalam APBN hanya meninggalkan 
harap-harap cemas bagi guru. Hal ini terbukti dengan, tidak adilnya 
proses penggajian yang diajukan oleh pemerintah. Pemerintah terkesan 
memanjakan guru dengan status PNS dan mengerdilkan peran dan fungsi 
guru non PNS. Maka tidak aneh, jika banyak kalangan beranggapan 
bahwa kenaikan anggaran pendidikan dalam APBN hanya sebagai model 
kampanye atau mencari dukungan dengan menggunakan uang negara. 
Hal ini terbukti dengan iklan layana masyarakat yang disampaiakn oleh 
partai penyokong pemerintah yang membesar-besarkan “keberhasilan” 
dalam merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN. 
Bahkan, anggaran pendidikan 20 persen diklaim sebagai keberhasilan 
SBY dalam menjalankan pemerintahan. 

Realisasi anggaran pendidikan 20 persen di akhir tahun tentunya 
mengundang Tanya. Mengapa baru bisa direalisasikan di akhri 
pemerintahan. Mengapa amanah UUD 1945 ini tidak direalisasikan sejak 
awal pemerintahan. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar diajukan sebagai sebuah kritik 
terhadap pemerintah. Lebih dari itu, mengapa pemerintah sekarang 
memanjakan guru berstatus PNS daripada menyejahterakan guru non 
PNS. Tentunya, dangat mudah untuk dijawab, dengan program ini, 
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pemerintahan kali ini akan mendapat “kepercayaan” lagi untuk memimpin 
bangsa ini lima tahun kedepan. Dengan asumsi, guru berstatus PNS 
membalas “budi baik” pemerintah. 

Namun, di sisi lain, masih banyak guru dengan masa kerja lebih 
dari sepuluh tahun bahkan 20 tahun masih digaji di bawah upah minum 
kabupaten/kota. Pemerintah toh tidak merasa risi melihat kondisi ini. 
Pemerintah bahwa sepertinya ingin cuci tangan dalam masalah ini. Guru 
swasta diserahkan sepenuhkan kepada yayasan yang mempekerjakannya. 

Tindakan diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia (HAM) 
ini sudah saatnya diakhiri. Pemerintah tidak boleh angkat tangan dalam 
masalah ini. Pemerintah harus mampu berbuat adil. Pemerintah sebagai 
representasi masyarakat harus menjadi seorang pemimpin. Pemimpin 
adalah seorang yang mampu berbuat adil, bertindak dengan nalar, dan 
bekerja tanpa pamrih. 

Kesejahteraan guru adalah harga mati yang harus diwujudkan 
pemerintah. Hal ini dikarenakan, ketika guru sejahterakan bangsa ini 
akan makmur. Artinya, guru akan bekerja dengan sepenuh hati karena 
hak-haknya sebagai warga negara dan pendidik bangsa dipenuhi oleh 
pemerintah. Dengan demikian, ia tidak perlu mencari kerja tambahan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Guru dapat fokus belajar dan terus 
membaca buku, diskusi, mengikuti seminar-seminar, guna meningkatkan 
kualitas keilmuannya. Jangan sampai guru hanya mampu membaca buku 
tua tanpa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesejahteraan 
guru merupakan manifestasi dari keinginan bangsa ini untuk maju, 
berkembang, dan mempunyai daya saing dengan bangsa lain. 

Bagaimana mungkin bangsa ini dapat bersaing dengan negara lain, 
jika guru-gurunya menderita dan hidup di bawah garis kemiskinan. 
Kemiskinan telah “memenjarakan” ide-ide kreatif guru dalam berinovasi 
dalam dunia pendidikan. Maka, tidak aneh jika banyak guru frustasi 
dan melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik. Mereka sudah 
tidak mampu lagi berfikir rasional dan mendidik dengan hati. Hal ini 
dikarenakan, konsentrasinya dibuyarkan oleh “rengekan” anak istri di 
rumah. Lebih dari itu, ketika seorang guru melakukan khilaf yang patut 
dituntut dan dipenjarakan adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan, 
pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan guru sehinga ia nekat 
melampiaskan kegundahannya kepada peserta didik. 

Beratnya beban tugas guru ini seharusnya diimbangi dengan 
kesediaan pemerintah untuk memenuhi kesejahteraanya. Pemerintah 
juga tidak boleh berlaku diskriminatif dalam proses penggajian. Perilaku 
diskriminatif terhadap guru swasta hanya akan meninggalkan luka sejarah 
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dan menciderai proses kesejarahan bangsa ini. Hal ini dikarenakan, bangsa 
ini dibangun oleh “guru-guru swasta”, seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. 
Hasyim Asy’arie, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Soedirman dan 
seterusnya. Mereka adalah pendidik bangsa dan peletak dasar-dasar negara 
ini. 

Pahlawan bangsa ini sudah saatnya dimuliakan dengan memuliakan 
dan menyejahterakan penerusnya, yaitu guru-guru swasta. Ketika 
pemerintah di hari-hari akhir ini tidak mempunyai itikad baik untk 
berlaku adil, maka sudah saatnya kita tinggalkan pemerintahan kali ini. 
Pemerintah kali ini telah gagal mengembang amanah kemanusiaan yang 
telah diwariskan oleh founding fathers  dan founding mathers. 

Lebih dari itu, melalaikan dan mengerdilkan guru swasta secara 
tidak langsung juga tidak menghargai keringat guru bangsa Indonesia. 
Pemerintah kali ini sepertinya ingin membangun dinasti kalau tidak mau 
disebut kediktatoran dengan semakin mengerdilkan peran guru. 

Maka dari itu, bersatulah para guru. Bulatkan niat dan tekad menuntut 
kesejahteraan. Jangan menyerah memperjuangkan nasib. Perjuanganmu 
hari ini akan ditulis dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Lebih dari 
itu, sadarlah wahai pemerintah, bahwa bangsa ini akan berdiri tegak ketika 
guru-gurunya sejahtera. Guru adalah pendidik dan penyala obor semangat 
dalam membangun bangsa ini. Hentikan tindakan diskriminatif, karena 
ia bukanlah watak seorang pemimpin. Sejahterakan guruku, makmurlah 
bangsaku. Wallahu a’lam.
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Pilkada dan Guru

Gegap gempita hajatan lima tahunan pilkada sedang berlangsung 
di Jawa Tengah. Calon bupati/wakil bupati, calon wali kota/

wakil wali kota berebut simpati rakyat, termasuk didalamnya para 
guru. Namun, dari beberapa program kerja yang ditawarkan belum 
banyak agenda yang ingin menyejahterakan guru. Program kerja yang 
diusung masih seperti pendidikan dan kesehatan gratis, tanpa ada poin 
mengusahakan kesejahteraan bagi guru swasta dan honorer. 

Mengapa guru swasta dan honorer perlu mendapat perhatian serius 
dari pemerintah daerah?  

Diskriminatif

Guru swasta dan honorer sepertinya masih dianggap “liyan”. Mereka 
belum mendapat persamaan hak. Mereka masih didiskriminasikan.

Ambil contoh dalam penggajian. Mereka tidak seberuntung guru 
negeri (PNS). Dalam sertifikasi pun demikian. Jatah mereka hanya 25 
persen. Bahkan di lapangan jatah mereka tidak lebih dari 10 persen.

Tindak diskiriminatif ini tentunya menyakitkan. Karena tugas 
seorang guru adalah sama, yaitu mendidik anak bangsa menjadi mandiri, 
sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan 
Nasional).

Ketika tugas mendidik sama, sudah selayaknya pemerintah tidak 
membedakan antara guru negeri (PNS) dan guru swasta. Pemerintah sudah 
saatnya berlaku adil terhadap tenaga pendidikan di Indonesia. Tindak 
diskriminatif terhadap guru swasta hanya akan semakin menambah beban 
permasalahan bangsa Indonesia. 

Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan. 
Anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN sudah saatnya juga 
disisihkan untuk guru swasta. Anggaran pendidikan 20 persen bukan 
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hanya milik guru negeri (PNS). 

Ujung Tombak

Demikian pula dengan anggaran pendidikan di daerah. Pemerintah 
daerah (pemda) sudah saatnya lebih memerhatikan guru swasta, karena 
guru negeri sudah banyak dibantu oleh pemerintah pusat. Tanpa kerja 
nyata dan pemihakan ini, sulit akan tercipta tatanan pendidikan yang 
lebih baik dan kesejahteraan guru.

Kesejahteraan guru merupakan hal dasar bagi terciptanya tatanan 
pendidikan yang lebih baik. Hal ini disebabkan guru merupakan salah 
satu ujung tombak pendidikan nasional. 

Maka dari itu, peran serta calon pemimpin daerah ini sangat penting. 
Mereka adalah harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan guru dan 
mutu pendidikan di tanah air. Calon pemimpin daerah sudah saatnya 
tidak hanya menjual sekolah dan pengobatan gratis yang gaungnya kian 
meredup karena banyak masyarakat yang memandang negative program 
ini. 

Calon pemimpin daerah sudah saatnya berani mengalokasikan dana 
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setidaknya lima 
sampai sepuluh persen dalam setahun bagi peningkatan kesejahteraan 
guru, baik untuk pelatihan, tambahan uang buku, tunjangan, dan 
seterusnya. Tanpa keberanian calon pemimpin daerah mengalokasikan 
dana APBD pendidikan nasional dan daerah akan terus terpuruk. 

Pada akhirnya, keberanian calon bupati/wakil bupati, calon wali 
kota/wakil wali kita mewujudkan kesejahteraan guru swasta dan honorer 
merupakan kerja dan amanat kemanusiaan.
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Matinya Peran Pendidik

Belum lekang dari ingatan kita aksi kekerasan yang dilakukan oleh 
kelompok Geng Motor di Bandung Jawa Barat yang memakan 

setidaknya satu korban jiwa meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-
luka dan cacat akibat sabetan pedang dan aksi tabrak. Kini aksi kekerasan 
serupa juga dilakukan oleh kelompok Geng Nero di Pati Jawa Tengah. 

Aksi Geng Nero ini tergolong unik dan berani. Pasalnya, anggota 
Geng Nero adalah peserta didik perempuan. Dalam tayangan yang sering 
muncul di televisi, tampak terlihat betapa mereka tidak kalah dengan geng 
yang digawangi oleh peserta didik laki-laki. Mereka juga berkelahi dan 
melakukan “pembinaan” dengan tindak kekerasan fisik terhadap anggota 
baru.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa aksi kekerasaan 
yang dilakukan oleh peserta didik yang notabene mereka adalah generasi 
penerus bangsa yang terdidik masih saja terjadi?

Guru 

Aksi kekerasan yang digawangi oleh peserta didik ini merupakan 
bukti nyata matinya peran guru (pendidik) di sekolah. Guru tidak lagi 
menjadi seorang yang digugu (dipatuhi) dan ditiru (diteladani). Mereka 
tidak lebih hanya sebagai orang yang hadir di dalam kelas, menyampaikan 
materi sebagaimana kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, 
memberikan tugas atau pekerjaan rumah (PR), memberi nilai di akhir 
semester, menghukum perserta didiknya yang melanggar peraturan 
sekolah, dan seterusnya. 

Guru belum menjelma menjadi insan pendidik. Guru belum 
mampu menjadi seperti seorang juru tani terhadap tanamannya. Yang 
selalu mengabdikan dirinya untuk kepentingan kesuburan tanaman dan 
tumbuh kembangnya. Maka seorang juru tani  harus mengetahui sifat, 
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watak, dan jenis tanamanya. Sebagaimana dalam konsepsi atau sistem 
“among” yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara.

Guru tidak mampu berbuat banyak. Ia harus banting tulang dan 
mencari pekerjaan sampingan agar dapur tetap mengepul. Ia pun harus 
tunduk takluk terhadap aturan kurikulum yang dibuat oleh pejabat 
pemerintah. Guru juga harus mampu menyelesaikan materi pelajaran 
sebelum batas waktu semesteran habis.

Ironisnya, guru adalah orang pertama yang mendapat cap buruk 
akibat banyaknya peserta didik yang tidak lulus ujian nasional (UN). Dan 
Guru pun menjadi pihak tertuduh dalam kasus munculnya geng-geng 
yang melakukan tindak kekerasan di sekolah. 

Padahal guru hanyalah manusia biasa yang tentunya mempunyai 
kelemahan dan keterbatasan. Guru hanya mampu memantau kegiatan 
peserta didik di sekolah. Selebihnya hak pengasuhan anak ada pada orang 
tua masing-masing di rumah.

Televisi 

Parahnya, di rumah peserta didik tidak banyak mendapat didikan 
atau asuhan dari orang tua. Peserta didik lebih banyak mendapat “dididik” 
dan “asuhan” dari televisi. Televisi telah menjadi “guru” bagi peserta didik 
di rumah. 

Maka tidak aneh jika banyak muncul aksi kekerasan di sekolah. 
Menurut hemat penulis ini adalah berkat didikan televisi. Hal ini tampak 
jelas dalam kasus geng yang muncul di berbagai daerah akhir-akhir ini. 

Istilah geng adalah kosa kata dalam televisi. Sebagaimana tampak 
jelas dalam film-film di televisi. Pola rekrutmen anggota pun tidak jauh 
berbeda dengan film-film Mafia Hong Kong. Seperti harus tunduk kepada 
atasan, atasan selalu benar, kesalahan selalu ditimpakan kepada anak buah 
dan seterusnya.

Acara kekerasan di televisi yang ditayangkan secara terus-menerus 
(impulsif ) akan membentuk pola pikir peserta didik. Sebagaimana 
disinyalir oleh Jalaluddin Rahmad. Ajaran dan didikan guru di sekolah 
tidak lebih sebagai angin lalu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. 
Pendek kata, peserta didik sudah teracuni pola pendidikan televisi.

Kemudian bagaimana mencegah agar aksi kekerasan yang digawangi 
oleh peserta didik seperti Geng Motor di Bandung dan Geng Nero di Pati 
dapat ditekan sedemikian rupa. 

Pertama, matikan televisi mulai dari sekarang. Jika terpaksa harus 
menonton televisi harus didampingi oleh orang tua. Memilih acara seperti 
siaran berita atau acara yang mengandung nilai edukasi seperti Laptop Si 
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Unyil, Si Bolang, acara pengenalan kebudayaan tanah air adalah pilihan 
bijak. 

Kedua, orang tua perlu disadarkan bahwa kewajiban mendidik 
bukan terletak atau menjadi kewajiban mutlak seorang guru. Orang tua 
pun harus menjadi seorang pendidik yang baik. Artinya, orang tua adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang peserta didik. 
Seorang peserta didik akan banyak belajar dari tingkah lak orang tua. 

Orang tua juga perlu menciptakan ruang kasih sayang di antara 
anggota keluarga. Ruang kasih sayang dengan saling sapa dan sendau 
gurau akan mampu menjadi obat kejenuhan dan beban pikiran peserta 
didik.

Ketiga, mengubah sistem atau orientasi pendidikan. Sistem 
pendidikan berbasis industri yang mengajarkan kompetisi, pendidikan 
berbasis bisnis yang mengakibatkan hilangnya nilai-nilai luhur bangsa 
dan kearifan lokal, sudah saatnya diganti dengan sistem pendidikan yang 
mendidik. Sistem pendidikan yang mendidik dapat digali dari warisan 
founding fathers dan mathers. Seperti sistem among yang memerdekaan 
peserta didik yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Allahu a’lam.  
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Guru, Teruslah Belajar!

Belajar seringkali diperintah oleh orangtua dan guru. Namun, 
seringkali perintah ini dianggap angin lalu oleh seorang anak 

maupun peserta didik. Hal ini karena orangtua dan guru sendiri belum 
menjadi manusia pembelajar, meminjam istilah Andrea Harefa. 

Orangtua dan guru seringkali merasa mampu dan telah banyak 
makan asam garam pendidikan dan kehidupan. Mereka seringkali lupa 
bahwa tugas belajar tidak hanya menjadi kewajiban bagi anak dan peserta 
didik, namun juga orangtua dan guru. Mengapa demikian?

Mengetahui Makna

Belajar merupakan kebutuhan—untuk tidak menyebut kewajiban 
manusia.  Dengan belajar manusia akan mengetahui makna. Makna 
inilah yang akan membawa manusia menjadi manusia seutuhnya dan 
berkepribadian. Pemahaman terhadap makna inilah yang juga menjadi 
penanda atau pembeda (furqan) manusia dengan makhluk Allah s.w.t., 
yang lain. Manusia dibekali pikiran dan hati sebagai alat untuk menyingkap 
ayat-ayat Allah s.w.t. Pikiran dan hati yang dapat dipergunakan sebagai 
perasa tidak diberikan oleh Allah s.w.t., kepada makhluk selain manusia.

Maka guna menjernihkan pikiran dan hati dibutuhkan banyak 
bacaan dari hasil permenungan yang mendalam. Kesemuanya itu didapat 
dari proses belajar yang lama.

Dengan membaca manusia akan tidak mudah pikun. Manusia akan 
berumur panjang, karena hari-harinya dipenuhi dengan aktivitas yang 
menyehatkan.

Pentingnya belajar juga menjadi bagian tak terpisahkan dari proses 
kerasulan Muhammad s.a.w. Dan belajar merupakan perintah pertama 
dalam al-Qur’an (al-Alaq: 1-5). Kata iqra’, tidak hanya berarti membaca. 
Namun sebuah kewajiban bagi manusia untuk mengemban amanat 
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kemanusiaan menjadi sebaik-baik makhluk (khoira al ummah). Inilah 
fitrah manusia sebagai khalifatullah fil ardhi (pemimpin dan wakil Allah 
di muka bumi).

Dengan demikian, perintah belajar berlaku untuk semua umat 
manusia, tidak memandang status atau pun strata sosial. Belajar tidak 
memandang umur, kecil, tua, muda, dan dewasa. Semua mempunyai 
kewajiban untuk terus belajar (iqra’). Hal ini karena masih banyak misteri 
alam yang belum dipecahkan oleh manusia. Seperti, bagaimana caranya 
mendeteksi terjadinya gempa bumi berkekuatan besar. Walaupun kini 
banyak peneliti yang telah memulai dengan cara meneliti lapisan bumi 
dan stuktur tanah di berbagai belahan dunia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat di 
belahan bumi lain sudah saatnya menginspirasi masyarakat Indonesia 
untuk bangkit. Pasalnya, Indonesia merupakan representasi penting umat 
Islam di dunia. Jika banyak ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan 
oleh masyarakat Indonesia maka ini juga berarti kemajuan tersendiri 
dalam pengkajian Islam dan Islam itu sendiri.

Maka dari itu dalam sistem pendidikan nasional, harus ada sinergi 
atau keinginan kuat oleh semua komponen pendidikan untuk terus 
belajar. Pendidikan Indonesia juga sudah selayaknya tidak selalu berkiblat  
ke Barat. Namun ada baiknya menggali kearifan lokal dan budaya bangsa 
Indonesia sebagai dasar membuat kebijakan dalam pendidikan nasional. 

Lebih dari itu, pengkajian dan penelitian terhadap al-Qur’an 
sebagai kitab umat Islam sangatlah perlu. Hal ini karena, menurut BJ 
Habibie Memahami al-Qur’an dan Mengimplementasikannnya, Akumulasi 
Pengelaman Keagamaan (1992), tidak hanya substansi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang sangat banyak terdapat dalam al-Qur’an, tetapi juga 
teknologi dan metodologi yang masih belum mampu dipahami oleh daya 
pikir manusia. Ini sangat mungkin sekali karena kandungan isi al-Qur’an 
yang mulia itu bersifat kebenaran mutlak. Sedangkan kebenaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia hingga saat ini, apapun 
bentuk dalil, hukum, persamaan-persamaan dan lain sebagainya bersifat 
nisbi, relatif. 

Kebenaran yang dirumuskan oleh iptek masa kini, belum tentu benar 
lagi dalam masa yang akan datang, bahkan dalam abad yang akan datang. 
Katakanlah misalnya, teknologi yang diperagakan oleh Nabi Sulaiman a.s. 
dengan sistem komunikasi dengan binatang, makhluk halus, penyelam 
lautan, teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan Nabi Chidir 
dan Musa a.s. dan lain sebagainya masih merupakan rahasia ilmu yang 
masih sulit kita mengerti. Tetapi itu adalah sebagian dari kebenaran 
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mutlak yang di masa yang akan datang mungkin tidak akan menjadi 
pertanyaan lagi.  

Ujung Tombak

Maka , guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional harus 
terus belajar. Melalui proses membaca, diskusi, menghadiri seminar, 
berselancar di internat/dunia maya, tukar pengalaman antar sesama 
guru, tukar informasi dengan orangtua peserta didik dan seterusnya. 
Proses pembelajaran yang menjadi aktivitas harian seorang guru inilah 
yang akan menjadikan pendidikan di dalam atau pun luar kelas menjadi 
menyenangkan. Seluruh komponen pendidikan akan nyaman dan 
“kerasan” di dalam sistem pendidikan.

Pemerintah pun perlu terus mendorong dan menyediakan beasiswa 
untuk guru. Khususnya menyediakan beasiswa bagi guru di tingkat 
pendidikan dasar (sekolah dasar). Pasalnya, menurut YB Mangunwijaya 
guru SD merupakan pembangun fondasi utama peserta didik.

Lebih lanjut, jika guru tidak terus belajar, maka ia akan kehabisan 
bahan dalam melakukan proses mengajar/pendidikan. Terus memperbarui 
bacaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan akan dapat mengantarkan 
peserta didik bertualang menuju pencarian ilmu yang menyenangkan. 

Bagaimana mungkin dapat membangun suasana kelas yang 
menyenangkan, jika yang diajarkan oleh seorang guru hanya itu-itu saja. 
Dan atau bahkan bahan ajarnya sama sejak ia dinobatkan menjadi seorang 
guru?

Ilmu pengetahuan terus berkembang. Dan masih banyak hal yang 
belum kita pelajari dari belantara dan rahasia alam semesta. Jika seorang 
guru tidak segera mengejarnya ia akan tergilas oleh zaman, dan akhirnya 
proses transfer of knowledge (transfer ilmu pengetahuan) berhenti. Padahal 
proses ini sangat penting dalam memajukan sistem pendidikan nasional. 

Pada akhirnya, jangan malu untuk terus belajar. Belajar adalah 
kewajiban manusia sejak saat dilahirkan hingga dimasukkan ke dalam 
liang lahat. Wallahu a’lam. (Harian Joglosemar, 6 Agustus 2011).
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BAB KEDUA

CAtAtAN DARI POJOK KAMPUS I
(Menapaki Jejak Perguruan tinggi)
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Cermat
Memilih Perguruan Tinggi

Musim pendafataran mahasiswa baru telah tiba. Calon mahasiswa 
baru terlihat sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Di tengah 

hiruk pikuk pendaftaran, ada baiknya calon mahasiswa baru cermat dalam 
memilih perguruan tinggi.

Mengapa hal ini penting? Pasalnya, sebagaimana banyak diberitakan 
banyak masyarakat tertipu oleh tipu daya PT. Mereka rela membayar 
uang puluhan juta rupiah demi mengharapkan selembar ijasah. Namun, 
apa yang mereka dapatkan, ijasah tersebut palsu.

Maraknya ijasah illegal dan palsu mengindikasikan bahwa masyarakat 
masih bermental feodal. Masyarakat mudah terbuai oleh gelar, pangkat, 
dan kedudukan. Masyarakat memandang bahwa dengan memegang ijasah 
strata satu dan dua, kesejahteraannya dapat terjamin. 

   Ironisnya, lembaga mulia seperti pendidikan telah menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari sistem ini. Masyarakat yang memegang 
gelar kesarjanaan bangga menyandingkan gelar-gelar di depan atau pun 
di belakang namanya. Bahkan, kadang namanya yang pendek, tertutupi 
oleh gelar kesarjanaan yang panjang.  

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa PT sebagai 
institusi resmi yang boleh mengeluarkan gelar kesarjanaan terjebak dalam 
sikap pragmatis seperti ini?

PT sebagai lembaga mulia tampaknya sudah mulai bergeser 
peranannya di dalam masyarakat. Kini, di dalam masyarakat ada adagium, 
bahwa memperoleh ijasah dan gelar sangat mudah. Hanya dengan kuliah 
beberapa bulan saja, gelar ijasah sudah dapat dibawa pulang. Tentunya 
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juga harus membayar biaya administrasi yang telah ditentukan atau 
sebagaimana dijanjikan diawal perkuliahan. 

Saya sempat kaget, ketika, seorang pejabat di daerah saya dengan 
bangga mengatakan, tidak perlu susah payah menumpuk S2, lihat saja 
anggota dewan itu, dalam satu tahun telah berhasil meraih gelar, M.Si 
atau M.H. Apa yang dikatakan oleh pejabat tersebut bukanlah omong 
kosong. Beberapa pejabat dan anggota dewan tanpa harus bersusah payak 
membuat makalah dan menulis tesis, dalam satu tahun memperoleh 
gelar master. bahkan, tanpa ijasah S1, seseorang dapat dengan mudah 
mendapatkan ijasah S2. Ketika saya desak dimana kampusnya, sang 
pejabat enggan memberitahukannya.

Fakta tersebut, semakin menegaskan bahwa ada PT yang sengaja 
didirikan untuk mengobral ijasah bagi pegawai, pejabat, atau anggota 
dewan (DPR dan DPRD). Adanya PT seperti ini tentunya didorong oleh 
animo masyarakat untuk mendapat gelar. 

Dengan memperoleh ijasah S1 misalnya, seseorang dengan mudah 
naik pangkat ke golongan III ruang A.  Mereka tidak perlu menunggu 
waktu tiga sampai empat tahun untuk pegawai struktural atau dua hingga 
tiga tahun untuk pegawai fungsional untuk naik pangkat. Kenaikan 
pangkat juga akan menambah pundi-pundi uangnya. Tanpa harus bekerja 
keras, mereka mendapatkan gaji yang berlimpah. Maka, tidak aneh jika 
kita banyak menemui pegawai di kantor-kantor layanan masyarakat 
banyak yang hanya datang, absen, duduk, game, dan ngobrol di kantor. 
Tidak ada pekerjaan lain selain hal tersebut.

Kemudahan mendapat ijasah ini juga didukung oleh semakin 
banyaknya PT berubah status atau membukan program magister. Hampir 
seluruh perguruan tinggi kini telah mempunyai program S2. Walaupun 
tidak ada Guru Besar (Profesor) atau tenaga pengajar yang mumpuni 
(Doktor, S3). Dengan satu Guru Besar yang dipinjam dari kampus lain, 
sebuah PT sudah dapat membuka program magister.

Maka dari itu, cermatlah dalam memilih perguruan tinggi. Sebelum 
mendaftar, cari informasi selengkap mungkin mengenai profil PT, seberapa 
banyak guru besar dan staf pengajarnya, akreditasinya bagaimana, dan 
seterusnya. Jangan mudah percaya dengan brosur atau selebaran. Sekiranya 
memungkinkan, calon mahasiswa perlu datang langsung melihat kondisi 
kampus yang akan dituju. Hal ini penting, mengingat, kini banyak PT 
asli tapi palsu (aspal). PT dikelola dengan managemen duit. Artinya, 
siapa yang siap bayar uang jutaan rupiah akan mudah mendapatkan gelar 
kesarjanaan yang diinginkan. 

Guna mencegah masyarakat berperiku pragmatis seperti ini, 
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pemerintah terutama Kementerian Pendidikan Nasional c.q. Direktorat 
Perguruan Tinggi perlu mendata ulang mana perguruan tinggi yang sehat 
dan tidak. Lebih dari itu, kiranya perlu pemerintah menindak PT nakal. 
PT nakal hanya akan semakin memperkeruh iklan pendidikan tinggi 
Indonesia. PT nakal juga akan menurunkan martabat kampus sebagai 
lembaga tertinggi dalam strata sosial masyarakat Indonesia. Jika banyak 
peserta didik yang kurang memenuhi nilai standar nasional UN 5,5 saja 
diharuskan menggulang, mengapa banyak PT yang mengobral murah 
ijasah bahkan palsu (illegal) dibiarkan hidup dan berkembang dengan 
pesat?

Keberanian pemerintah tersebut perlu juga didukung oleh elemen 
masyarakat. Masyarakat sudah saatnya berfikir bahwa kuliah bukan hanya 
tempat atau masa mencari ijasah. Kuliah adalah ajang ”adu intelektual”.  
Di dalam kampus kita berproses menjadi manusia muda menuju taraf 
insani, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa 
dan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang SISDIKNAS 
Pasal 1.

Pada akhirnya, memilih PT yang mempunyai integritas, visi dan 
misi yang jelas merupakan pilih bijak. Pasalnya, PT bukan hanya tempat 
mencari ijasah dan gelar, melainkan tempat berproses dan menuntut 
ilmu. 
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Gagal PTN masuklah PTS

Kemarin (Selasa, 28 Mei 2013), hasil seleksi nasional masuk 
perguruan tinggi negeri (SNMPTN) di umumkan.  Dalam 

keterangan persnya, Ketua Panitia SNMPTN 2013 Akhmaloka 
menyatakan bahwa pada tahun ini, sebanyak 133.604 siswa dinyatakan 
lolos seleksi dari total 765.531 siswa yang mendaftar. Hal tersebut berarti 
ada  631.927 siswa yang gagal masuk PTN.

Kecewa pasti menyelimuti siswa yang gagal. Namun, kegagalan 
masuk PTN bukan berarti impian untuk tetap kuliah pupus. Masih 
banyak perguruan tinggi yang siap menampung mereka. Tentu perguruan 
tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Swasta.

Bukan Kelas Dua

PTS bukanlah perguruan tinggi kedua setelah negeri. Banyak PTS 
yang telah berhasil menorehkan prestasi yang bahkan tidak mampu 
dilakukan oleh PTN. Bahkan tiga PTS kini dinyatakan memperoleh 
akreditas A dari Badan Akreditasi Nasional. Tiga PTS itu adalah 
Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Mereka kini berada dalam 
satu level Akreditasi A bersama lima PTN. Yaitu Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Institut Pertanian 
Bogor dan Institut Teknologi Bandung.

Menilik data di atas, pada dasarnya PTS tidak kalah jika dibandingkan 
dengan PTN. Maka dari itu, jika kini banyak siswa yang gagal masuk PTS 
masih banyak PTN berkualitas yang siap menampung generasi muda 
bangsa Indonesia.

Selektif
Namun, ada baiknya tetap selektif memilih PTS. Beberapa hal 
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yang perlu dicermati adalah, pertama, lihat dan tanyakan akreditasi PTS 
atau program studi yang hendak diambil. Usahakan masuk di PTS dan 
atau program studi yang telah terakreditasi A. Akreditasi A merupakan 
pilihan bijak di tengah banyaknya PTS abal-abal yang hanya menawarkan 
program studi tanpa harus belajar. 

PTS abal-abal yang hanya menawarkan gelar hanya akan 
menyengsarakan di kemudian hari. Mahasiswa pun dapat berurusan 
dengan pihak berwajib apalagi terkait jaringan illegal jual beli ijasah.

Kedua, pilih PTS sesuai dengan kemampuan keuangan. Hal 
ini penting karena studi perguruan tinggi membutuhkan dana yang 
tidak sedikit. Memilih PTS dengan biaya terjangkau dan atau banyak 
menyediakan beasiswa menjadi pilihan realistis di tengah kondisi ekonomi 
yang tidak bagus.

Pada akhirnya, masih banyak perguruan tinggi yang siap menampung 
cita-cita anak bangsa dan mendidik mereka menjadi insane mandiri dan 
berguna. Perguruan tinggi tidak hanya berstatus negeri, namun juga yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta. Jangan bersedih, cermati dan gali info 
sebanyak-banyaknya tentang PTS yang diidamkan.  Selamat berburu 
PTS.
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Mewaspadai Joki SMPTN

Waspadalah! Praktik perjokian mengancam dunia pendidikan. 
Apalagi menjelang pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi 

negeri (SMPTN). Praktik perjokian dalam SMPTN pernah terkuak tahun 
lalu. Sebanyak 14 Mahasiswa institute teknologi Bandung (ITB), Jawa 
Barat, terlibat dalam praktik perjokian di universitas hasanuddin (Unhas) 
Makasar, Sulawesi Selatan. 11 diantaranya drop out  (dikeluarkan secara 
tidak hormat) dan tiga lainnya mendapat ganjaran skors satu-hingga dua 
semester.

Alasan ketika mereka ditangkap adalah masalah kemiskinan. Mereka 
harus segera membayar uang semesteran agar dapat melanjutkan studi. 
Dengan menjadi joki, mereka mendapatkan bayaran 30 juta. Uang ini 
cukup untuk biaya pulang-pergi Makasar-Bandung. 

Kemiskinan dijadikan alasan kaum intelektual untuk menggadaikan 
idealismenya. Seharusnya, kemiskinan menjadi senjata ampuh untuk 
bangkit melawan keterpurukan dan ketidakberdayaan. Namun, mereka 
terjebak dalam “kubangan kemewahan”. Mereka berfikir pendek dalam 
menyelesaikan persoalan hidup yang semakin menyesakkan. Budaya 
atau iklim intelektual yang selama ini dibangun dan dibina tidak pernah 
menjadi spirit atau ruh dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka benarlah apa yang telah dinyatakan Mochtar Lubis 33 tahun 
silam dalam Manusia Indonesia. Salah satu ciri manusia Indonesia menurut 
Mochtar Lubis adalah tidak hemat, boros, serta senang berpakaian bagus 
dan berpesta. Dia lebih suka tidak bekerja keras, kecuali terpaksa. Ia ingin 
menjadi miliuner seketika, bila perlu dengan memalsukan atau membeli 
gelar sarjana supaya dapat pangkat. Manusia Indonesia cenderung kurang 
sabar, tukang menggerutu, dan cepat dengki. Gampang senang dan 
bangga pada hal-hal yang hampa

Budaya menerabas dan mencari jalan pintas telah mendarah daging 
dalam kehidupan kita. Manusia Indonesia  sudah terlena oleh kemewahan 
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dunia, sehingga mereka melupakan warisan nenek moyangnya. Padahal 
budaya ini merupakan cikal bakal kehancuran bangsa. Bangsa Indonesia 
akan terpuruk karena seluruh kehidupan dihiasi dengan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana memutus 
mata rantai perjokian sebagai bagian dari budaya menerabas yang tidak 
patut dilakukan oleh bangsa Indonesia?

Matinya nalar kritis

Perjokian yang dilakukan oleh mahasiswa atau kaum intelektual 
lainnya pada dasarnya berkaitan erat dengan karakter dan mentalitas. 
Karakter dan mentalitas ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan 
yang ada di Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan di 
Indonesia masih berorientasi materi. Pendidikan hanya diniatkan untuk 
mempersiapkan tenaga kerja siap kerja. Sungguh sebuah cita-cita yang 
ecek-ecek (rendah).

Lebih dari itu, perguruan tinggi sekarang lebih mendorong mahasiswa 
untuk segera selesai dan dapat mencari kerja sesuai dengan bidang yang 
digelutinya. Kurikulum perguruan tinggi didesain sedemikian rupa agar 
terintegrasi dengan dunia kerja. Fakultas-fakultas yang berkait erat dengan 
peluang usaha dibuka. Sedangkan fakultas ilmu humaniora ditutup 
dengan cara halus. 

Dalam perkuliahan pun tidak ada ruang bagi mahasiswa, dosen, dan 
pihak kampus untuk mengembangkan nalar kritisnya. Yang ada dalam 
bangku kuliah adalah bekal untuk menggapai cita-cita bekerja di kantor 
berpendingin ruangan (AC), kerja tanpa tekanan dengan gaji jutaan 
rupiah. 

Nalar kritis sebagai pembeda antara kaum berpendidikan (mengenyam 
bangku sekolah) dan tidak sekolah sudah tidak menjadi andalan. Mereka 
sepertinya tidak butuh pembeda itu. Mereka hanya butuh hasil pascalulus 
kuliah mendapat kerja, titik!

Maka, sebenarnya sulit menyalahkan mahasiswa bermental joki. 
Pasalnya, pendidikan di Indonesia dikonstruk sedemikian rupa agar 
manusianya menjadi joki, buruh intelektual, dan tidak berkemandirian. 
Pemerintah sangat bangga jika sarjana Indonesia bekerja, tanpa harus 
memerhatikan kualitas dan kecakapannya. Sarjana bekerja berarti 
pendidikan berhasil. Itulah yang ada di dalam benak pemerintah. 

Selain karakter dan mentalitas, pendidikan Indonesia terlalu mahal 
bagi rakyat miskin. Orang miskin dilarang sekolah, sebagaimana teriakan 
Eko Prasetyo, benar adanya. Orang miskin harus melakukan apa saja agar 
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dapat kuliah. 
Kasus perjokian dengan alasan materi sudah saatnya dipikirkan 

jalan keluarnya. Pendidikan di Indonesia harus terjangkau dan tidak 
membedakan kaya dan miskin. Mahalnya biaya pendidikan dan kastanisasi 
mahasiswa hanya akan semakin menyuburkan praktik illegal, seperti 
perjokian.

Maka keinginan Kementerian Pendidikan Indonesia meminimalisir 
kesenjangan dalam dunia pendidikan patut diapresiasi dan diawasi 
pelaksanaannya. 

Selain itu, guna menimbulkan efek jera, pihak kampus harus berani 
mengambil keputusan pahit. Artinya, mengeluarkan mahasiswa atau 
memberikan peringatan merupakan pilihan terbaik dari yang terburuk. 
Dengan demikian, mahasiswa lain yang akan melakukan praktik perjokian 
di kemudian hari akan berfikir seribu kali untuk melakukan praktik 
memalukan ini. 

Lebih dari itu, mengusut dalang intelektual di balik perjokian yang 
telah menjadi “budaya” setiap kali ada seleksi penerimaan mahasiswa baru 
menjadi kata kunci yang tidak boleh ditinggalkan. Sulit diterima akal sehat 
jika aksi nekat mahasiswa tersebut tanpa dibantu oknum perguruan tinggi 
negeri (PTN) baik pegawai, dosen, atau bahkan penyedia soal. Pasalnya, 
mereka menggunakan teknologi canggih dan cara professional dalam 
menjalankan aksinya. Mereka sudah selayaknya mendapat hukuman yang 
lebih berat daripada mahasiswa sebagai pihak pelaksana tugas. Tanpa hal 
demikian, perjokian akan tetap mengintai dalam setiap tahun. Hal ini 
karena, praktik illegal ini konon beromset miliaran rupiah. 

Pada akhirnya, praktik perjokian sudah saatnya dihentikan. Pasalnya, 
praktik ini menciderai iklim intelektual dan nalar kritis kita.
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Integrasi
UN dengan SNMPTN

Ujian Nasional (UN) tak bisa diinterasikan dengan SNMPTN. 
Pasalnya, belum ada korelasi positif nilai UN dengan ujian 

SNMPTN. Nilai UN bagus, nilai SNPTN jeblok. Lebih dari itu, masih 
sering terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan UN (Koran 
Jakarta, 08 April 2011). 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa sulit mewujudkan 
integrasi UN dengan SNMPTN? Padahal integrasi ini telah diatur oleh 
UU.

Sekadar menyegarkan ingatan. Sistem seleksi untuk perguruan 
tinggi negeri (PTN) pada awalnya disebut Sekretariat Kerjasama Antar 
Lima Universitas (SKALU). Sistem ini pertama kali dilaksanakan secara 
serentak oleh lima perguruan tinggi negeri pada tahun 1976. Kemudian 
tahun 1979 sistem ini dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak 
perguruan tinggi negeri, yang dibagi ke dalam beberapa Proyek Perintis. 
Pada tahun 1983, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) 
memutuskan sistem ujian baru yang melibatkan semua PTN di tanah air. 
Sistem baru itu dikenal dengan nama Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 
(SIPENMARU).

Berikutnya pada pada tahun 1989 SIPENMARU dihapus dan 
berubah nama menjadi UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri), 
dan berubah lagi menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) 
pada tahun 2001 menyusul keluarnya SK Mendiknas No. 173/U/2001. 
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Kemudian sejak tahun 2008, ujian ini kembali berganti nama dan (juga) 
sedikit perubahan format. Istilah SNM-PTN (Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri) kemudian diperkenalkan, menyusul Keputusan 
Mendiknas No. 006 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon 
Mahasiswa Baru.

Sistem seleksi yang sering berubah ini, seringkali membosankan dan 
menyulitkan calon mahasiswa baru. Padahal sebelumnya mereka sudah 
berjuang keras guna dapat lulus ujian nasional (UN) tingkat sekolah 
menengah atas (SMA) dan sederajat. Banyak peserta didik gembira 
menyambut hasil pengumuman tersebut. Namun, ada juga peserta didik 
yang lesu, lemas, bahkan pinsan melihat hasil perjuangan selama tiga 
tahun terakhir, karena mereka dinyatakan tidak lulus UN. 

Melihat perjuangan gigih peserta didik ini, sudah selayaknya 
pemerintah segera merealisasikan amanat aturan perundangan yang telah 
berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009 tentang 
Standar Pendidikan Nasional Pasal 68, bahwa hasil UN dijadikan salah 
satu dasar seleksi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dengan ketentuan 
itu, PTN hanya melaksanakan tes seleksi berupa tes bakat skolastik, tes 
intelegensia, tes minat, tes bakat, dan tes kesehatan sesuai kriteria pada 
satuan pendidikan

Pengakuan terhadap hasil ujian nasional (UN) SMA sederajat oleh 
perguruan tinggi itu diharapkan sudah bisa berjalan secara baik pada 2012 
atau tiga tahun setelah dikeluarkannya PP tersebut. 

Lebih lanjut, integrasi UN SMA sederajat dengan seleksi masuk 
perguruan tinggi negeri (PTN) itu dimulai dengan melibatkan PTN dalam 
pelaksanaan UN yang selama ini dilaksanakan Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) dan pemerintah daerah. PTN ikut memberikan 
masukan untuk meningkatkan kualitas soal-soal UN SMA sederajat.

Selain itu, PTN juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan, 
pendistribusian soal-soal ke daerah, penilaian, hingga pengumuman. 
Langkah tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN SMA 
sederajat sehingga hasilnya tidak lagi diragukan PTN. Namun faktanya, 
hingga kini masih banyak PTN yang enggan menerapkan sistem ini. 

Mengapa PTN enggan untuk mengintegrasikan UN dengan seleksi 
masuk PTN? Banyak Rektor PTN menyatakan bahwa univeritasnya 
bersiap menjadi world class university (WCU). Dengan peringkat dan 
jabatan ini, ia beralasan bahwa bobot nilai UN masih jauh dari standar 
universitas yang dipimpinya. 

Alasan lain yang muncul adalah guna memperoleh input yang 
memadai dan mampu menaikan peringkat sebuah perguruan tinggi 



43

diperlukan calon mahasiswa baru yang mumpuni (berkualitas) dan 
mempunyai prestasi gemilang. 

Alasan terakhir ini terasa sangat diskriminatif. Hal ini karena, 
sangatlah tidak mudah mencari mahasiswa ideal seperti itu di tengah 
layunya sistem pendidikan di tanah air.  

Mencari bentuk
Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem pendidikan nasional masih 

jauh dari ideal. Sistem pendidikan nasional masih mencari bentuk, hingga 
pemerintah di negeri ini tidak percaya diri menggunakan kurikulum 
berbasis ke-indonesia-an. Mereka lebih suka mengadopsi sistem pendidikan 
luar negeri yang dianggap mampu mendayagunakan sistem pendidikan 
nasional. Namun buktinya, bongkar pasang kurikulum menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dalam setiap pergantian pucuk pimpinan di negeri 
ini. 

Maka dari itu, sudah saatnya Rektor dan jajaran perguruan tinggi 
berpikir bijak mengenai hal ini. Perjuangan peserta didik tingkat SMA 
sudah saatnya dihargai. Salah satunya dengan mengintegrasikan UN 
dengan sistem seleksi PTN. 

Integrasi ini selain guna menghargai jerih payah peserta didik juga 
merupakan perwujudkan pemihakan perguruan tinggi terhadap sistem 
pendidikan nasional. Artinya, UN sebagai produk politik tidak semestinya 
menjadi hal menakutkan bagi peserta didik. Harus ada reward bagi peserta 
didik yang berhasil dinyatakan lulus. Salah satunya dengan memudahkan 
langkah mereka menikmati bangku perguruan tinggi.

Lebih dari itu, integrasi nilai UN dengan seleksi masuk PTN juga 
akan semakin memacu tingkat jumlah lulusan sarjana Indonesia yang 
masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga.  

Pada akhirnya, integrasi nilai UN dengan seleksi masuk PTN 
merupakan amanat konstitusi yang patut direalisasikan. Barangsiapa yang 
berani menghalang-halangi dan melanggar amanat konstitusi maka ia 
wajib diperkarakan di meja hijau.
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Membangun
Ospek Bermartabat

Musim orientasi pengenalan kampus (Ospek) sudah datang. 
Mahasiswa baru berusaha tampil “nyentrik” dihadapan teman 

baru, kakak kelas, dan masyarakat. Musim Ospek juga dimanfaatkan 
pedagang untuk menjual atribut dan perlengkapan ritual tahunan ini. 
Seperti caping, tas dari plastik atau karun goni, pita dan seterusnya.

Namun, di tengah meriahnya masa Ospek, sudah saatnya semua 
pihak menyadari bahwa kegiatan ini bukan ajang untuk balas dendam 
dan melampiaskan nafsu menghardik adik kelas. Ospek sudah saatnya 
dimaknai sebagai proses pengenalan kampus sebagai tempat belajar yang 
berbeda dengan sekolah. Ospek bukan tempat perpeloncoan. Ospek 
juga bukan masa kekerasan atas nama pendidikan dan senioritas yang 
mengakibatkan mahasiswa baru cidera atau bahkan meninggal dunia.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana membangun 
Ospek yang bermartabat?

Belum Ramah

Kita tentu masih ingat dengan beberapa kasus kematian mahasiswa 
baru saat masa Ospek. Seperti di IPDN dan di beberapa kampus kedinasan 
lainnya. Kematian seseorang di institusi mulia bernama perguruan tinggi 
(PT) tentunya bukanlah kabar baik. Kematian ini menunjukkan betapa 
pendidikan di Indonesia belum ramah kepada peserta didik. Pendidikan 
di Indonesia masih bernuansa militerisme. Peserta didik baru merupakan 
kelinci percobaan kakak kelas (senior). Mereka juga seringkali menjadi 
kelinci percobaan dan wahana balas dendam sebagaimana pernah ia alami 
ketika menjadi mahasiswa baru. 

Mental barbar ini tentunya perlu dihentikan. Tidak ada toleransi 
bagi senior atau bahkan pihak kampus yang mengembangkan sistem 
pendidikan yang tidak mendidik ini. 

Memutus mata rantai pendidikan kekerasan dengan dalih pengenalan 
atau orientasi pengenalan kampus menjadi agenda utama. Brain washing 
(cuci otak) senior agar mengerti hakikat pendidikan juga penting. Mereka 
perlu diajarkan apa itu pendidikan, bagaimana pendidikan ajarkan, dan 
mengapa pendidikan harus dilakukan dengan cara-cara humanis.

Ruh pendidikan yang mulia harus ditanamkan kepada mereka sejak 
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dini. Yaitu sejak mereka memasuki pintu gerbang sebuah PT. Salah satunya 
dengan mengubah pola orientasi pengenalan kampus dari ala militerisme 
menuju orientasi yang mendewasakan dan memandirikan. 

Diselenggarakan Pimpinan PT

Ospek sebagai media untuk menggugah kesadaran bahwa antara 
dunia siswa dan mahasiswa berbeda harus dilakukan melalui pendekatan 
yang humanis. Mahasiswa baru perlu dibekali cara belajar yang efektif di 
PT. 

Seperti, mengenalkan organisasi intra dan ekstra kampus; 
mengenalkan perpustakaan sebagai pusat peradaban kampus dan 
bagaimana mencari literatur di dalamnya; melatih mereka untuk dapat 
menulis makalah dengan baik; mengajarkan kepada mereka metode 
diskusi yang elegan—sebuah diskusi yang didasarkan pada kaidah-kaidah 
ilmu bukan hanya emosi semata; melatih mahasiswa memimpin sebuah 
organisasi; membekali cara berinteraksi dengan dosen; membekali cara 
mewawancarai responden, dan seterusnya.

Kegiatan tersebut di atas lebih bermanfaat daripada hanya sekadar 
disuruh berbaris rapi dengan menggunakan atribut yang aneh-aneh, 
latihan atas nama kedisiplinan yang seringkali dilakukan dengan ayunan 
tangan dan kaki, dan seterusnya. 

Kegiatan akademis tersebut pun hanya dapat dilakukan oleh pihak 
kampus atau pimpinan PT. Ospek yang diserahkan kepada mahasiswa 
senior sangat berbahaya. Mahasiswa senior yang relatif masih muda dan 
minimnya pengetahuan mengenai seluk-beluk PT akan mudah tergelincir 
pada cara-cara kekerasan bahkan barbar. Cara kekerasan tentunya hanya 
akan meninggalkan duka bagi mahasiswa baru. Mereka akan mengalami 
tekanan fisik dan psikis yang tentunya dapat menganggu dalam kegiatan 
belajar sehari-hari.

Lebih dari itu, kegiatan pengenalan kampus yang diserahkan kepada 
senior menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana 
termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 38 
Tahun 2000. 

Peraturan ini dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan pengenalan 
kampus hanya boleh dilakukan dalam rangka kegiatan akademik dan 
dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi. Pelanggaran atas aturan 
ini dapat dikenai sanksi dan pelakunya dapat dipidana. 

Namun, mengapa peraturan ini belum berlaku efektif? Masih 
saja pengenalan kampus diserahkan kepada mahasiswa senior. Padahal 
sebagaimana kita ketahui bersama kegiatan seperti ini membutuhkan 
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biaya yang tidak sedikit. 
Pengenalan kampus yang dilakukan oleh pimpinan PT selain mampu 

mencegah tindakan barbar yang seringkali menelan korban juga dapat 
mencegah kebocoran dana penyelenggaraan. 

Maka dari itu, seyogianya pimpinan PT kembali membuka-buka 
peraturan perundangan yang berlaku. Pimpinan PT bukan hanya 
bertanggung jawab atas kegiatan akademik, namun ia juga harus 
bertanggung jawab terhadap proses kegiatan tersebut. 

Ketika PT masih saja enggan untuk mengubah kebiasaan buruk 
(menyerahkan Ospek kepada mahasiswa senior), maka akan semakin 
banyak mahasiswa yang mati mengenaskan di dalam institusi mulia 
bernama pendidikan tinggi. 

Pada akhirnya, perpeloncoan berkedok Ospek yang dilakukan senior 
dengan cara barbar harus dihentikan sekarang juga. Kegiatan ini lebih 
pantas dilakukan oleh hewan (makhluk tidak berakal dan bernurani) 
bukan manusia berpendidikan yang berpredikat mahasiswa.
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Jangan
Bunuh Mahasiswa Kami

Nasib malang menimpa David Hartanto Widjaja (22), mahasiswa 
tingkat akhir jurusan Electrical & Electronic Engineering di 

Nanyang Technological University (NTU), Singapura. David ditemukan 
terjatuh dari lantai empat dimana ia menuntut ilmu. Nama David 
berada di urutan tiga matriks Final Year Project No A3026-081, berjudul 
“Multiview acquisition from Multi-camera configuration for person adaptive 
3D Display”. 

Menurut beberapa media cetak, David bunuh diri setelah menikam 
Prof Chan Kap Luk. Namun, pemberitaan ini dibantah oleh pihak 
keluarga dan teman dekat David. Mereka menyatakan, banyak keganjilan 
dari peristiwa meninggalnya David.

Dalam kolom komentar di Harian Straits Times, (http:www.
straitstimes.com/STI/STIM...20at%20NTU.pdf ), Rabu (4/3/2009), 
Edwin Lesmana yang mengaku teman dekat David, menyatakan banyak 
keganjilan dari peristiwa tewasnya David. Edwin Lesmana, menyatakan 
setidaknya ada empat fakta yang sengaja dikaburkan. Pertama, Lok Tat 
Seng, Ketua Mahasiswa NTU, tidak berkata bahwa saksi melihat David 
melompat dari balkon, dan hanya itu-menurut dia- yang saksi lihat. 

Kedua, satu-satunya pernyataan resmi dari pihak kepolisian adalah, 
David ditemukan meninggal pada TKP. Mereka tidak menyebutkan 
bahwa David melakukan bunuh diri. 

Ketiga, menurut orangtua David, tidak ada luka, atau tanda 
apapun pada pergelangan tangan David. Dan polisi juga telah 
mengkonfirmasikannya. dengan demikian, adanya berita yang menyatakan 
David menyayat pergelangan tangannya adalah palsu.

Keempat, luka yang ditemukan pada tubuh David, menurut 
orangtuanya, adalah pada kepalanya (diduga pada saat jatuh), dan luka 
sayatan pada lehernya. 

Lebih lanjut, menurut Edwin Lesmana, ada empat asumsi atau 
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dugaan yang diarahkan ke David. Pertama, David menusuk profesor. 
Darimana tahu? TKP adalah ruangan tertutup, hanya David dan Profesor 
itu. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi. Saksi mata hanya melihat 
David lari keluar dari ruangan itu.

Kedua, David bunuh diri. Bagaimana mungkin seseorang yang 
melakukan bunuh diri menjatuhkan dirinya ke atap kaca, dibanding 
menjatuhkan dirinya langsung ke tanah. Ketiga, David menyayat 
pergelangan tangannya. Edwin, tidak tahu darimana sumber berita 
tersebut.

Keempat, berkenanan dengan motivasi David. David kecewa 
karena Profesor  tidak memberinya nilai yang memuaskan. Nilai belum 
dikeluarkan, dan bahkan dia belum menerima rapornya. Juga adalah 
peraturan NTU untuk tidak menginformasikan mahasiswa tentang 
nilainya sebelum saat pengumuman nilai.

David memiliki masalah mental. Namun, menurut pengakuan 
Edwin, tidak ada catatan di Pusat Konseling Mahasiswa tentang 
kehadirannya. David juga masih membawa tas dengan barang-barang 
yang biasa digunakan pada hari insiden, seperti botol minum, handuk, 
dll. Jika David berencana membunuh seseorang, mengapa dia harus 
membawa barang-barang seperti itu, akan lebih mudah untuk hanya 
membawa satu buah pisau dan menusuk Profesor di TKP. David kecewa 
karena beasiswanya telah dicabut.

David kecewa karena beasiswanya dicabut. Menurut Edwin, saat 
David berada di urutan 14 dari 15 peserta Internasional Mathematics 
Olympic (IMO),dan tidak memperoleh apapun dari IMO, David 
masih baik-baik saja. Tidak terlihat tertekan atau apapun. Dan menurut 
orangtuanya, dia berkata “Setidaknya, saya telah mewakili Indonesia pada 
IMO”. Dia juga masih bermain game Hammerfall di Facebook pada jam 
dua pagi pada hari insiden. Teman Edwin melihat account Facebook-
nya online. Bagaimana mungkin seorang pembunuh bermain game pada 
malam sebelum insiden? 

Berdasarkan data di atas, ada tiga kemungkinan menurut Edwin 
Lesmana. Pertama, Profesor menyerang David. Menurut banyak laporan, 
pakaian David basah oleh darah. Jika darah itu hasil menyayat pergelangan 
tangannya, seharusnya tidak membasahi pakaiannya karena pergelangan 
tangan jauh dari tubuh. Jika dari luka leher, hal itu lebih mudah terjadi.

Kedua, David mencoba lari dari Profesor. Setelah menyadari bahwa 
dia diserang. Dia mempertahankan diri dan lari dari ruangan itu, dengan 
luka di lehernya.

Ketiga, David jatuh karena hilang kesadaran. Dia menjadi panik 
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dan mungkin kehilangan kesadaran karena pendarahan parah, sehingga 
terjatuh ke atap kaca untuk lari dari sergapan Profesor.

Jika apa yang dikatakan oleh Edwin Lesmana benar, maka ini 
merupakan pelanggaran HAM berat. Karena telah menghilangkan nyawa 
orang lain dengan sengaja. Hukuman bagi si pelaku adalah hukuman 
mati.

Pertanyaannya adalah mengapa Profesor tega membunuh 
mahasiswanya? Menurut Iwan Piliang, anggota tim pencari fakta 
kematian David, sebagaimana dikutip vivanews.com, hasil temuan David 
mempunyai nilai ekonomi tinggi. Riset bernomor  A 3026-81 sangat 
canggih. Hasil riset tersebut bisa diaplikasikan dalam dunia pertahanan, 
untuk mencari seseorang yang berada dalam kerumunan dengan 
menggunakan identifikasi retina ataupun sidik jari.

Temuan geneuin ini tidak dapat dilakukan semua orang. Namun, 
riset canggih ini harus dibayar mahal dengan kematian sang penemu. 
Pembunuhan mahasiswa cerdas asal Indonesia ini sudah saatnya diusut 
tuntas. Artinya, selain tim pencari fakta yang sudah bekerja, pemerintah 
pun perlu turun tangan guna menyelesaikan persoalan ini. 

Pembunuhan mahasiswa Indonesia di Singapura merupakan bukti 
lemahnya pembelaan negara terhadap warganya. Lambannya respon 
pemerintah dalam mengusut kasus merupakan bukti utamanya. Pemerintah 
sepertinya tidak mempunyai nyali dalam menyibak tabir kejahatan ini. 
Pemerintah sepertinya ingin berlindung dari ketidakberdayaannya. 

Lebih dari itu, pembunuhan warga negara Indonesia berprestasi di 
Singapura semakin mengokohkan asumsi bahwa kedaulatan bangsa ini 
telah hilang. Betapa tidak, sudah menjadi rahasia umum jika Singapura 
telah mencuri pasir dari Kepulauan Riau untuk membangun negaranya. 
Singapura juga telah dengan seenaknya menarik garis pantai untuk 
kepentingan negaranya. Namun, pemerintah Indonesia sepertinya tidak 
mau ambil pusing mengenai hal tersebut. Sungguh memilukan!

Sudah saatnya bangsa ini belajar dari Presiden Sukarno. Bung Karno 
berani mengambil langkah tegas karena ia merasa bangsa Indonesia kaya. 
Ia tidak takut pada tekanan Inggris dan Amerika Serikat, apalagi negara 
kecil seperti Singapura. Bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat penuh. 
Maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mendikte kebijakan 
sebuah negara berdaulat. 

Memang bangsa ini sedang terpuruk, karena krisis ekonomi. 
Namun, sudah saatnya bangsa ini pantang dianggap kecil oleh negara 
lain. Kedaulatan bangsa ini perlu dipertahankan sampai mati. 

Kasus kematian David menjadi semacam testcase, apakah pemerintahan 
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kali ini mampu mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya, 
yang telah dikebiri oleh Singapura? Kasus kematian David, bukan hanya 
masalah kematian seorang mahasiswa. Kasus ini menyangkut hajat hidup 
orang banyak dan kedaulatan sebuah bangsa dan negara! Wallahu a’lam.
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Sarjana Berkaryalah

Sarjana adalah seseorang yang berilmu. Sebuah gelar atau 
kepangkatan yang diberikan sebuah perguruan tinggi kepada 

seseorang yang telah menamatkan program studi tertentu. Sarjana juga 
berarti cendekiawan, cerdik pandai, seseorang yang menguasai ilmu 
tertentu. 

Memperoleh gelar kesarjanaan merupakan kebanggaan tersendiri 
bagi sebagian masyarakat. Ia akan dipandang atau dihormati oleh 
masyarakat. Memperoleh gelar sarjana juga merupakan pembuktian 
bahwa seseorang adalah kaum elit yang ditunggu kerja nyatanya di tengah 
semakin kompleknya persoalan masyarakat. Hal ini dikarenakan, tidak 
semua penduduk Indonesia mampu memperoleh gelar tersebut. 

Menurut data hanya ada sekitar 1,5 juta atau sekitar 7 persen dari 
sekitar 20 juta penduduk kelompok usia sekolah. Jumlah ini relatif kecil 
jika dibandingkan dengan mahasiswa negara industri maju, yaitu sekitar 
30-40 persen dari seluruh jumlah penduduk kelompok usia sekolah

Demikian pula dengan jumlah lulusan sarjana strata 3 (S3). Menurut 
data statistik, hanya ada 65 orang untuk setiap 1.000.000 penduduk 
Indonesia. Sedangkan di berbagai negara yang lain berbanding 6500 per 
1.000.000 penduduk dan untuk negara-negara maju seperti Jepang dan 
Amerika Serikat, bahkan Israel lebih besar lagi yaitu 16.500 per 1.000.000 
penduduk. 

Ironisnya jumlah pengangguran dari sektor ini pun cukup tinggi. 
Berdasarkan data statistik dari departemen tenaga kerja dan transmigrasi 
(Depnakertrans) Republik Indonesia tahun 2005 menyebutkan bahwa, 
pengangguran lulusan Diploma atau Akademisi sekitar 322.836 jiwa. 
Sedangkan, sarjana lulusan universitas sekitar 385.418 jiwa. Bila ditotal 
setidaknya ada sekitar 708.254 jiwa  dari kalangan sarjana muda.

Tingginya jumlah angka pengangguran masyarakat berpendidikan 
tinggi meruapakan persoalan tersendiri di tengah masyarakat. Keadaan ini 
juga akan semakin “membutakan” niat masyarakat untuk menyekolahkan 
anak-anaknya ke pendidikan yang lebih tinggi. “Tidak usah kuliah tinggi-
tinggi. Lihatlah lulusan sarjana saja banyak yang menjadi pengangguran”. 
Celoteh masyarakat seperti ini seringkali penulis dengar, melihat 
ketidakberdayaan seorang sarjana. 

Etos kerja

Hal ini diperarah oleh etos kerja sarjana yang rendah. Seorang 
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sarjana biasanya malu jika tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan 
bidang yang digeluti. Ia lebih baik menjadi penganggur daripada harus 
mengerjakan pekerjaan yang tidak mereka sukai.

Pandangan seperti ini tentunya perlu dirubah. Hal ini dikarenakan, 
seluruh pekerjaan pada dasarnya membutuhkan proses dan kerja keras. 
Proses dan kerja keras ini tidak datang secara instan atau tiba-tiba. Perlu 
perjuangan dan waktu panjang untuk mendapatkan pekerjaan yang 
diimpikan.

Perubahan etos kerja ini pada dasarnya sudah harus dipupuk di 
bangku kuliah. Kecenderungan mahasiswa sekarang yang senang hura-
hura dan tidak mau prihatin sudah saatnya diubah. Etos kerja yang tinggi 
bukan datang secara tiba-tiba. Melainkan harus diasah oleh kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat saat masih menjadi mahasiswa.

Contohnya, aktif di lembaga atau unit kegiatan mahasiswa (UKM).  
Semakin aktif seseorang dalam menjalankan profesi sebagai mahasiswa 
akan membuahkan hasil yang maksimal. Ia akan diasah dan terus dipaju 
untuk berfikir dan bergerak sesuai bidang yang diminati. Terlibat aktif 
dalam UKM selain dapat menyalurkan bakat dan minat juga dapat 
menambah relasi atau teman yang suatu saat akan bermanfaatkan di 
dalam mengembangkan karir seseorang. 

Ketidakberdayaan sarjana dalam memperoleh lapangan pekerjaan 
juga disebabkan malasnya seorang sarjana untuk mampu berkarya secara 
mandiri. Dalam pandangan saya, sarjana sekarang lebih mementingkan 
status sosial daripada hasil kerja keras atau karya sendiri. Status sosial 
menjadi pegawai negeri sipil (PNS) lebih mulia dibandingkan menjadi 
petani, penjahit, penulis, peneliti dan seterusnya. 

Paradigma feodal

Paradigma feodal bahwa menjadi PNS lebih dapat menjamin masa 
depan dan hari tua menjadi persoalan tersendiri. Seorang sarjana lebih 
bangga menjadi PNS, selain mendapat gaji tetap setiap bulan dan pelbagai 
tunjangan lain daripada menjadi seseorang yang berkarya dan mampu 
membuka lapangan pekerjaan sendiri. 

Padahal jumlah PNS di tanah air sudah melebihi kuota. Maka tidak 
aneh jika banyak PNS yang sering mangkir dari pekerjaan karena tidak ada 
pekerjaan yang harus diselesaikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 
model seleksi PNS pun sarat dengan unsur KKN. Siapa mempunyai relasi 
di jajaran pemerintahan ia akan lebih mudah menjadi PNS daripada yang 
tidak. Lebih lanjut, siapa yang mempunyai uang puluhan hingga ratusan 
juta rupiah jaminan menjadi PNS lebih mudah. 
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Melihat kondisi yang demikian, sudah saatnya seorang sarjana untuk 
berkarya. Berkarya sesuai bidang yang ditekuni atau diminati. Seorang 
sarjana tentunya mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan 
lulusan SMA dan SMP. Ia akan lebih mudah melihat persoalan dan 
menyelesaikannya secara bijak. 

Seorang sarjana ilmu pendidikan, misalnya, dapat membuka les 
privat atau kursus-kursus singkat. Walaupun uang yang didapat tidak 
lebih dari cukup ia telah mendarmabaktikan ilmunya untuk kemajuan 
ilmu pengetahuan di tanah air. 

Seorang sarjana yang mempunyai hobi menulis atau bidang jurnalistik 
dapat menyalurkan hobinya dengan menulis di berbagai media massa 
tanah air yang jumlahnya tidak kurang dari 300 buah. 

Seorang sarjana adalah potensi bangsa Indonesia yang perlu diuri-
uri. Menjadi PNS bukanlah pekerjaan satu-satunya bagi seorang sarjana. 
Sarjana adalah seseorang yang penuh kemandirian dan potensi lebih. 
Potensi lebih inilah yang seharusnya diolah sehingga menghasilkan 
seseuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

Keengganan sarjana untuk keluar dari kungkungan budaya feodal dan 
etos kerja yang rendah hanya akan semakin menambah beban bangsa dan 
negara. Bangsa ini akan semakin minim sarjana, karena pandangan negatif 
masyarakat bahwa menjadi sarjana pada akhirnya menjadi pengangguran. 
Lebih lanjut, akan terjadi pengkhianatan intelektual jika seorang sarjana 
tidak mampu berkarya dan tidak peka terhadap persoalan masyarakat.  

Sarjana adalah harapan bangsa dan negara dalam mendidik 
dan memajukan peradaban masyarakat. Jika banyak sarjana menjadi 
pengangguran terdidik, maka bangsa ini akan semakin tersisih dari 
percaturan dunia global.
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BAB KEtIGA

CAtAtAN DARI POJOK KAMPUS II
(Meraih Mutu, Menata Masa Depan)
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Selamat Tinggal Dosen S1

Di tengah kunjungannya ke Kampus Universitas Dian Nuswantoro 
(Udinus), Semarang, beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan 

Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo menegaskan, semua dosen 
yang berijasah S1 hanya diberi kesempatan selama enam tahun untuk 
menempuh pendidikan S2. Alasannya, pada tahun 2015 semua dosen 
harus sudah berijasah minimal S2. 

Bambang Sudibyo menambahkan, peningkatan kualifikasi dosen 
dari S1 menjadi S2 bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan 
di tanah air. Kini komposisi dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) 
sekitar 70 persen bergelar S2 dan S3, sedangkan perguruan tinggi swasta 
(PTS) masih di bawah 50 persen yang bergelar S2 dan S3. (“SM”, 13 Juni 
2009).

Ancangan peningkatan mutu oleh Mendiknas menarik untuk kita 
cermati. Artinya, dosen sebagai salah satu pilar penting perguruan tinggi 
memang sudah selayaknya mempunyai kualifikasi pendidikan lebih. 
Namun, bukan hanya gelarnya saja yang panjang. Lebih dari itu, seorang 
dosen sudah selayaknya memiliki kompotensi standar atas mata kuliah 
yang digelutinya.

Guna menjawab tantangan di atas, setidaknya ada dua pertanyaan 
pokok, yaitu, pertama, mengapa masih ada dosen yang belum menempuh 
pendidikan S2? Kedua, bagaimana dosen dapat mempunyai kompetensi 
standar atas mata kuliah yang digelutinya?

Ironis memang! ketika di tengah beasiswa yang melimpah bagi 
dosen, masih ada tenaga pengajar yang belum menempuh pendidikan 
S2. Hampir setiap tahun pemerintah memberi kesempatan kepada dosen 
untuk menempuh pendidikan S2 melalui beasiswa program pascasarjana 
(BPPS). Prosedur pengajuannya pun sangat mudah. Seseorang yang 
mempunyai surat keputusan (SK) dari Rektor yang menyatakan dirinya 
seorang dosen dan dikuatkan dengan tanda tangan pimpinan koordinator 
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perguruan tinggi negeri atau swasta (Kopertin/Kopertis), dapat menempuh 
S2 dengan mudah dan nyaman. Mudah karena mereka sudah tidak lagi 
memikirkan biaya semesteran (per semester). Nyaman karena selain gratis 
mereka juga mendapat living cost (biaya hidup), tunjangan buku, dan 
kesehatan. 

Kemudahan dalam menempuh pendidikan ini tidak dimiliki oleh 
calon mahasiswa program pascasarjana lain. Bagi yang belum dosen, 
mahasiswa pascasarjana diharuskan membayar biaya semesteran, living 
cost, kesehatan, buku secara mandiri. 

Kemudian mengapa masih ada dosen yang malas menempuh S2? Salah 
satu alasannya mereka sudah terlalu disibukkan dengan jam mengajar di 
kampus dan ngamen di kampus-kampus lain. 16 sampai 20 jam mengajar 
per minggu yang harus dipenuhi seorang dosen terasa kurang. Ia harus 
mencari jam tambahan di kampus lain. Hal ini dilakukan guna menjaga 
dapur istri tetap mengepul. 

Selain itu, keengganan dosen menempuh S2 karena merasa sudah 
sepuh. banyak dosen sepuh merasa dirinya sebenarnya sudah S2. Hal ini 
karena, pendidikan yang ia tempuh tempo doeloe adalah bacholereat 
(BA), kemudian baru sarjana. Menurut cerita dari dosen sepuh kepada 
penulis, ujian BA lebih sulit daripada ujian pendadaran S1 sekarang. 
Ia menceritakan, dalam ujian tersebut mahasiswa diwajibkan membaca 
satu buku yang diperintahkan oleh sang dosen. Kemudian saat ujian, 
sang dosen membuka secara acak halaman buku tersebut. Mahasiswa 
diwajibkan mengetahui secara detail apa yang ditulis oleh pengarang 
buku dalam halaman yang disebut oleh dosen. Jika apa yang diterangkan 
oleh mahasiswa keliru, maka ia harus mengulang mata kuliah yang sama 
di tahun depan. 

Demikian pula ujian tingkat sarjana. Konon sangat jarang seseorang 
langsung lulus ketika ujian skripsi. Seorang mahasiswa setidaknya perlu 
menempuh ujian dua hingga tiga kali sebelum dinyatakan lulus.

Maka tidak aneh jika sekarang, dosen lulusan produk 1960-1970an 
sering disebut killer oleh mahasiswa. Mereka seringkali menerapkan 
standar yang sama, sebagaimana pengalamannya di masa lampau. 

Namun, di tengah zaman dan sistem yang berubah cepat, bagaimana 
pun juga seorang dosen perlu menempuh S2. Menempuh pendidikan S2 
pada dasarnya bukan hanya sebagai syarat dan kewajiban dari Mendiknas 
atau kampus. Dengan pendidikan S2 seseorang akan berbagi ilmu dengan 
peserta program lain. Tukar pengalaman dan ilmu pengetahuan ini 
tentunya akan semakin memperkaya khasanah intelektual seseorang.  

Dengan demikian, diharapkan lulusan pendidikan S2 mempunyai 
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standar kompetensi dapat menganalisis sebuah masalah dengan baik dan 
bijak. Tidak menutup kemungkinan, jebolan S2 mampu menemukan 
sebuah teori baru sebagaimana diharapkan dalam pendidikan S3.

Guna memperoleh kompetensi standar tersebut, seorang dosen perlu 
meluangkan waktunya untuk giat belajar. Menurut cerita beberapa orang 
teman, banyak dosen PTN dan PTS yang memperoleh BPPS seringkali 
tidak serius belajar. Mereka seringkali memosisikan dirinya sebagai senior 
yang patut dihormati dan antikritik. 

Dalam pembuatan makalah misalnya, penerima BPPS biasanya 
asal comot tanpa memahami substansi dari sebuah buku yang dikutip. 
Bahkan, walaupun seringkali diperingatkan oleh pengampu mata kuliah, 
mereka tetap saja melakukan pekerjaan sia-sia tersebut. Lebih dari itu, 
karena sudah menjadi “tabiat”, seorang dosen pascasarjana pun “maklum” 
dengan kondisi ini. 

Ketika virus malas menjangkiti dosen dalam proses pendidikan S2 
maka, jangan diharapkan mereka mampu membawa perubahan atau 
meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Menempuh pendidikan S2 
nantinya hanya sebagai sarana guna memperoleh nilai kum dan kenaikan 
pangkat. Proses pendidikan tidak menjadi inti dan semangat, namun 
hanya sebagai formalitas. 

Maka, apa yang diancang oleh Mendiknas meningkatkan mutu 
pendidikan dengan peningkatan kualifikasi dosen S2, perlu dievaluasi 
dengan saksama. Artinya, gelar S2 tidak dapat dijadikan garansi atau 
jaminan mutu guna meningkatkan kualitas pendidikan, ketika dalam 
proses belajar mengajar tidak ada ruh atau semangat meningkatkan mutu 
diri dan khasanah intelektual. 

Evaluasi selanjutnya dapat dilihat melalui dosen yang telah menempuh 
pendidikan S2 dan S3. Apakah mereka mampu mengaktualisasikan diri 
dan ilmunya dengan melakukan penelitian dan kajian yang mendalam 
dalam bidangnya atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari karya tulis dalam 
jurnal ilmiah, media massa, dan buku.

Menilik hasil karya, kualitas dan kuantitas hasil penelitian dosen 
Indonesia masih kalah jauh dengan Jepang, China, Malaysia, dan Singapura. 
Kita hanya berada dalam kelas negara Thailand dan Myanmar.

Maka dari itu, perlu dipikirkan bagaimana dosen tidak hanya 
menempuh pendidikan S2 dan S3 sebagai sebuah kewajiban—kalau 
tidak mau disebut paksanaan dari Mendiknas. Salah satunya dengan 
mengembalikan falsafah pendidikan sebagai sebuah proses menjadi, 
bukan hasil jadi. Wallahu a’lam.
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Dosen Berkaryalah!

Tiga tugas utama dosen sesuai dengan amanat Tri Dharma 
Perguruan Tinggi adalah mengajar, meneliti, dan melakukan 

pengabdikan kepada masyarakat. Tiga hal pokok ini harus dilakukan secara 
proporsional. Artinya, ketiga hal tersebut harus dikerjakan seiring tanpa 
memprioritaskan satu tugas dan mengesampingkan tugas yang lain. 

Mengapa saya sebut demikian? Hal ini karena, masih ada—kalau 
tidak mau disebut banyak—dosen yang hanya hobi mengajar daripada 
dua tugas pokok yang lain. Hal ini semakin dikuatkan oleh amanat 
undang-undang guru dan dosen (UUGD) yang menyatakan setiap dosen 
yang ingin mendapatkan sertifikat dan tunjangan profesi diwajibkan 
memenuhi persyaratan ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP), 
sebanyak 12 satuan kredit semester (SKS). 

Banyaknya waktu untuk mengajar ini sudah saatnya dijadikan 
pemacu untuk terus berkarya. Artinya, waktu mengajar yang banyak 
bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan tugas pokok yang lain.

Inovasi

Mengajar memang pekerjaan mulia. Namun, dosen yang baik bukan 
hanya mengajar dan memenuhi target mengajar. Mengajar juga butuh 
inovasi. Inovasi tersebut antara lain update data.

Sebagaimana kita ketahui bersama, masih banyak dosen yang masih 
menggunakan sistem pembelajaran atau buku acuan tempo doeloe. 
Bahkan, masih ada dosen yang mengajar berbekal satu buku yang sudah 
lusuh. Ironisnya, itulah satu-satunya buku pegangan yang diajarkan 
kepada mahasiswanya sejak ia menjadi dosen. 

Dosen yang baik adalah seseorang yang mau dan terus belajar, baik 
dari mahasiswanya, teman sesama dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan 
masyarakat. Dengan pergaulan yang luas, seorang dosen akan mampu 
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menggairahkan semangat belajar mahasiswa. Hal ini karena dosen mampu 
bercerita banyak dan selalu baru dalam menyampaikan pandangan 
ataupun bahasan. 

Pendek kata, seorang dosen harus mempunyai cakrawala yang 
luas agar apa yang disampaikan selalu mengundang decak kagum dan 
menggairahkan semangat belajar mahasiswa.  Kemudian, bagaimana agar 
dosen mampu memesona mahasiswa?

Kerja intelektual
Pertama, dosen tersebut harus terus membaca, diskusi, dan menulis 

(melakukan penelitian). Tiga hal tersebut merupakan kamus wajib bagi 
seorang intelektual. 

Seorang intelektual adalah seorang yang selalu gelisah. Ia terus menerus 
mempertanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari kegelisahan ini ia 
akan mencari jawaban yang tepat dan bijak. 

Jawaban tersebut adalah hasil dari permenungan yang mendalam, 
didasarkan pada hasil bacaan, penelaahan, dan penelitian. Jawaban yang 
demikian, akan mampu menjadi pedoman bagi masyarakat yang terus 
berjuang mempertahankan hidup di tengah cepatnya perubahan sosial. 

Mentalitas dosen seperti inilah yang diharapkan oleh bangsa. Dosen 
tidak hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan 
menjadi produsennya. 

Kerja intelektual sebagai produsen ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan hanya mengajar di depan kelas dan mampu memesona mahasiswa 
dalam kelas tersebut, namun juga harus menjadi kebanggaan mahasiswa 
yang diajar. Salah satu kebanggaan mahasiswa adalah dosennya mampu 
menulis dan menelorkan gagasan besar dalam jurnal-jurnal ilmiah, media 
massa, dan buku. 

Sebagai mahasiswa, saya merasa bangga jika orang-orang yang 
mengajar saya mempunyai kemampuan akademis yang memadai. Ia 
mampu berbicara banyak atas ilmu yang digeluti, menjadi rujukan orang 
banyak, pendapatnya dikutip oleh media massa dan hasil penelitiaannya 
menjadi proyek percontohan bagi dosen atau perguruan tinggi lain. 

Tentunya semua itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengajar. 
Maka dari itu, seorang dosen tidak boleh (juga) terjebak dalam tiga 
tembok kekuasaan (kampus, kantin, dan rumah). Jika dosennya saja 
terjebak dalam tiga dinding tersebut, bagaimana dengan mahasiswanya?

Penghargaan dan Hukuman

Kedua, peran serta pemerintah untuk terus mendorong agar dosen 
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berkarya. Program pemerintah mengirimkan dosen untuk belajar S2/S3 
ke luar negeri dan dalam negeri atau program non gelar sudah saatnya 
disambut dengan suka cita oleh dosen. Dosen harus mau bersaing guna 
memperoleh beasiswa tersebut, walaupun kuotanya masih timpang antara 
perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Pemerintah juga perlu memberi reward kepada dosen berprestasi. 
Pemberian reward (penghargaan) akan menjadi semangat tersendiri bagi 
dosen. 

Selain reward, pemerintah juga perlu memberi punishment (hukuman) 
kepada dosen jika mereka tidak mampu melaksanakan tugas dengan 
baik. Ancaman dosen di-TU-kan sudah saatnya dijalankan, bukan hanya 
sebagai hiasan hukuman. 

Dosen yang tidak melakukan penelitian selama enam bulan atau 
tidak menulis untuk jurnal ilmiah menimal dua buah patut diberi sanksi. 
Hal ini karena, waktu enam bulan adalah waktu yang cukup panjang 
untuk menulis dua artikel ilmiah minimal 20 halaman spasi ganda.

Dengan demikian, kerja intelektual dosen bukan hanya mengajar 
memenuhi EWMP. Kerja inteletual dosen adalah mampu menjawab 
persoalan sosial berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan yang 
mendalam. Selamat berkarya!
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Darurat Akademik

Setidaknya ada tiga masalah serius dunia akademik (Perguruan 
Tinggi) Indonesia saat ini yaitu rencana perubahan Institute 

Seni Indonesia menjadi Institute Seni dan Budaya Indonesia, kisruh 
pengelolaan Universitas Indonesia dan plagiarisme. 

Pertama, perubahan ISI menjadi ISBI seakan semakin memperkeruh 
sistem pendidikan nasional. Pasalnya perubahan ini tidak berpihak pada 
dasar kebijakan yang matang. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya 
pemangku kebijakan perguruan tinggi—dalam hal ini ISI. 

Dengan demikian, kebijakan top down ini menguatkan asumsi bahwa 
pemerintah seringkali memaksakan kehendaknya dalam pendidikan 
nasional guna kepentingan pragmatis. Maka tidak aneh, jika banyak 
kalangan menilai perubahan ISI ke ISBI merupakan amputasi kreatifitas. 
Pemerintah tidak menilai proses kreatif dan kesejaharan yang panjang 
dalam proses perubahan ISI. 

Kedua, heboh perseteruan antara Rektor Universitas Indonesia, 
Gumilar Rusliwa Sumantri dengan Majelis Wali Amanat (MWA). Polemik 
pihak Rektorat dan MWA ini dilatarbelakangi perbedaaan pandangan 
dalam menyikapi masa transis dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 
menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP). 
Perubahan itu wajib dilakukan setelah Undang-undang Badan Hukum 
Pendidikan dinyatakan tak memiliki kekuatan hukum oleh Mahkamah 
Konstitusi. 

Untuk mengatur masa transisi itu pemerintah menerbitkan PP 
No. 66/2010. Dalam PP tersebut, BHMN diberi kesempatan mengatur 
tata kelolanya hingga September 2013 serta menyesuaikan pengelolaan 
keuangannya akhir Desember 2012. Pada masa transisi itu, setiap 
perguruan tinggi diberi kebebasan untuk mengambil sikap konversi 
menjadi PTP atau memperpanjang BHP hingga 2013.
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Dalam kasus UI saat ini, baik pihak Rektorat dan MWA saling 
meniadakan atau tidak mengakui keberadaan yang lain karena perbedaan 
pandangan dalam menyikapi aturan hukum yang ada. Akibat polemik 
yang berkepanjangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
mengultimatum akan mengambil alih tata kelolal UI.

Kisruh penafsiran terhadap UU seakan menyiratkan betapa proses 
pendidikan di tanah air menjadi ajang pertarungan politik dan kepentingan 
tangan-tangan jahat. Jika pemerintah berkehendak baik, tentunya aturan 
pengganti dan panduan peralihan sudah saatnya menjadi pekerjaan 
pemerintah. Pemerintah tidak elok jika menyerahkan semuanya kepada 
perguruan tinggi di balik ketidakmampuan pemerintah menyelenggarakan 
pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Apa yang terjadi di UI seakan menjadi penanda betapa universitas 
di Indonesia  tidak lepas dari jerat konflik. Konflik tersebut dapat berakar 
dari sentimen pribadi, asal Fakultas Rektor terpilih, dari golongan apa, 
dan seberapa besar sumbangsih seorang pemimpin universitas terhadap 
pemerintah terpilih. 

Perguruan tinggi belum mampu berdiri mandiri dan independen 
terlepas dari pelbagai kepentingan yang mengitarinya. Sebuah kondisi yang 
jauh dari semangat ilmu pengetahuan yang mengedepankan rasionalitas 
dan kearifan dalam berpikir dan bertindak.

Maka tidak aneh jika masih banyak muncul kasus plagiarisme yang 
justru lahir dari rahim perguruan tinggi di Indonesia. Inilah persoalan 
serius dunia pendidikan. Baru-baru ini diberitakan seorang anggota dewan 
perwakilan rakyat melakukan plagiarisme dan didemo oleh sejumlah 
mahasiswa. Sebelumnya, hal serupa juga dilakukan oleh seorang Profesor 
di Bandung dan juga di Universitas Riau. Dalam kasus di Universitas 
Riau ia terbukti melakukan plagiat sebuah buku Budaya Bahari yang 
ditulis oleh Mayor Jenderal (Marinir) Joko Pramono, terbit pada tahun 
2005. Sang Profesor II menjiplak karya tersebut dengan mengganti judul 
Sejarah Maritim dan dengan menambah kata pengantar baru. Akibat 
perbuatannya itu ia mendapat hukuman penurunan pangkat menjadi 
Lektor Kepala.

Kasus plagiarisme oleh seorang Profesor tidak hanya sekali terjadi. 
Sebelumnya seorang guru besar juga terbukti menjiplak sebuah karya 
yang terbit di sebuah media massa di luar negeri. Nasibnya pun sungguh 
tragis. Ia dipecat dari jabatannya. Padahal ia merupakan salah satu dosen 
teraktif yang menulis di berbagai media massa. 

Kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang yang telah mencapai 
posisi tertinggi dalam karir akademik sungguh menyedihkan. Pasalnya, 
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ketika seorang Profesor saja melakukan penjiplakan bagaimana dengan 
mahasiswa yang dibimbingnya?

Tradisi Riset 

Munculnya beberapa kasus plagiarisme yang dimotori oleh Profesor 
menandakan ada yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia. 
pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran pemaknaan hakikat 
pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi wadah luhur pengangkatan 
derajat manusia ke taraf insani dan memerdekaan. Namun, menjadi 
wadah atau tumbuhnya perilaku tidak jujur. Ironisnya ini dilakukan oleh 
seseorang yang seringkali disebut maha guru. 

Lebih lanjut, apa yang muncul belakangan ini menandakan bahwa 
tradisi berpikir logis, sistematis, integral, holistis, dan terpadu belum 
menjadi ruh pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia masih dipenuhi 
oleh nuansa praksis-temporal yang miskin makna. 

Jika pendidikan Indonesia mampu menerapkan pendidikan yang 
integral, holistis, dan terpadu, maka tidak akan muncul kasus memalukan 
ini. Pendidikan model ini akan mendorong seseorang melakukan research 
(penelitian) sebagai wujud tanggung jawab intelektual dan moral. 

Tradisi riset belum membudaya di perguruan tinggi. Seringkali guru 
besar sudah enggan melakukan penelitian karena mereka merasa cukup 
dengan ilmunya. Mereka seringkali hanya menulis di berbagai jurnal yang 
ia kelola sendiri sehingga kenaikan kum (nilai akademik) dapat diperoleh 
dengan mudah dan cepat.

Dengan cara ini seseorang dapat dengan mudah menjabat Lektor 
Kepala dan kemudian menjadi guru besar. Namun, setelah ia dikukuhkan 
menjadi guru besar, tidak banyak yang dapat dilakukan demi kemajuan 
diri dan ilmu pengetahuan. Mereka seringkali banyak di kampus mengajar 
di berbagai tempat, mengisi seminar, dan membimbing mahasiswa.

Sudah selayaknya ketika jabatan guru besar disandang tradisi riset 
masih terjadi. Hal ini karena riset merupakan rahim perguruan tinggi. 
Tanpa riset, perguruan tinggi tidak akan mampu melaksanakan amanat 
Tri Darma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian 
kepada masyarakat). 

Penelitian memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Tanpa riset ilmu akan mandeg dan tradisi berpikir logis-
sistematis akan hilang.

Penelitian yang berkualitas sudah saatnya dipelopori oleh seseorang 
yang telah menyandang guru besar. Pasalnya, telah menjadi rahasia 
umum jika banyak guru besar di Indonesia tidak menjalankan tri darma 
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perguruan tinggi yang satu ini. 
Hal ini tercermin dari masih rendahnya publikasi di jurnal 

internasional dari Indonesia. sebuah hasil survei menunjukkan, dari 
234 negara yang disurvei selama 1996-2008 jumlah publikasi penelitian 
Indonesia berada di posisi ke-64. Peringkat ini jauh di bawah Arab Saudi, 
Pakistan, dan Banglades.

Sebuah data lain menunjukkan hanya 0,87 artikel ilmiah per sejuta 
penduduk Indonesia. Padahal di Malaysia sudah sebesar 21,30 dan India 
yang mencapai 12,00 (Kompas, 13 Juli 2009).

Menulis di jurnal ilmiah membutuhkan ketekunan dan tradisi 
riset yang memadai. Tanpa hal ini sulit bagi seorang guru besar mampu 
menelorkan gagasan segar yang mampu dibaca secara luas oleh masyarakat. 
Tradisi riset juga dapat menghindarkan seseorang melakukan perbuatan 
tidak terpuji yaitu menciplak karya orang lain.
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Geger Publikasi Ilmiah
Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) 

Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, yang 
mengharuskan lulusan S-1, S-2, dan S-3 menerbitkan karyanya di jurnal 
ilmiah per Agustus 2012 menuai protes. Protes dilayangkan karena surat 
edaran yang hanya selembar ini tidak disertai panduan teknis. 

Lebih lanjut, keinginan untuk meningkatkan jumlah (kuantitas) 
publikasi ilmiah dari rahim perguruan tinggi pun terasa janggal. Pasalnya, 
perguruan tinggi sebagai rahim ilmu pengetahuan selama ini tidak mampu 
banyak bicara dalam menyelesaikan persoalan sosial. Perguruan tinggi 
masih menjadi menara gading, meminjam istilah Paulo Freire. 

Riset Dosen

Cara mendongkrak kuantitas jumlah publikasi ilmiah pun sungguh 
paradoks. Artinya, jika pemerintah serius ingin  meningkatkan jumlah 
publikasi ilmiah sudah saatnya yang digejot pertama kali ada dosen 
perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai 3.000 
buah dari Sabang hingga Merauke tentunya mempunyai potensi dosen 
yang luar biasa. Jika setiap perguruan tinggi memiliki 20 dosen yang 
mampu melakukan riset (penelitian) dan menulis yang cukup memadai 
maka, setiap tahun ada sekitar 60.000 publikasi ilmiah. Jumlah yang tidak 
sedikit. Hal tersebut dapat mendongkrak jumlah publikasi ilmiah yang 
masih rendah. 

Berdasarkan data, jurnal ilmiah Indonesia, sampai Mei 2011, tercatat 
lebih dari 7.000. Namun, hanya sekitar 4.000 jurnal yang terbit secara 
kontinu. Meski tidak terbit berkala, jurnal yang saat ini dapat diakses 
berjumlah 5.100 eksemplar. LIPI mengklaim kini tersimpan 67.000 
artikel. Namun, hanya 38.000 artikel yang dapat diakses secara penuh. 
Berdasarkan data, hingga 2012, di antara 4.000 jurnal yang terbit, hanya 
135 jurnal yang terakreditasi. Itu berarti hanya 3,3 persen jurnal ilmiah 
yang sudah terbit secara kontinu. Jumlah jurnal internasional di Indonesia 
malah kurang dari setengah persen (Saifur Rohman, 2012).

Mendorong riset yang dilakukan oleh dosen pun perlu perhatian 
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dari pemerintah. Pasalnya, selama ini sebagaimana kita ketahui dosen di 
perguruan tinggi lebih disibukkan dengan mengajar karena dituntut oleh 
pemerintah. Mengajar menjadi mantra utama seorang dosen. Maka tidak 
banyak dosen yang berkembang dan melahirkan karya-karya terbaru 
karena terlalu sibuk mengajar.

Meneliti pun dengan demikian akan hanya menjadi kerja sampingan. 
Pekerjaan utama dosen adalah mengajar. Padahal sebagaimana Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, tugas seorang dosen meliputi mengajar, meneliti, dan 
mengabdi kepada masyarakat. 

Ketimpangan peran mengajar dan meneliti ini selain karena tuntutan 
jam mengajar yang tinggi (mencapai 27 jam per minggu), juga dikarenakan 
tidak mendukungnya anggaran dari pemerintah untuk melakukan riset.

Dana yang dialokasikan pemerintah ke LIPI misalnya, hanya sebesar 
Rp670 miliar, 40 persen digunakan untuk kegiatan riset dan teknologi, 
sementara 60 persennya untuk anggaran rutin.

Sementara itu, total dana untuk anggaran riset ilmu pengetahun dan 
teknologi di Indonesia hanya 0,03 persen dari produk domestik bruto 
Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp6.300 triliun (700 miliar dolar 
AS), atau terbesar ke 16 di dunia.

Penelitian memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Tanpa riset ilmu akan mandeg dan tradisi berpikir logis-
sistematis akan hilang.

Guru Besar

Lebih lanjut, penelitian yang berkualitas sudah saatnya dipelopori 
oleh seseorang yang telah menyandang guru besar. Pasalnya, telah menjadi 
rahasia umum jika banyak guru besar di Indonesia tidak menjalankan Tri 
Darma Perguruan Tinggi yang satu ini. 

Pekerjaan guru besar bukan hanya menjadi pengajar di program S3 
dan mencari mahasiswa yang mau dibimbing dalam penulisan disertasi. 
Guru besar merupakan jabatan akademis tertinggi di dalam perguruan 
tinggi. Jadi jika seorang guru besar saja malas untuk melakukan riset 
bagaimana dengan dosen junior dan mahasiswanya. 

Kebiasaan menulis dalam tradisi riset yang dipelopori oleh guru besar 
memang terasa sulit di Indonesia. Pasalnyam guru besar di Indonesia 
lebih disibukkan dengan aktivitas mengisi seminar dan undangan dari 
pelbagai instasi termasuk kementerian-kementerian yang dibayar mahal. 
“Ngomong 15 menit, jutaan rupiah masuk kantong”. Hal ini tentunya 
berbeda dengan melakukan riset yang membutuhkan tenaga ekstra dan 
pemikiran yang tidak ringan.
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Guru besar di Indonesia pun terkena sindrom malas riset. Mereka 
sudah merasa besar dan tidak perlu lagi melakukan inovasi dalam proses 
pendidikan. Maka jika menilik data jumlah publikasi ilmiah kelas 
internasional dari Indonesia sangat jauh tertinggal daripada Banglades.

Dari 234 negara yang disurvei selama 1996-2008 jumlah publikasi 
penelitian Indonesia berada di posisi ke-64. Peringkat ini jauh di bawah 
Arab Saudi, Pakistan, dan Banglades.

Sebuah data lain menunjukkan hanya 0,87 artikel ilmiah per sejuta 
penduduk Indonesia. Padahal di Malaysia sudah sebesar 21,30 dan India 
yang mencapai 12,00 (Kompas, 13 Juli 2009).

Menulis di jurnal ilmiah membutuhkan ketekunan dan tradisi 
riset yang memadai. Tanpa hal ini sulit bagi seorang guru besar mampu 
menelorkan gagasan segar yang mampu dibaca secara luas oleh masyarakat. 
Tradisi riset juga dapat menghindarkan seseorang melakukan perbuatan 
tidak terpuji yaitu menciplak karya orang lain sebagaimana pernah di 
beritakan beberapa waktu lalu.

Mendongkrak tradisi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah memang 
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah, terutama 
kementerian pendidikan dan kebudayaan dan jajaranya sudah selayaknya 
memberikan contoh kepada insan perguruan tinggi. 

Kita patut mempertanyakan, seberapa banyak karya tulis yang 
pernah ditelorkan oleh seorang menteri, direktur jenderal, direktur, dan 
staf di kementerian? Jika mereka sebagai pamong saja tidak banyak atau 
bahkan belum pernah mempublikasikan karyanya dalam jurnal ilmiah 
masyarakat patut mempertanyakan dan menolak program ini. (Suara 
Pembaruan, Rabu, 15 Februari 2012).
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Kampus bukan Pabrik

Mutu menjadi hal penting bagi sebuah perguruan tinggi (PT). 
Sebuah PT akan memperoleh mahasiswa banyak jika di 

dalamnya diselenggarakan pendidikan, dosen, penelitian, sarana dan 
prasana yang bermutu. Tanpa hal tersebut, sulit bagi sebuah PT bertahan 
di tengah semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi dan semakin 
pragmatisnya masyarakat Indonesia. 

Penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi berada pada Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementrian Pendidikan Nasional 
(Kemendiknas). 

Dasar penilaian yang digunakan oleh Dikti dalam menetapkan 
good practice quality assurance meliputi kurikulum, proses pembelajaran, 
kompetensi (mahasiswa, lulusan, dan dosen), suasana akademik, 
sarana prasarana, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian pada 
masyarakat, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerjasama dalam 
dan luar negeri.

Artikel ini berusaha menerjemahkan indikator yang telah ditetapkan 
oleh Dikti di atas. Namun, tidak semua indikator dianalisis, hanya 
beberapa indikator utama saja, seperti, pertama, kurikulum. Sebagaimana 
kita ketahui bersama kurikulum PT menjadi kendali Dikti. Inovasi PT 
yang diwakili oleh Senat, Rektor, Dekan, dan dosen sangatlah minim. 
Hal ini karena, kurikulum akan berkaitan erat dengan akreditasi sebuah 
PT. 

Minimnya inovasi dari PT menjadikan produk atau lulusan sama. 
Mereka sama-sama tidak mandiri. Artinya, kurikulum buatan pemerintah 
hingga saat ini masih berorientasi pasar. Belum ada terobosan berani dari 
pemerintah maupun PT menjadikan mahasiswa mandiri dan mampu 
berkarya sesuai dengan bidang yang ditekuni. Maka tidak aneh jika 
lulusan PT (sarjana) menjadi penganggur terbuka. 
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PT bukan Pabrik

Kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran di PT tak ubahnya 
seperti pabrik. Mahasiswa dimasukan dalam kelas diajar oleh dosen, 
diminta mengerjakan tugas, mengikuti aturan main, dan melaksanakan 
ujian tengah semester dan akhir semester. 

Proses pembelajaran pun hanya searah. Meminjam istilah Freire 
dengan gaya Bank. Datang, duduk, dilayani, dan pulang. 

Pemerdekaan kelas menjadi milik mahasiswa, dan dosen sebagai 
fasilitator sulit dilakukan. Hal ini karena, paradigma yang dibangun oleh 
mahasiswa bagaimana cepat lulus dengan nilai memuaskan atau bahkan 
cum laude (dengan pujian). Setelah itu dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) atau bekerja di kantor swasta dengan penghasilan lumayan. 

Demikian pula dengan dosen. Dosen bekerja sekadar menjalankan 
tugas dan berkeinginan materi yang diajarkan cepat selesai. Tidak ada ruang 
kritis dalam proses belajar mengajar. Jika pun ada banyak ketimpangan di 
dalamnya. Seperti, dosen siap dengan banyak bacaan, mahasiswa mlongo 
(tidak paham sama sekali). Sebaliknya, mahasiswa kritis dengan banyak 
bacaan, dosen tidak siap, antikritik, bahkan killer.

Pejabat kampus pun terkena sindrom persaingan. Jika Fakultas A 
dapat meluluskan mahasiswa dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cum 
loude mengapa Fakultas saya tidak? Pejabat kampus seringkali mengerjar-
kejar mahasiswa agar segera lulus, agar Fakultas atau Program Studi yang 
ia pimpin mendapat penghargaan dari Rektor maupun Senat.

Belum dilirik

Ketiga kompetensi (mahasiswa, lulusan, dan dosen). Kompetensi 
mahasiswa biasanya hanya diukur dari kesesuaian bidang yang digeluti. 
Biasanya diukur dari keaktifan mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa 
(UKM). Kompetensi mahasiswa dalam karya tulis di berbagai media 
massa seringkali belum banyak dilirik dan dinilai oleh Dikti.

Lulusan pun demikian. Lulusan yang baik adalah mereka yang dapat 
bekerja menjadi PNS. Lulusan yang bekerja di sektor informal seringkali 
belum mendapatkan tempat. 

Hal ini dapat dilihat ketika ada acara temu alumni. Hanya alumni-
alumni yang “berhasil” saja yang sering disebut dalam mimbar. Maka 
tidak aneh jika temu alumni hanya acara serimonial yang membuang 
banyak waktu dan biaya. Padahal alumni merupakan potensi luar biasa 
dalam menopong keberadaan sebuah PT.  

Demikian halnya dengan dosen. Masih banyak di berbagai PT  baik 
negeri maupun swasta dosen mengajar bukan pada bidang kompetensinya. 
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Masih banyak dosen mengajar tiga hingga empat mata kuliah. Jika masih 
serumpun mungkin dapat dimaklumi. Namun, jika sudah tidak ada 
hubungannya, ini yang menjadi masalah besar. Hal ini karena, mata 
kuliah diajarkan oleh orang yang tidak kompeten. Bagaimana mungkin 
mahasiswa dapat paham dan kritis jika dosennya pun tidak menguasai 
mata kuliah yang diajarkan?

Sadar mutu

Keempat, suasana akademik. Sebagaimana yang telah disinggung 
di depan, suasa perkulihan bak buruh menghadapi mesin. Semua seperti 
telah mengetahui pekerjaannya (job description) masing-masing. Proses ini 
dilakukan dengan suka cita sehingga mereka tidak sadar telah melakukan 
kesalahan yang cukup fatal. 

Lebih lanjut, suasa akademik di kampus pun seringkali diwarnai 
dengan aksi anarkis mahasiswa ketika unjuk rasa. Seringkali kampus 
menjadi sasaran kemarahan mahasiswa yang tidak puas karena aspirasinya 
tidak ditanggapi pihak terkait. Aksi serupa kini muncul lagi karena 
persoalan pemilu mahasiswa. Sebagaimana di Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim, Malang dan Institute Agama Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya.

Laboratorium dan Perpustakaan

Kelima, sarana prasarana. Jika kampus menjadi sasaran ketidakpuasan 
mahasiswa, maka ia akan semakin rusak. Bentuk bangunan yang baik, 
tertata rapi, dan terawat menjadi salah satu daya tarik calon mahasiswa 
baru memilih sebuah PT. Maka pengrusakan bangunan hanya akan 
merugikan citra sebuah PT.

Selain bangunan, laboratorium menjadi hal utama dalam PT. Selama 
ini laboratorium hanya menjadi tempat untuk melakukan praktikum 
sesuai tugas dosen. Belum menjadi budaya bagi mahasiswa dan dosen 
berlama-lama di laboratorium guna menguji dan melakukan kerja-kerja 
ilmiah. 

Hal ini tentunya berbeda dengan di Jepang. Menurut pengakuan 
seorang teman yang belajar di sana. Mahasiswa dan dosen jurusan 
eksakta di Jepang lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dalam 
laboratorium. Karena di sinilah tempat yang nyaman untuk melakukan 
serangkaian uji teori melalui penelitian empiris.

Perpustakaan pun demikian. Perpustakaan menjadi wisata akademis 
yang menyenangkan. Karena di kelola secara professional dan buka 24 
jam dengan teknologi canggih, sebagaimana dipraktekan PT di Amerika 



73

Serikat, Jerman, Belanda, dan Australia.
Sulit membayangkan hal ini terjadi di Indonesia. Sebuah kabar 

gembira datang dari Universitas Indonesia yang telah menyiapkan 
perpustakaan terbesar di Asia. Semoga apa yang dirintis UI ini dapat 
menginspirasi PT lain di Indonesia.

Keenam, keuangan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menunjukkan bahwa masih banyak PT yang belum menunjukkan 
kriterian baik dalam laporan keuangannya. Bahkan ada beberapa PT yang 
berpredikat disclaimer (tidak wajar) dalam laporan keuangannya. 

Menilik hal tersebut, sudah saatnya PT memelopori kinerja keuangan 
yang unggul dan transpran. Jika PT sebagai kawah candradimuka saja 
tidak mampu melakukan hal demikian, bagaimana dengan lembaga-
lembaga lain.
Publikasi Rendah

Ketujuh, penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi yang 
dilakukan oleh peneliti dan PT di Indonesia masih sangat minim. 
Terutama dalam jurnal-jurnal internasional. 

Menurut data, hanya 0,87 artikel ilmiah per sejuta penduduk 
Indonesia. Padahal di Malaysia sudah sebesar 21,30 dan India yang 
mencapai 12,00.

Melihat data tersebut, tampaknya dosen dan peneliti di Indonesia 
harus bangkit dari keterpurukan. Dosen sudah saatnya tidak hanya hobi 
mengajar, namun juga hobi melakukan penelitian dan menulis. Tanpa 
hal tersebut sulit kiranya perguruan tinggi di Indonesia bersaing dengan 
negara lain. 

Lebih lanjut, mendorong dosen untuk dapat menulis di berbagai 
media massa juga penting. Hal ini karena, masih banyak dosen yang belum 
terbiasa menulis 5000 karakter dengan bahasa yang lugas dan sederhana. 

Bahkan, banyak dosen yang “kalah” dengan mahasiswa dalam hal 
menulis di berbagai media massa. Mereka seringkali beralasan terlalu 
sibuk mengajar sehingga sulit untuk membaca buku dan menulis. 

Maka sudah saatnya, seluruh komponen perguruan tinggi sadar 
mengenai mutu yang masih jauh dari standar. Perguruan tinggi bukanlah 
tempat mencetak sebanyak-banyaknya manusia siap kerja. Namun, 
perguruan tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab mencerdaskan 
kehidupan dan memandirikan bangsa dan negara. 

Pada akhirnya, mutu sebuah perguruan tinggi akan dapat menjamin 
keberlangsungan hajat hidup bangsa di negeri ini. Jika perguruan tinggi 
masih berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi dan pragmatis, sulit 
kiranya masa depan bangsa Indonesia diharapkan.
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Membangun Perguruan 
Tinggi Berkarakter

Akhir Mei lalu, saya bertemu dengan Profesor Komaruddin 
Hidayat. Di tengah obrolan santai mengenai rekonstruksi 

ilmu pengetahuan bervisi Islam di ruang Rektor UIN Jakarta, Profesor 
Komaruddin Hidayat bercerita mengenai bagaimana seharusnya perguruan 
tinggi di Indonesia dibangun. 

Menurut Profresor Komaruddin Hidayat, perguruan tinggi selayaknya 
mengembangkan karakter building, menjaga khasanah kebudayaan 
nasional, transfer knowledge, dan mengembangkan science. 

Pertama, mengembangkan karakter building. Karakter building 
dibangun melalui integritas seluruh komponen kampus. Salah satu bentuk 
integritas itu adalah komitmen moral.

Moralitas mahasiswa dapat dibangun dan dikembangkan dengan 
bekerjasama dengan masyarakat sekitar kampus. Induk semang (ibu/bapak 
kost) mempunyai peran yang cukup signifikan dalam “membina” moral 
mahasiswa. Walaupun massa pembinaan moral pada dasarnya bukan di 
saat menjadi mahasiswa. 

Perilaku-perilaku amoral sudah saatnya dilaporkan induk semang 
kepada pihak kampus, agar kampus dapat merespon dengan cepat 
dan sigap. Hal ini juga untuk menekan tingkat seks bebas di kalangan 
mahasiswa. Jika induk semang peduli terhadap mahasiswa yang menyewa 
kamar di rumahnya, maka ketertiban dan integritas kampus atau iklim 
akademis akan terjaga.

Selain hal tersebut, dalam membangun integritas dalam perguruan 
tinggi, juga perlu dikondisikan bagaimana mahasiswa dalam menulis 
makalah atau skripsi. Perilaku copy paste sudah saatnya diminimalisir 
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sejak awal. Hal ini penting agar kelak dikemudian hari mahasiswa tidak 
melakukan plagiat ketika menulis skripsi. 

Menulis makalah guna memenuhi tugas kuliahpun sudah selayaknya 
tidak dilakukan dalam kelompok besar. Cukup dikerjakan dua atau 
tiga mahasiswa saja dalam setiap kelompok. Jika memang perlu, guna 
mengasah kemampuan menulis dan analisis mahasiswa, setiap makalah 
wajib ditulis sendiri.

Hal ini untuk menghindari lempar tanggung jawab antar sesama 
mahasiswa atau kerjasama tidak produktif. Misalnya satu mahasiswa 
mengumpulkan bahan, kemudian satu menuliskannya, satu yang 
mencetak, dan satu lagi menggandakannya. Inilah yang sering dilakukan 
dibangku kuliah. 

Pusat studi kebudayaan

Kedua, menjaga khasanah kebudayaan nasional. Khasanah 
kebudayaan Indonesia amat melimpah. Siapa lagi yang aka menjaga 
warisan kebudayaan Nusantara jika bukan kampus. Khasanah kebudayaan 
ini perlu kita jaga dan teliti secara seksama. Tanpa hal yang demikian, 
khasanah kebudayaan kita akan hilang dan atau dijarah oleh negara lain. 
Cerita klaim wayang, reog, angklung, dan lagu Bengawan Solo oleh luar 
negeri merupakan potret betapa khasanah kebudayaan Indonesia sedang 
dalam ancaman. 

Maka selayaknya kampus memiliki pusat studi kebudayaan. Kampus 
tanpa pusat studi kebudayaan bukanlah perguruan tinggi. Pusat studi 
kebudayaan juga merupakan corong kampus. Dari sinilah kerja-kerja 
intelektual berbasis kebudayaan disemai dan dihasilkan. 

Jika setiap kampus di negeri ini mempunyai pusat studi kebudayaan 
yang dalam setiap tahun mampu menghasilkan riset yang mumpuni, 
maka akan banyak khasanah kebudayaan Indonesia terjaga. Lebih dari 
itu, akan sulit bagi pihak luar mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai 
bagian dari kebudayaan mereka.  

Ketiga, transfer knowledge (transfer ilmu pengetahuan). Transfer 
knowledge dalam bahasa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. 
Pengajaran akan kering ketika ilmu yang diajarkan hanya itu-itu saja. Maka 
dari itu seluruh komponen perguruan tinggi seyogianya selalu update 
atau shopping (belanja) ilmu pengetahuan. Jika tidak maka masyarakat 
sebagai pembeli akan lari menjauh dari perguruan tinggi. Hal ini karena 
perguruan tinggi hanya menjadi pusat pengajaran tanpa inovasi dan 
penemuan baru.

Maka dari itu perguruan tinggi harus menjadi komunitas peneliti. 



76

Kampus sudah selayaknya menghasilkan banyak peneliti yang tangguh, 
handal, dan kredibel. Mencetak peneliti memang tidaklah mudah. Butuh 
waktu lama. Namun dari peneliti-peneliti inilah kita akan berharap 
bahwa iklim akademis dan budaya bangsa Indonesia berubah. dari 
masyarakat pendengar atau pembeo menjadi masyarakat literel (pembaca 
dan peneliti).

Kerja intelektual

Keempat, mengembangkan science. Dengan tujuan ini maka target 
kampus bukan hanya mewisuda, tapi juga reseearch . Artinya kita harus 
terus mencari ilmu.

Pencarian ilmu harus terus dikerjakan oleh insan perguruan tinggi 
agar khasanah keilmuan tidak kering. Karena masih banyak hal yang 
belum kita ketahui. Alam masih terbentang luas untuk diteliti. Misteri 
alam akan terkuat dengan penelitian. Tanpa hal yang demikian, kita hanya 
akan seperti katak dalam tempurung. 

Lebih lanjut, research akan mendorong masyarakat terus berfikir 
positif. Masyarakat akan disibukkan oleh kerja intelektual yang 
memperpanjang ingatan dan umur. Sehingga hidup di dunia tidaklah sia-
sia. 

Apa yang kita saksikan saat ini, dalam membahas kasus video mesum 
mirip artis yang tak kunjung usai merupakan bentuk ketidakberdayaan 
masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan. Masyarakat Indonesia 
masih dalam taraf pengkonsumsi pasif (konsumen). Masyarakat Indonesia 
belum melek ilmu pengetahuan. Dan salah satu penyebabnya adalah 
minimnya research atau penelitian.

Perguruan tinggi sebagai lembaga akademis tempat tinggal orang-
orang terpilih sudah saatnya sadar bahwa pekerjaan “memanusiakan 
manusia Indonesia” belumlah usai. Kampus masih mempunyai setumpuk 
pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dengan cermat dan bijak. 
Tanpa kepedulian insan perguruan tinggi dalam melakukan kerja-kerja 
intelektual, maka bangsa ini akan semakin terbelakang dan jauh tertinggal 
dari bangsa-bangsa lain. (Wawasan, Kamis, 14 Oktober 2010).
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Menggugat
World Class University

Sindrom luar negeri dan Barat telah menjangkiti institusi pendidikan 
Indonesia. Setelah merintis sekolah bertaraf internasional, kini 

departemen pendidikan nasional (Depdiknas) mendorong perguruan 
tinggi (PT) untuk menjadi PT berkelas dunia (world class university).

Dengan program ini, konon universitas dapat bersaing dengan 
PT lain di luar negeri. Selain itu, world class university diancang untuk 
meningkatkan daya saing alumni. Dengan status baru ini alumnus PT 
diharapkan dapat bersaing dalam bursa tenaga kerja global.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pendidikan 
Indonesia selalu saja harus diinternasionalisasikan? Apakah pendidikan 
hanya dijadikan batu loncatan untuk dapat bekerja?

Setidaknya ada tiga lembaga internasional yang melakukan 
pemeringkatan perguruan tinggi. Pertama, versi Time Higher Education 
supplement (THES), sebuah lembaga swasta dari Inggris yang meranking 
500 besar universitas terbaik dunia. 

Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian THES. Diantaranya, 
mempertimbangkan pendapat 200 ahli dari berbagai bidang ilmu di 
dunia tentang kredibilitas PT yang dinilai. Selain itu, menyangkut 
jumlah publikasi penelitian atau karya ilmiah yang dihasilkan dosen atau 
mahasiswa. Rasio dosen dan mahasiswa juga menjadi pertimbangan. 
Juga menghitung persentase mahasiswa dan dosen asing yang belajar di 
universitas yang dinilai. 

Kedua, versi Webometrics, lembaga internasional yang merangking 
PT di dunia dengan melihat tampilan website dan seberapa banyak orang 
mengakses website yang dinilai. Penilaian itu melibatkan variasi file yang 
ditampilkan, kedalaman content, maupun kualitas tampilan website.
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Peringkat Webometrics pertama kali diluncurkan pada tahun 
2004 oleh Laboratorium Cybermetrics milik the Cose Njo Superior 
de Investigaciones Cientificas (CSIC). CSIS merupakan lembaga 
penelitian terbesar di Spanyol. Secara periodik peringkat Webometrics 
akan diterbitkan setiap enam bulan sekali pada bulan Januari dan Juli. 
Peringkat ini mengukur lebih dari 16.000 lembaga pendidikan tinggi di 
seluruh dunia yang terdaftar dalam direktori. 

Ketiga, Shanhai Jiaotong University (SJU) dari Tiongkok. Indikator 
yang disyaratkan mirip dengan THES. Bedanya, SJU mematok syarat 
yang cukup sulit untuk ditembus PTN/PTS di Indonesia. PT yang 
bisa mendapat rangking ini adalah mereka yang dosennya pernah 
memenangkan nobel. Hingga saat ini tidak ada satu pun PTN/PTS di 
Indonesia berhasil menembus versi SJU.

Berdasarkan survey THES, pada tahun 2005 hanya ada tiga universitas 
Indonesia yang masuk daftar 500 besar terbaik dunia, yaitu Universitas 
Gadjah Mada (UGM) dengan peringkat ke-341, Institut Teknologi 
Bandung (ITB) ke-408 dan Universitas Indonesia (UI) peringkat ke-420. 
Baru pada 2006, Universitas Diponegoro (Undip), berhasil menyusul tiga 
universitas sebelumnya.

Tahun berikutnya (2007), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 
Universitas Airlangga (Unair) menyusul masuk ke 500 besar. Tetapi, pada 
tahun berikutnya (2008), baik Undip, IPB, dan Unair, kembali gagal 
masuk 500 besar. Dengan demikian, hanya ui dengan peringkat 287, ITB 
ke-315 dan UGM ke-316.

Nantinya selain tiga PTN tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi (Dikti) bakal mempersiapkan sepuluh PTN lain untuk menembus 
500 besar versi THES. yaitu, Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Unair, 
Unversitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Hasanuddin (Unhas), 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Udayana, Universitas 
Sriwijaya (Unsri), dan Universitas Negeri Semarang (Unes).

Sementara versi Webometrics menyebutkan, pada 2005 belum satu 
pun PTN/PTS di Indonesia berhasil menembus 1.000 besar penilaian 
lembaga tersebut. Hanya saja pada 2006, ITB memelopori masuk 1.000 
besar versi Webometrics dengan menempati ranking ke-927. tahun 
berikutnya (2007), giliran UGM yang menembus 1.000 besar. kemudian, 
pada 2008, ITB dan UGM berhasil menembus 1.000 besar. Tahun 2009 
ini, UI ikut meramaikan 1.000 besar versi Webometrics menemani UGM 
dan ITB (Seputar Indonesia, 2 Agustus 2009).

Selain berdasarkan pemeringkatan di atas, kriteria world class university 
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menurut Bambang Sudibyo (Mendiknas) adalah pertama, keberhasilan 
merekrut sumber daya manusia (SDM) terbaik, seperti dosen, mahasiswa, 
maupun karyawan. Pasalnya, merekrut dosen yang baik nantinya bisa 
menghasilkan mahasiswa terbaik.

Kedua, kemampuan PT menghimpun dana dengan sukses. Karena 
semakin bagus cash flow PT yang bersangkutan, maka PT tersebut akan 
mampu meningkatkan mutu.

Ketiga, tata kelola yang baik. Dengan tata kelola yang baik, 
manajemen dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien.

Sulit rasanya PT di Indonesia memenusi beberapa kriteria di atas. 
Kriteria dosen baik dalam konteks Indonesia saat ini sangat sulit. Seleksi 
penerimaan dosen seringkali diwarnai tawar-menawar harga atau karena 
rekomendasi “orang berpengaruh” di pusat (Jakarta). 

Jika rekrutmen dosen tidak sesuai dengan prosedur dengan mencari 
jalan pintas, apakah mereka dapat diharapkan menjadi pendidik yang 
baik? Pendidik yang mampu menciptakan suasana akademis, menjunjung 
tinggi nilai-nilai ilmiah, etika, estetika, sehingga tidak melakukan illegal 
teaching? Atau dapat menulis karya ilmiah sesuai bidang yang ditekuni 
secara memadai yang tidak hanya asal salin, namun juga dapat bermanfaat 
bagi kegiatan ilmiah dan pengembangan keilmuan masyarakat?

Lebih lanjut, PT masih belum mandiri. Artinya, PT seringkali masih 
mengandalkan dana dari mahasiswa. Maka tidak aneh jika kuliah terasa 
amat mahal. Dan, jika nanti PT berubah menjadi world class university, 
maka penghalalan pencarian dana yang lebih besar dari mahasiswa akan 
semakin menjadi. Mahasiswa akan semakin dijadikan “sapi perah” guna 
memenuhi kebutuhan pendanaan PT. 

Pemerintah pun akan semakin lepas tangan dan atau tanggung jawab. 
Pasalnya, dengan status ini PT tidak mendapat subsidi dari pemerintah. 
Mereka dibiarkan bebas lepas mencari dana guna kelancaran aktivitas 
PT.

Pencapaian world class university dengan memasukkan beberapa PT 
dalam peringkat internasional dengan mengabaikan kemampuan PT 
dalam berbagai hal akan semakin mengasingkan pendidikan Indonesia 
dari realitasnya. Pendidikan Indonesia akan semakin kering dan tercerabut 
dari nilai-nilai ketimuran yang adi luhung. 

Lebih dari itu, kerja pendidikan sebagai pengolah potensi dan 
membangun kemandirian bangsa akan semakin hilang, seiring semakin 
pragmatisnya masyarakat. Dengan demikian, nantinya PT hanya akan 
menjadi tukang stempel. Setelah lulus dari PT, mahasiswa dapat bekerja 
di bidang sesuai dengan stempelnya.
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Pada akhirnya, jika pendidikan dipaksa mengikuti tren global dengan 
harapan pemerintah dapat lepas tangan dari segala tanggung jawabnya 
mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jangan 
diharapkan bangsa ini dapat mandiri dan mampu menatap masa depan 
yang lebih baik. Wallahu a’lam. 
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Meraih Mutu
Menata Masa Depan

Mutu menjadi hal penting bagi sebuah perguruan tinggi (PT). 
Sebuah PT akan memperoleh mahasiswa banyak jika di 

dalamnya diselenggarakan pendidikan, dosen, penelitian, sarana dan 
prasana yang bermutu. Tanpa hal tersebut, sulit bagi sebuah PT bertahan 
di tengah semakin banyaknya lembaga pendidikan tinggi ini. 

Dalam konteks Indonesia, penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi 
berada pada direktorat jenderal pendidikan tinggi (Dikti) departemen 
pendidikan nasional (Depdiknas). 

Pada Juni 2009, Dikti Depdiknas mempublikasikan hasil evaluasi 
Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMIPT) seluruh 
Indonesia. Dari 387 PT yang telah diberi instrumen dan dinilai, Dikti 
memutuskan hanya ada 68 universitas/institute/sekolah tinggi yang layak 
disebut berpredikat good practices dalam melaksanakan penjaminan mutu 
(quality assurance). Berarti hanya sekitar 17,6 persen saja PT di Indonesia 
yang dapat disebut “bermutu” perspektif Dikti.

            Dari 68 PT tersebut, di Jawa Barat, yang berhak menyanda 
good practice dalam quality assurance adalah Institute Teknologi Bandung 
(ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Di wilayah Jawa Tengah dan 
DI Yogyakarta, adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas 
Atmajaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas 
Sebelas Maret (UNS) Solo, dan Universitas Bina Nusantara Semarang. 
Sedangkan di wilayah Jawa Timur, ada Universitas Air Langga (Unair) 
Surabaya, Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Universitas Negeri 
Malang, Universitas Jember (Unej), Universitas Merdeka Malang, STIE 
Perbanas Surabaya, Universitas Narotama, Universitas Kanjuruhan, dan 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).



82

Dasar penilaian yang digunakan oleh Dikti dalam menetapkan 
good practice quality assurance meliputi kurikulum, proses pembelajaran, 
kompetensi (mahasiswa, lulusan, dan dosen), suasana akademik, 
sarana prasarana, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian pada 
masyarakat, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerjasama dalam 
dan luar negeri.

Artikel ini berusaha menerjemahkan beberapa indikator yang telah 
ditetapkan oleh Dikti di atas. Namun, artikel ini hanya akan menganalisis 
beberapa indikator di atas. Yaitu kurikum, proses pembelajaran, kompetensi 
(mahasiswa, lulusan, dan dosen), serta penelitian dan publikasi.

Masih minim

Pertama, kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bersama kurikulum 
PT menjadi kendali Dikti. Inovasi PT yang diwakili oleh rektor, dekan, 
dan dosen sangatlah minim. Hal ini karena, kurikulum akan berkaitan 
erat dengan akreditasi sebuah PT. 

Minimnya inovasi dari PT menjadikan produk atau lulusan sama. 
Mereka sama-sama tidak mandiri. Artinya, kurikulum buatan pemerintah 
sehingga saat ini masih berorientasi pasar. Belum ada terobosan berani 
dari pemerintah maupun PT menjadikan mahasiswa mandiri dan mampu 
berkarya sesuai dengan bidang yang ditekuni. Maka tidak aneh jika lulusan 
PT (sarjana) menjadi penganggur terbuka. Mereka hanya berusaha bekerja 
dan mencari kerja jika ada lowongan baik dari institusi swasta maupun 
pemerintah (CPNS).

PT bukan pabrik

Kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran di PT tak ubahnya 
seperti pabrik. Mahasiswa dimasukan dalam kelas diajar oleh dosen, 
diminta mengerjakan tugas, mengikuti aturan main, dan melaksanakan 
ujian tengah semester dan akhir semester. 

Proses pembelajaran pun hanya searah. Meminjam istilah Freire 
dengan gaya Bank. Datang, duduk, dilayani, dan pulang. 

Pemerdekaan, kelas menjadi milik mahasiswa, dan dosen sebagai 
fasilitator sulit dilakukan. Hal ini karena, paradigma yang dibangun oleh 
mahasiswa bagaimana saya cepat lulus dengan nilai memuaskan atau 
bahkan cum laude. Setelah itu dapat menjadi PNS atau bekerja di kantor 
swasta dengan penghasilan lumayan. 

Demikian pula dengan dosen. Dosen bekerja sekadar menjalankan 
tugas dan berkeinginan materi yang diajarkan cepat selesai. Tidak ada ruang 
kritis dalam proses belajar mengajar. Jika pun ada banyak ketimpangan di 
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dalamnya. Seperti, dosen siap dengan banyak bacaan, mahasiswa mlongo 
(tidak paham sama sekali). Sebaliknya, mahasiswa kritis dengan banyak 
bacaan, dosen tidak siap, antikritik, bahkan killer.

Belum dilirik

Ketiga kompetensi (mahasiswa, lulusan, dan dosen). Kompetensi 
mahasiswa biasanya hanya diukur dari kesesuaian bidang yang digeluti. 
Biasanya diukur dari keaktifan mahasiswa dalam unit kegiatan mahasiswa 
(UKM). Kompetensi mahasiswa dalam karya tulis di berbagai media 
massa seringkali belum banyak dilirik dan dinilai oleh Dikti.

Lulusan pun demikian. Lulusan yang baik adalah mereka yang dapat 
bekerja menjadi PNS. Lulusan yang bekerja di sektor informal seringkali 
belum mendapatkan tempat. 

Hal ini dapat dilihat ketika ada acara temu alumni. Hanya alumni-
alumni yang “berhasil” saja yang sering disebut dalam mimbar. Maka 
tidak aneh jika temu alumni hanya acara serimonial yang membuang 
banyak waktu dan biaya. Padahal alumni merupakan potensi luar biasa 
dalam menopong keberadaan sebuah PT.  

Demikian halnya dengan dosen. Masih banyak di berbagai PT  baik 
negeri maupun swata dosen mengajar bukan pada bidang kompetensinya. 
Masih banyak dosen mengajar tiga hingga empat mata kuliah. Jika masih 
serumpun mungkin dapat dimaklumi. Namun, jika sudah tidak ada 
hubungannya, ini yang menjadi masalah besar. Hal ini karena, mata 
kuliah diajarkan oleh orang yang tidak kompeten. Bagaimana mungkin 
mahasiswa dapat paham dan kritis jika dosennya pun tidak menguasai 
mata kuliah yang diajarkan?

Sadar mutu

Keempat, penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi yang 
dilakukan oleh peneliti dan PT di Indonesia masih sangat minim. 
Terutama dalam jurnal-jurnal internasional. 

Menurut data, hanya 0,87 artikel ilmiah per sejuta penduduk 
Indonesia. Padahal di Malaysia sudah sebesar 21,30 dan India yang 
mencapai 12,00 (Kompas, 13 Juli 2009).

Melihat data tersebut, tampaknya dosen dan peneliti di Indonesia 
harus bangkit dari keterpurukan. Dosen sudah saatnya tidak hanya hobi 
mengajar, namun juga hobi melakukan penelitian dan menulis. Tanpa 
hal tersebut sulit kiranya perguruan tinggi di Indonesia bersaing dengan 
negara lain. 

Lebih lanjut, mendorong dosen untuk dapat menulis di berbagai 
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media massa juga penting. Hal ini karena, masih banyak dosen yang belum 
terbiasa menulis 5000 karakter dengan bahasa yang lugas dan sederhana. 

Maka sudah saatnya, seluruh komponen perguruan tinggi sadar 
mengenai mutu yang masih jauh dari standar. Perguruan tinggi bukanlah 
tempat mencetak sebanyak-banyaknya manusia siap kerja. Namun, 
perguruan tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab mencerdaskan 
kehidupan dan memandirikan bangsa dan negara. 

Pada akhirnya, mutu sebuah perguruan tinggi akan dapat menjamin 
keberlangsungan hajat hidup bangsa di negeri ini. Jika perguruan tinggi 
masih berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi dan pragmatis, sulit 
kiranya masa depan bangsa Indonesia diharapkan. Wallahu a’lam. 
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Fakultas Kedokteran
untuk Rakyat Indonesia

Ada hal menarik ketika Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah 
Supari saat kunjungan kerja ke Universitas Padjajaran, Bandung, 

pertengahan bulan Mei lalu. Menteri perempuan yang terkenal idealis dan 
antineolib ini menghimbau kepada Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran 
Unpad untuk membatasi jumlah mahasiswa asing di Indonesia. Setiap 
tahun Fakultas Kedokteran Unpad menerima sekitar 300 mahasiswa 
baru. Dari jumlah itu 2,5 persen adalah mahasiswa asing dan umumnya 
dari Malaysia (Kompas.com, 11 Mei 2009).

Bahkan Menkes, meminta mahasiswa kedokteran asing di sejumlah 
perguruan tinggi dikurangi dan distop secara bertahap. Dia khawatir 
penerimaan mahasiswa asing dapat mengurangi jatah mahasiswa Indonesia. 
“Masih banyak rakyat Indonesia yang ingin menjadi dokter”, tandasnya. 

Sangat menyakitkan

Lebih lanjut, Siti Fadilah beralasan, mahasiswa asal luar negeri itu 
telah mengurangi kesempatan pemuda Indonesia yang ingin menuntut 
ilmu kedokteran di negeri sendiri. Ini akan berakibat panjang. Dengan 
terbatasnya mahasiswa lokal, pasokan dokter juga sangat minim. Padahal 
saat ini rasio antara dokter dan jumlah penduduk jauh dari ideal. Tak 
hanya itu, para mahasiswa pendatang tersebut juga dituding menikmati 
fasilitas rumah sakit pendidikan, yang notabene dibiayai dengan uang 
rakyat. ”Sangat menyakitkan. Kita keluarkan dana dari APBD tapi dipakai 
calon dokter dari Malaysia,” katanya. 

Apa yang disarankan Menkes ini bak oase di gurun pasir. Menkes 
ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Fakultas Kedokteran 
kita telah dinikmati oleh mahasiswa asing. Padahal pembiayaan Fakultas 
Kedokteran dibayar juga melalui pajak oleh keringat masyarakat Indonesia. 
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Tidaklah pantas bagi mahasiswa asing, menikmati hasil jerih payah bangsa 
Indonesia, dengan menumpang di Fakultas Kedokteran.

Menurut data, sepanjang 2004-2007, fakultas dengan biaya kuliah 
hingga Rp 100 juta lebih itu menerima 82 hingga 116 mahasiswa asing 
untuk tingkat sarjana. Sementara mahasiswa asing di program pasca 
sarjana berkisar 75-150 orang. (Tempo Interaktif, 13 Mei 2009).

Mahasiswa kedokteran sepanjang 2007 masih didominasi mahasiswa 
asing, yakni sekitar 2.539 mahasiswa yang keberadannya tersebar pada 
beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jumlah mahasiswa 
asal Malaysia, misalnya, meningkat terus selama 2005 hingga 2008 (988 
orang pada 2005 menjadi 3.127 pada 2008), Mereka tersebar antara lain 
di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Makassar), Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas 
Udayana (Denpasar), Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
(Surakarta), Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Semarang), 
dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Surabaya) (Gatra, No 45, 
18 September 2008).

Bahkan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, 
Dewa Putu Wijana, mengatakan hampir seratus persen mahasiswa asing 
di fakultas yang dipimpinnya berasal dari Malaysia, yang keseluruhannya 
berjumlah 175 orang (Tempo Interaktif, 03 Juli 2008).

Ironis memang, Malaysia yang seringkali melecehkan martabat 
Indonesia di mata Internasional selalu mengirimkan mahasiswanya untuk 
belajar di bumi Nusantara ini. Pemerintah dan kampus tidak memedulikan 
harkat dan martabat bangsa yang seringkali dikangkangi Malaysia. Mereka 
menganggap, persoalan diplomatik adalah urusan politik dan pertahanan 
dan keamanan, tidak ada sangkut-pautnya dengan dunia pendidikan. 
Sebuah pemikiran yang antirealitas.

Lebih dari itu, atas nama prestise dan mengejar kelas Internasional 
pemerintah Indonesia dan pihak universitas dengan senang hati dan 
lapang dada menerima mereka. Selain mendapatkan keuntungan 
akreditasi Internasional, kampus yang dituju mahasiswa asing juga 
mendapat suntikan dana besar dari mahasiswa asing. Maka tidak aneh 
jika, fakultas yang terkenal mahal ini hanya diperuntukan bagi mereka 
yang “berkantong tebal”. 

Prioritaskan pemuda Indonesia

Selain harus berkantong tebal “mahasiswa pribumi” juga mesti 
bersaing masalah finansial dan kuota dengan mahasiswa asing. Mungkin 
bagi mahasiswa asing membayar Rp. 100 juta bukanlah hal yang sulit, 
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karena nilai mata uang mereka lebih tinggi daripada rupiah. Mereka 
menganggap kuliah di Indonesia sangatlah murah. Selain murah Fakultas 
Kedokteran Indonesia terkenal berkualitas internasional. Jebolan Fakultas 
Kedokteran Indonesia akan lebih mudah bekerja dan menduduki posisi 
penting di rumah sakit luar negeri. 

Sudah saatnya, Fakultas Kedokteran yang juga dibiayai oleh masyarakat 
Indonesia dikembalikan kepada masyarakat Indonesia. Artinya, membatasi 
atau bahkan meniadakan mahasiswa asing di Fakultas Kedokteran menjadi 
agenda mendesak. Pemerintah dalam hal ini Departeman Pendidikan 
Nasional (c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dikti), harus 
berani membuat aturan tegas mengenai hal ini. Aturan yang selama ini 
mengakomodir 10 persen mahasiswa asing sudah saatnya ditinjau ulang. 
Kuota mahasiswa asing sudah saatnya dikurangi hingga angka nol. Jika 
tidak meminjam sindiran Bu Menkes, ”Nanti Malaysia nggak usah bikin 
fakultas, mendidik dosen, tidak usah membangun sekolah. Lebih baik 
sekolahin di sini,” 

Dengan demikian, pemuda Indonesia dapat menikmati pendidikan 
kedokteran di rumahnya sendiri. Memprioritaskan pemuda Indonesia 
untuk menikmati pendidikan kedokteran di dalam negeri lebih mulia 
daripada memanjakan mahasiswa asing. Artinya, anggaran pendidikan 
yang dibuat tinggi bukanlah untuk mahasiswa asing, namun untuk 
menyejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. 

Pada akhirnya, Fakultas Kedokteran dibangun bukan untuk mahasiswa 
asing yang seringkali melecehkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. 
Fakultas Kedokteran dibangun untuk mencukupi kebutuhan tenaga dokter 
terdidik dari kalangan pribumi. Mengembalikan Fakultas Kedokteran 
kepada rakyat Indonesia, sebagaimana diancang oleh Siti Fadilah Supari, 
sudah saatnya kita dukung bersama. Apa yang diancang oleh Bu Menkes 
merupakan bentuk pengabdiannya kepada Nusa dan bangsa Indonesia. 
Lebih dari itu, ini adalah bentuk keberpihakan pemimpin negeri kepada 
rakyatnya. Selamat berjuang Bu Menkes! wallahu a’lam.
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Mau Kemana Arah 
Pendidikan Indonesia?

Pendidikan Indonesia sudah kehilangan arah. Pendidikan di 
Indonesia dalam bentuk sekolah telah tercerabut dari akar 

kesejarahan sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sudah 
tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai dasar pendidikan yang memerdekaan, 
pendidikan yang menyadarkan dan pendidikan yang memanusiakan 
manusia muda dan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. 
Pendidikan di Indonesia hanya berorientasi pasar. 

Buktinya, pemerintah sekarang sedang menggalakkan pendidikan 
tingkat satuan pendidikan menengah atas berbasis kerja yaitu sekolah 
menengah kejuruan (SMK). Pemerintah berencana akan mengubah pola 
pendidikan Indonesia dengan perbandingan 70 persen untuk SMK dan 
30 persen untuk sekolah menengah atas (SMA). Lulusan SMA dalam 
pandangan pemerintah hanya menghasilan lulusan tidak siap kerja 
kalau tidak mau disebut pengangguran. Maka guna menggurangi angka 
pengangguran pemerintah melakukan “terobosan” dengan menciptakan 
SMK. Lulusan SMK dalam pandangan pemerintah lebih siap untuk 
bekerja dan menggurangi pengangguran. 

Bukan fase bekerja 

Pendidikan di Indonesia hanya dimaknai sebagai salah satu untuk 
mendapatkan pekerjaan agar tidak menjadi pengangguran (link and 
match). Padahal link and match pernah dikritik oleh oleh Soetandyo 
Wignyosoebroto, Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga (Unair) 
Surabaya. Menurut Pak Tandyo—begitu orang menyapanya—sekolah itu 
bekal untuk menata hidup yang lebih baik. Bukan fase yang harus dilalui 
sebelum bekerja. Kalau konsepnya seperti itu betapa sempitnya dunia 
pendidikan (Agus Wahyudi: 2006). 
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Kritikan Pak Tandyo ini cukup beralasan. Pendidikan bukan salah 
satu fase untuk bekerja. Pendidikan adalah proses hidup. Jadi pendidikan 
dalam bentuk sekolah bukan untuk bekerja. Maka dari itu, konsep 
pemerintah membangun SMK secara besar-besaran ini pada dasarnya 
menunjukkan pemerintah saat ini sudah keblinger. Salah jalur. Dan tidak 
tahu filosofi pendidikan. 

Lebih dari itu, penyiapan tenaga kerja siap pakai ala SMK juga 
tidak sesuai dengan iklim Indonesia. Indonesia bukan negara industri 
yang membutuhkan banyak tenaga kerja siap pakai seperti Jepang. 
Indonesia masih menjadi negara agraris. Kalau toh kita akan menjadi 
negara industri, Indonesia sudah tidak lagi mempunyai sumber daya alam 
sebagai modal. Sumber daya alam Indonesia sudah dikeruk dan dikuras 
habis oleh korporasi internasional. Masyarakat Indonesia sekarang tinggal 
menunggu kehancuran bumi Indonesia. Hal ini dikarenakan, daya hisab 
korporasi tidak akan menyisakan sedikitpun sumber daya alam untuk 
masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia akan menjadi asing dan 
miskin di negerinya sendiri. 

Tenaga kerja instan

Pembangunan sumber daya manusia melalui SMK dengan 
mengabaikan filosofi pendidikan hanya akan menghasilkan buruh-buruh 
yang diperas keringatnya untuk memuaskan nafsu serakah korporasi 
internasional. Mereka hanya akan dibayar dengan upah murah. Dan 
sewaktu-waktu dapat diberhentikan dengan paksa. 

Apakah pemerintah sekarang sempat berfikir seperti itu? Tampaknya, 
pemerintah tidak memedulikan hal tersebut. Yang ada dalam otak pembuat 
kebijakan yang keliru ini adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja 
instan (siap) kerja dalam waktu cepat, sehingga kinerja pemerintahan 
dapat dinilai dengan nilai A. Pemerintah pun dapat mengklaim telah 
berhasil mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, karena 
anak-anak orang miskin sekarang sudah sekolah di SMK dan siap bekerja 
dengan kemampuan dan keterampilannya. 

Pemerintah lebih bangga melihat banyak masyarakat bekerja dengan 
ketidakberdayaan daripada melihat masyarakatnya mandiri, karena 
mereka memiliki ilmu dan pengalaman yang memerdekakan. 

Program pendidikan siap kerja melalui SMK merupakan program 
prestisius miskin strategi dan makna. Ia tak ubahnya seperti program 
penggemukan sapi yang marak akhir-akhir ini di beberapa daerah. Sapi 
yang semula kecil diberi makan sebanyak mungkin, setelah itu sapi siap 
jual dengan harga tinggi. 
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Pemerintah dengan program ini hanya ingin menyombongkan diri 
dengan data statistik bawah periode pemerintahan kali ini telah berhasil 
membuat kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu lulus 
langsung kerja. Padahal sebagaimana kita ketahui, data statistik selalu saja 
bisa ”diperjualbelikan” sesuai dengan keinginan penguasa.
Ketidakberdayaan pemerintah

Selanjutnya, proyek prestisius SMK juga tidak dibarengi oleh kesiapan 
dana yang memadai oleh pemerintah. Pemerintah hingga kini belum 
dapat memenuhi amanat UUD 1945 tentang penyediakan anggaran 
pendidikan minimal 20 persen. Dengan segala dalih, pemerintah selalu 
berkelit ketika ditagih mengenai hal ini.

Ketidakberdayaan pemerintah menyediakan dana anggaran minimal 
20 persen dalam APBN jelas merugikan masyarakat Indonesia. Orangtua 
calon peserta didik gusar, karena biaya masuk SMK lebih mahal jika 
dibandingkan dengan SMA. Seorang orangtua peserta didik harus 
membayar biaya pangkal Rp. 2.500.000,- untuk masuk SMK, di wilayah 
Jawa Tengah. Biaya tersebut belum termasuk SPP bulan Juli yang sudah 
harus dibayar sebesar Rp. 200.000,-. Tentunya hanya orang-orang kaya 
saja yang dapat masuk SMK. 

Program prestisius ini hanya meninggalkan kedukaan bagi wong cilik 
(orang miskin). Lebih dari itu, program ini telah meninggalkan filosofi 
pendidikan yang telah diajarkan oleh para foundhing fathers dan mathers. 

Bapak dan Ibu bangsa telah mengajarkan bahwa pendidikan adalah 
usaha menyadarkan manusia (YB Mangunwijaya), memerdekaan dengan 
sistem among (Ki Hajar Dewantara) dan memanusiakan manusia muda 
dan mengangkat manusia muda ketaraf insani (Driyarkara). Bapak dan 
Ibu bangsa tidak pernah mengajarkan bahwa sekolah adalah fase untuk 
bekerja. Sekolah atau berpendidikan bukan untuk bekerja. Pendidikan 
adalah bekal untuk hidup mandiri. 

Pada akhirnya, program prestisius SMK sudah saat dikoreksi agar 
tidak kehilangan arah. Ketika tidak ada kemauan dari pemerintah untuk 
membenahi program ini, maka patutlah kita pertanyakan, mau kemana 
arah pendidikan Indonesia? Wallahu a’lam. 
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Membangun (Kembali) 
Pendidikan Pancasila

“Tanpa Pancasila negara bubar”. Kata itu pernah dipekikkan 
Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. 

Presiden Keempat Republik Indonesia itu dengan kesungguhan jiwanya 
berdiri tegak di garda depan untuk terus menyuarakan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan kebangsaan. 

Gus Dur memandang Pancasila dalam dua hal utama. Pertama, 
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, berstatus sebagai 
kerangka berfikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-
produk hukum yang lain. Tata pikir seluruh bangsa menurutnya 
ditentukan oleh falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaan dan 
konsistensinya oleh negara.

Kedua, sebagai falsafah dan ideologi negara, harus jelas dikatakan 
“adanya tumpang tindih antara Pancasila dengan sebagian sisi kehidupan 
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Di sini, Gus 
Dur berargumentasi: disatu sisi, agama-agama yang ada dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur universal 
(meskipun semuanya juga mengandung unsur-unsur eksklusif ), sehingga 
sulit dibatasi hanya dalam konteks keindonesiaan, dan sisi lain, Pancasila 
adalah keindonesiaan itu sendiri.

Gus Dur kemudian menafsirkan bahwa hal ini langsung tampak 
dalam upaya Pancasila untuk menekankan sisi kelapangan dada dan 
toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Meski begitu, wawasan tentang kebersamaan 
antaragama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak 
sepenuhnya sama dengan wawasan tentang itu dalam agama-agama dan 
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kepercayaan. 
Dari sini kemudian Gus Dur mengakui dua sisi; pertama, adanya 

independensi teologis kebenaran setiap agama dan kepercayaan; kedua, 
Pancasila perlu bertindak sebagai polisi lalu lintas dalam kehidupan 
beragama dan berkepercayaan. Gus Dur menggambarkan ini dengan 
jelas dalam rumusan sederhana tetapi sangat penting, yaitu; “semua 
agama diperlakukan sama oleh undang-undang dan diperlukan sama oleh 
negara”. Di sini Pancasila sebagai ideologis dan falsafah negara, memiliki 
fungsi yang batasan-batasan minimalnya, tidak boleh ditundukkan oleh 
agama-agama dan kepercayaan yang ada (Nur Khalik Ridwan, 2010).

Konsepsi Pancasila dari Guru Bangsa tersebut seringkali belum 
mewujud dalam kehidupan kebangsaan. Makna Pancasila masih saja 
sempit dan masih saja terbatas pada sila-sila tanpa pemaknaan yang 
memadai.

Maka tidak mengherenkan jika, sampai hari ini, Pancasila kurang 
mampu diwujudkan dan dipahami. Bahkan ada anak bangsa yang tidak 
lagi mengetahui nilai-nilai Pancasila. Beberapa survei yang dilakukan 
akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan karena banyak 
pelajar maupun mahasiswa yang tidak mengetahui sila-sila Pancasila. 

Jika pelajar dan mahasiswa sebagai peserta didik saja ada yang tidak 
mengetahui sila-sila Pancasila, lalu bagaimana halnya dengan masyarakat 
umum? Di sisi lain, berbagai fenomena sosial kekinian membuat kita 
terpana dan bertanya apakah memang bangsa dan negara ini telah 
melupakan nilai-nilai Pancasila?

Revitalisasi

Pancasila harus menjiwai dan sekaligus diwujudkan dalam produk 
peraturan perundang-undangan dan realitas sosial. Revitalisasi Pancasila 
harus dilakukan baik melalui proses berpikir maupun bertindak. 
Pancasila sebagai objek kajian ilmu pengetahuan harus didorong untuk 
meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan atas nilai-nilai 
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (Janedjri M Gaffar, 2011).

Dengan demikian, pemahaman akan Pancasila tidak lagi sekadar 
menghafal. Namun, lebih pada pemaknaan nilai-nilai luhur yang 
terkandung di dalamnya. Pancasila bukanlah ideologi mati. Pasalnya, ia 
perlu terus dikembangkan agar sesuai dengan konteks zaman. Pemahaman 
yang demikian pun dapat menjembatani pemahaman yang keliru tentang 
Pancasila. 

Oleh karenanya, perlu upaya nyata semua pihak agar Pancasila tidak 
diajarkan dalam hafalan-hafalan butir-butir saja. Namun, juga aspek 
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kesejarahan yang memungkinkan semua orang tahu bahwa Pancasila 
merupakan konsensus bersama Bapak dan Ibu Bangsa (founding fathers 
and mathers) dalam meletakkan dasar negara.

Pendidikan Pancasila

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa hal tersebut sulit 
diwujudkan? J Kristiadi berpendapat, tidak tercapainya tujuan pendidikan 
Pancasila disebabkan sistem pengajaran yang keliru. Pendidikan Pancasila 
berlangsung unilateral, datang dari negara, dan tidak memungkinkan 
munculnya perbedaan pendapat. Sistem itu menghasilkan warga negara 
yang tidak cerdas, karena pendidikan dilakukan otoriter demi kepentingan 
penguasa. 

Dalam istilah Moeljarto Tjokrowinoto (1996), fenomena ini 
disebutnya sebagai ideological displacement, mengambil Pancasila sebagai 
sosok ideologi formal, tetapi menggeser nilai-nilai fundamentalnya. Oleh 
karena itu, pendidikan Pancasila harus direvitalisasi dan didesain ulang 
secara berbobot dan menyenangkan, sehingga tidak dipahami hanya 
sebagai ideologi atau kumpulan doktrin yang tertutup (Asep Purnama 
Bachtiar, 2009). 

Pendidikan Pancasila dapat diajarkan sejak dini dengan menanamkan 
rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kecintaan pada bangsa dan 
negaranya akan mendorong peserta didik semakin menghargai proses 
perjuangan pahlawan bangsa dalam memantabkan keberadaan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tingkat yang lebih tinggi, peserta didik mulai dikenalkan dengan 
nama tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Moh Yamin sebagai 
salah seorang yang juga merumuskan ideologi Pancasila. Pengenalan tokoh 
menjadi penting guna semakin mengakrabkan buah pemikiran dan rekam 
jejak pahlawan nasional. Dengan semakin mengenal tokoh-tokoh bangsa 
peserta didik akan semakin mengenal jati diri bangsanya.

Melalui pengenalan tokoh bangsa pula, pemuda Indonesia tidak akan 
mudah mengelu-elukan (dengen histeria yang berlebihan ketika bertemu) 
artis-artis luar negeri. Mereka pun akan bersikap dan atau meneladani 
kiprah kepahlawanan tokoh bangsa yang jujur dan sederhana. Sebuah 
sikap yang kini mulai jarang dimiliki oleh pejabat Indonesia saat ini.

Pada tingkat pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, pemahaman 
Pancasila sudah selayaknya disampaikan dalam proses pengenalan nilai. 
Pancasila sebagai kesatuan langkah berbangsa dan bernegara. Pancasila 
bukanlah ideologi tertutup yang miskin makna. Namun, nilai Pancasila 
perlu untuk diteliti dan dikembangkan agar semakin banyak perspektif 
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yang muncul guna menyelesaikan persoalan bangsa.
Dengan model pengajaran seperti itu dapat menepis stigma negatif 

tentang pendidikan Pancasila. Selama ini pengajaran pendidikan Pancasila 
di Perguruan Tinggi masih saja dicomot langsung dari pemikiran 
Soekarno. Inilah yang kemudian dikritik oleh Daoed Joesoef. Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru ini menyatakan bahwa 
materi pendidikan Pancasila seringkali diacuhkan oleh mahasiswa. 
Pasalnya, Pancasila kalah bersaing dengan ideologi-ideologi besar lainnya 
seperti Marxisme, Sosialisme, Kapitalisme, ataupun Leninisme.

Maka dari itu diperlukan pendidik atau dosen dengan cakrawala yang 
luas dan dengan bacaan yang komprehensif mengenai Pancasila. Melalui 
modal ini mahasiswa tidak lagi menganggap enteng ideologi ini. Ideologi 
Pancasilan layak disandingkan dengan ideologi besar lainnya yang sudah 
tergolong “mapan”.

Pada akhirnya, di tengah semakin tingginya intensitas konflik 
Suku Agama Ras dan antargolongan (SARA) di pelbagai daerah, seperti 
di Sampang, Madura, Jawa Timur, Timika, Papua, sengketa lahan di 
Lampung, Medan, Sumatera Utara, dan baru-baru ini pembakaran sebuah 
kampung di Bima, Nusa Tenggara Barat; korupsi yang semakin akut, dan 
kendornya sikap kebangsaan (berbangsa dan bernegara) yang mengarah 
pada rusaknya tatanan berbangsa dan bernegara—kalau tidak mau disebut 
bubarnya negara, pendidikan Pancasila tampaknya perlu untuk diajarkan 
kembali. Pendidikan Pancasila bukanlah pelajaran yang usang. Ia akan 
senantiasa hidup di tengah keragamaan dan pluralitas bangsa Indonesia. 
Semoga.
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Membangun Pendidikan 
Berbasis Moral

Berita tidak baik datang dari berbagai daerah di tanah air. Berita 
tersebut adalah terkuaknya beberapa kasus tindakan asusila yang 

dilakukan oleh oknum peserta didik. Di Klaten Jawa Tengah beredar video 
mesum peserta didik berseragam SMP, sebelumnya beredar rekaman video 
mesum antara peserta didik dengan oknum kepala desa. Di Yogyakarta 
beredar video mesum seorang peserta didik SMA dengan oknum pengawai 
negeri sipil. Dan baru-baru ini, masyarakat Surabaya dihentakkan dengan 
berita mengenai adanya pelajar SMA yang menjual dirinya untuk dapat 
membeli rumah dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan 
sebutan grey chichen, pelajar SMA, banyak yang menjual dirinya kepada 
laki-laki hidung belang. 

Sungguh realitas yang memilukan. Pelajar sebagai generasi penerus 
cita-cita perjuangan dan kemerdekaan bangsa dengan sadar menjeburkan 
dirinya ke dalam perbuatan yang tidak mencerminkan dirinya sebagai 
seorang yang terdidik. Mereka bukannya belajar dan membaca buku guna 
mempersiapkan masa depannya, malah asyik dalam “dunia hitam” yang 
membelenggu.

Pendidikan dewasa ini, disadari atau tidak mengalami distorsi 
yang sangat mengkhawatirkan. Di satu sisi pemerintah telah membuat 
kurikulum yang ndakik-ndakik sehingga diharapkan lulusan institusi 
pendidikan (sekolah) mampu mandiri, handal dan mempunyai daya 
intelektual yang mantap. Namun di sisi lain perilaku peserta didik pada 
umumnya mengalami hal yang tidak menggembirakan. Sebagaimana hal 
tersebut di atas.

Maka dari itu, membangun moralitas bangsa dengan pendidikan 
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tampaknya harus menjadi agenda utama kedepan. Pendidikan harus 
mampu mengaktualisasikan dirinya (baca: menempatkan) sebagai 
kekuatan penyangga moralitas bangsa Indonesia. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pendidikan 
menyelesaikan persoalan ini?

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba (1962) adalah bimbingan 
atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 
jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 
utama.  

Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha sadar dan 
terencana membimbing peserta didik menjadi insan yang berkepribadian 
secara jasmani maupun rohani (mental dan spiritual). Dengan kata lain 
pendidikan mengajarkan kepada peserta didik agar menjadi insan yang 
bermoral.

Elizabeth B. Hurlock, dalam Child Devolopment mengutarakan 
moral sebagai:..true morality is behavior which conforms to social standards 
and which is also carried out poluntarily by the individual. It comes with the 
transition from external to internal authority and consiste of conduct regulated 
from within. It is accompanied by a feeling of personal responsibility for the 
act. Added to this involvesgiving primary condiration to the welfare of the 
group, while personal desires or gains are relegated to apposition of secondary 
importance.

Pernyataan di atas mengandung tiga hal pokok mengenai moral: 
pertama, kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat, yang 
timbul dari hati sendiri (bukan paksaan dari luar). Kedua, rasa tanggung 
jawab atas tindakan itu. Ketiga, mendahulukan kepentingan umum dari 
pada keinginan dan atau kepentingan pribadi (Zakiyah Daradjat: 1971).

Maka menurut Teuku Ramli Zakaria, sebagaimana dikutip oleh 
Zubaedi (2005), pendidikan budi pekerti (moral) merupakan pendidikan 
nilai-nilai luhur yang berakar dari agama, adat istiadat dan budaya bangsa 
Indonesia dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik 
supaya menjadi manusia yang baik. 

Secara umum, ruang lingkup pendidikan moral adalah penanaman 
dan pengembangan nilai, sikap dan perilaku peserta didik sesuai nilai-
nilai budi pekerti. Diantara nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah 
sopan santun, berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, beriman dan 
bertakwa, berkemauan keras, bersahaja, bertanggung jawab, bertenggang 
rasa, jujur, mandiri, manusiawi, mawas diri, mencintai ilmu, menghargai 
karya orang lain, rasa kasih sayang, rasa malu, rasa percaya diri, rela 
berkorban, rendah diri, sabar, semangat kebersamaan, setia, sportif, taat 
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asas, takut bersalah, tawakal, tegas, tekun, tepat janji, terbuka dan ulet. 
Jika peserta didik telah memiliki karakter dengan seperangkat nilai-nilai 
budi pekerti di atas, diyakini ia telah menjadi manusia “baik”

Pendidikan moral juga berorientasi pada pengikatan diri dengan 
nilai-nilai harus terjadi secara sukarela, harus tumbuh dari dalam dan 
bukan karena ancaman atau ketakutan akan sesuatu.

Persoalan manusia “baik” merupakan persoalan nilai karena 
menyangkut penghayatan dan pemaknaan yang bersifat afektif ketimbang 
kognitif. Maka pendekatan yang digunakan adalah bagaimana menciptakan 
ruang kasih sayang dalam lingkungan keluarga dan sekolah. 

Kasih sayang

Kepedulian orang tua untuk saling tegur sapa dengan anak-anaknya 
menjadi hal yang sangat berguna. Artinya, anak merasa ada yang 
mengasihi, peduli dan mengawasi dirinya. Sikap acuh orang tua terhadap 
anak-anaknya hanya akan semakin membuat peserta didik kehilangan 
arah. Yang pada gilirannya anak cenderung bebas dan beraktifitas yang 
tidak sesuai dengan kepatutan masyarakat.

Guru di sekolah pun perlu melakukan hal yang demikian. Guru 
bukan lah sosok yang serba tahu (pintar). Guru haruslah menjaii sahabat 
peserta didik. Jadi relasi antara guru dan murid bukanlah relasi tuan dan 
majikan, melainkan relasi antara anak dan orang tuanya. 

Pada akhirnya, menciptakan ruang kasih sayang dalam setiap 
kesempatan akan mampu menggerakan nurani dan kesadaran peserta 
didik untuk menjadi insan yang berkepribadian dan bertanggung jawab.
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Meneguhkan Visi 
Pendidikan Humanis

Bom kembali meledak di Hotel JW Marriott dan Rizt Carlton, 
Jum’at Legi 17 Juli 2009. Sembilan orang tewas dan 52 luka-

luka. Peristiwa ini semakin memperpanjang deret panjang peladakan bom 
di Indonesia. Dimulai Bom Bali I 12 Oktober 2002 yang menewaskan 
202 orang dan melukai 132 orang. Disusul Bom Marriott, 5 Agustus 2003 
dengan 11 korban tewas dan 152 luka-luka. Kemudian bom Kedubes 
Australia, 9 September 2004,  yang menelan 9 korban tewas dan 161 
luka-luka. Selanjutnya, bom Bali II, 1 Oktober 2005 yang merenggut 25 
nyawa dan 102 luka-luka.

Rangkaian peladakan bom di Indonesia selalu dikaitkan dengan 
keberadaan jamaah islamiyah (JI). Pentolan JI Noor Din M Top menjadi 
buronan nomor wahid di negeri ini hingga sekarang. Bahkan, berkat 
kepiawain Noor Din M Top, jaringan terorisme ini semakin besar dan 
memburu target yang lebih besar. Rekrutmen ”calon pengantin” (calon 
pelaku bom bunuh diri) pun tidak memandang usia. Bahkan, pelaku bom 
bunuh diri Hotel Rizt Carlton adalah remaja berumur 17 tahun. Ia baru 
lulus sekolah menengah atas (SMA) tahun ini dan gagal menembus seleksi 
nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa fresh school 
dengan sadar melakukan tindakan yang di luar kewajaran? Bagaimana 
sistem pendidikan di sekolah? Apakah kurikulum pendidikan sekolah 
mengajarkan untuk berjihad dengan aksi bom bunuh diri?

Pendidikan humanis

Pendidikan menurut UU No 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional, Pasal 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara .

Dengan demikian, pendidikan merupakan proses humanis yang 
dilakukan dengan sadar dan terencana. Pola pendidikan humanis atau 
humanizing human being (memanusiakan manusia) dalam bahasa Freire, 
penyadaran dalam bahasa Mangunwijaya, pengangkatan manusia muda 
ketaraf insani dalam bahasa Driyarkara dan principle of reaction dalam 
bahasa Ki Hajar Dewantara. 

Konsepsi pendidikan humanis ini sudah saatnya digali dan diajarkan 
kembali di bangku sekolah. Pendidikan yang seperti ini akan mampu 
membentengi peserta didik dari perilaku menyimpang. Lebih dari itu, 
peserta didik akan mampu mengetahui dan memahami hakikat diri dan 
lingkungannya.

Tanpa pemahaman yang benar mengenai pendidikan sebagai sebuah 
proses hidup dan proses menjadi sulit kiranya bangsa ini akan terbebas 
dari belenggu kekerasan. Pendidikan Indonesia sudah saatnya kembali 
diformulasikan guna mencegah tindakan biadab tersebut. 

Dalam pendidikan yang bercorak humanis, seseorang dianggap 
sama. Artinya, semua manusia memiliki potensi yang telah diberikan oleh 
Tuhan sejak lahir. Potensi inilah yang diolah dan dikembangkan untuk 
bekal hidup. Tidak dengan jalan pemaksaan (kekerasan), melainkan 
dengan saling tegur sapa dan saling mengisi. 

Pendidikan humanis mendudukan posisi yang sama antara guru dan 
peserta didik. Hubungan yang dibangun adalah simbiosis mutualisme. 
Tidak ada yang terganggu dan menganggu. Guru berperan sebagai 
motivator dan fasilitator. Guru berdiri di depan kelas bukan sebagai 
seseorang yang maha mengetahui akan ilmu yang diajarkan. Namun, 
guru hanyalah penyampai sekaligus pengelola gagasan-gagasan segar yang 
senantiasa muncul di tengah proses pembelajaran. Guru juga bukanlah 
sosok yang angker dan antikritik. Guru merupakan sosok yang senantiasa 
mau mendengar keluh kesah peserta didik dalam segala hal.

Tidak ada hukum menghukum di dalam proses pendidikan. Jika ada 
hukuman yang diberikan kepada peserta didik harus bersifat mendidik 
dan menimbulkan sebuah kesadaran bahwa akan yang dilakukan keliru 
dan tidak akan mengulanginya di kemudian hari. 

Lebih lanjut, pembinaan (respon positif ) dari komponen pendidikan 



103

juga penting. Kompenen pendidikan terdiri dari, peserta didik, alumni, 
guru, dewan sekolah, pengawas dan seterusnya. Mereka semua adalah 
kompenen yang wajib turut serta dalam menjaga agar pendidikan 
menjadi hal yang menyenangkan dan mencerdaskan. Artinya, keadaan 
sekolah yang nyaman dan penuh keramahan akan dengan sendirinya 
menjauhkan rasa bosan dan kepenatan. Seseorang yang membawa beban 
berat persoalan akan merasa gembira ketika bertemu dengan komponen 
pendidikan. Kompenen pendidikan lainnya adalah keluarga atau teman 
dalam menghadapi setiap persoalan.

Dengan bekal pendidikan seperti ini tindak kekerasan apalagi bom 
bunuh diri tidak akan dilakukan oleh alumnus sekolah yang notabene 
mereka pernah mendapat pendidikan. 

Mengubah orientasi pendidikan

Selain itu pembenahan kurikulum dalam proses pendidikan 
perlu dilakukan. Kurikulum pendidikan sudah saatnya diorientasikan 
sebagaimana maksud dan tujuan diadakan pendidikan. Kurikulum 
yang diarahkan hanya untuk memenuhi sektor usaha dan dunia kerja 
hanya akan semakin mengerdilkan fungsi dan peran pendidikan dalam 
menciptakan tatanan bangsa yang sejahtera dan mandiri.

Banyaknya aksi kejahatan yang dipelopori oleh peserta didik sudah 
saatnya mengilhami pemerintah untuk mengubah orientasi pendidikan. 
Perlu kiranya pendidik (guru) dibekali materi pendidikan antikekerasan. 
Misalnya, dalam bentuk kegiatan praktik atau dalam satuan kegiatan 
belajar mengajar. 

Pemahaman yang benar mengenai pemahaman teks suci keagamaan 
kiranya juga penting. Hal ini karena, selama ini pendidikan agama yang 
diajarkan di bangku sekolah masih bersifat hafalan. Pendidikan agama 
belum mampu menyentuh kesadaran dan kemandirian peserta didik 
dalam memahami konsepsi agama yang rahmatan lil alamin. 

Sebagaimana ada dalam buku pelajaran agama kelas XI terbitan PWM 
Jawa Timur. Dalam pokok bahasan mengenai jihad, di sana diutarakan 
bahwa jihad adalah berperang. Padahal makna jihad bukan hanya perang. 
Jihad dalam arti sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu juga penting. 
Jihad dalam konteks perang melawan kaum kafir tidak cocok dengan 
iklim keberagamaan di Indonesia. 

Ketika pemaknaan jihad masih saja sebagaimana ada dalam fiqh 
klasik sekian ribu tahun lalu, maka jangan disalahkan jika ada warga 
Muhammadiyah yang turut serta dalam aksi terorisme. Walaupun terorisme 
bukan jihad dalam pemaknaan masyarakat secara umum, namun ketika 
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ada teks yang diajarkan sebagai bagian dari proses pendidikan maka akan 
membentuk mainstreem dalam diri peserta didik. 

Pembenahan bahan ajar dan cara pengajaran (pendidikan) di sekolah 
setidaknya mampu mencegah tindakan yang tidak dibenarkan dihadapan 
hukum. Lebih dari itu, konsepsi jihad tidak disalahartikan oleh segelintir 
orang yang justru merusak nama baik agama. 

Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang cukup 
signifikan dalam mencegah dan mengelimir tindak kekerasan dalam 
bentuk apapun. Karena dari pendidikanlah embrio kesadaran dan 
pemakanaan hidup tumbuh dan berkembang. Jika pendidikan tidak 
diarahkan dalam bingkai memanusiakan manusia dan diajarkan secara 
memadai maka akan banyak insan pendidikan yang melakukan hal yang 
sulit diterima oleh akal sehat.

Selain pembenahan dari sektor pendidikan, pemerintah juga perlu 
mengubah cara sporadis dalam membasmi terorisme. Cara-cara sporadis 
dan antikemanusiaan akan semakin menyuburkan geliat terorisme di 
Nusantara. 

Kebijakan jangka panjang dan holistik serta melibatkan seluruh 
komponen bangsa tentunya akan lebih efektif dalam menindak kejahatan 
terorisme. Lebih dari itu, anggaran belanja negara tidak terbuang sia-sia.

Pada akhirnya, visi pendidikan humanis sudah saatnya kembali 
menjadi agenda besar bangsa Indonesia dalam membangun peradaban 
yang lebih baik. Tanpa hal ini sulit bagi bangsa Indonesia keluar dari jerat 
kekerasan dan terorisme. Wallahu a’lam.
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Menyemai Nasionalisme 
Berbasis Sekolah

Adalah Kenichi Omahe dan Thomas Friedman mengumandangkan 
berakhirnya “nation-state”. Omahe dalam The End of Natio-State 

menyatakan negara adalah the artifact of the 18th and 19th centuries (batu 
peninggalan abad ke-18 dan ke-19). Pada waktu itu tapal batas masih 
jelas dan penting. Mereka merasa pasti di mana garis sebuah tapal batas. 
Ini rakyat kami, itu bukan. Ini kepentingan kami, itu bukan. Ini industry 
kami, itu bukan. Di masa lampau orang berperang atas nama negara, 
senjata sebuah negara diacungkan kepada negara lain.

Tapi kini negara telah lenyap karena tidak ada lagi tapal batas. Kini 
sulit untuk menentukan siapa masuk dalam tapal batas apa karena kegiatan 
ekonomi di tingkat global telah menerjang tapal batas itu dan merusak 
garis-garus peta politik tradisional. Omahe menunjuk pada kenyataan 
global capital markets yang tidak lagi minta permisi kepada negara untuk 
menentukan nilai tukar mata uang. Ditunjukkan pula bagaimana sebuah 
produk tidak lagi dapat dikatakan dihasilkan oleh sebuah negara.  Produk 
sebuah perusahaan Amerika tetapi komponen-komponennya dibuat dari 
pabrik-pabrik yang bersebar di seluruh dunia. Ini berakibat lunturnya 
nasional label, tidak relevan lagi mengatakan sebuah produk adalah 
buatan negara tertentu.

Dalam nada yang tidak kalah garang, Thomas Freidman, wartawan 
New York Times, mengatakan hal yang sama dalam bukuya The Lexus 
and the Olive Tree. Katanya, semua negara di dunia kini harus berpakaian 
sama, yaitu the Golden Straitjacket. Artinya, negara harus menjalankan 
pasar bebas, membuka lebar-lebar pasarnya untuk produk-produk dari 
mana saja di dunia. 



106

Dengan kata lain, ia juga mendukung borderless word, seperti yang 
dikumandangkan oleh Kenichi Omahe. Bahkan dikatakan bahwa negara-
negara yang menolak untuk mengenakan the Golden Straitjacket ia 
akan kena hukumannya sendiri. “Those countries that put on the Golden 
Straitjacket and kep it on are rewarded by the herd with investment capital. 
Those that don’t put it on are disciplined by the herd—einther the herd avoiding 
or withdrawing its money from that country” (I. Wibowo: 2010).

 Benarkah apa yang dikumandangkan oleh Omahe dan Friedman? 
Walaupun berakhirnya nation-state tidak terlalu kentara, namun hal ini 
setidaknya telah melunturkan semangat nasionalisme sebuah bangsa. 
Lihatlah betapa kumandang kata nasionalisme di Indonesia seakan hanya 
bergairah ketika ada momentum-momentum besar seperti, Kebangkitan 
Nasional 20 Mei, Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, dan 
Sumpah Pemuda 28 Oktober, Hari Pahlawan 10 November; ketika 
kedaulatan bangsa diusik oleh Malaysia; ketika banyak tenaga kerja 
Indonesia (TKI) disiksa hingga babak belur dan seterusnya. Namun 
selebritas nasionalisme masih belum menjiwai setiap warga bangsa. Ia 
hanya dipekikkan dalam kata tanpa makna.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana menumbuhkan 
semangat nasionalisme di tengah gempuran modernisme dan globalisme 
yang ditandai dengan sikap individualisme dan semangat kesukuan yang 
mengalahkan rasionalitas, terutama dikalangan peserta didik?

Pendidikan kebangsaan

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah pertama, perlunya 
menggiatkan kembali pendidikan kebangsaan di sekolah. Pendidikan 
kebangsaan adalah proses pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan 
mengancang kurikulum nasional berbasis kearifan lokal. Pendidikan ini 
tidak gelap mata oleh kecanggihan dan kemajuan sistem pendidikan di 
luar negeri dan berkiblat secara taqlid kepadanya. 

Pendidikan kebangsaan diharapkan mampu menumbuhkan semangat 
peserta didik untuk berkreasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa ke-
Indonesia-an belum hilang dari Bumi Pertiwi dan generasi muda. Peserta 
didik diharapkan tidak malu lagi menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Peserta didik diharapkan tetap menjadi pionir atau garda 
depan dalam membela tumpah darah Indonesia yang berkepribadian di 
tengah gempuran globalisasi dan gaya hidup individualisme.

Format pendidikan kebangsaan tidak menjadi hak mutlak pemerintah, 
dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Namun 
harus berakar dan bertumpu kepada kreatifitas guru di sekolah. Pendidik (Guru) tidak hanya mengajarkan nama-nama suku bangsa atau pakaian 
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adat Indonesia, Namun lebih dari itu guru harus menjadi pendidik yang 
mendidik. Mendidik peserta didiknya agar memahami bahwa bangsa ini 
memiliki banyak ragam budaya. Ragam budaya Indonesia tidak kalah 
dengan budaya asing. Bahkan, ragam budaya Indonesia lebih memiliki 
nilai (luhur) dari pada kebudayaan asing (Benni Setiawan: 2008).

Lagu kebangsaan

Lebih dari itu kreatifitas pemimpin daerah pun perlu dihargai. 
Sebagaimana yang dicanangkan oleh Wali Kota Yogyakarta, Herry 
Zudianto. Mulai tahun ajaran 2010/2011 seluruh sekolah di wilayah 
Kota Yogyakarta diharapkan memulai dan mengakhiri pelajaran dengan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya (karya WR Soepratman) dan Padamu 
Negeri (karya Koesbini).

Pemikiran yang cerdas ini patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat 
Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan dan perjuangan memang 
bukan perkara sulit. Namun ketika tidak ada perhatian dan kesanggupan 
komponen sekolah untuk memulainya ini terasa berat.

Menyanyikan lagu di sekolah tentunya akan semakin menguatkan 
semangat belajar dan kebangsaan peserta didik. Mereka akan merasa 
bangga dengan Indonesia dan ke-Indonesia-an. Dalam jiwanya akan 
tertanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Indonesia. Mereka 
tidak akan hanya hafal lagu-lagu pop dari artis papan atas dalam dan luar 
negeri, namun juga mengerti dan memahami sejarah perjuangan bangsa 
melalui sebuah lagu.

Proses memahami sebuah lagu memang tidak dengan serta merta 
atau dalam waktu singkat. Proses ini membutuhkan waktu dan proses 
pengenalan yang dapat dimulai dari seorang guru.

Seorang guru dapat menyelipkan pemahaman tentang kebangsaan 
atau tafsiran terhadap lagu-lagu tersebut dalam mata pelajaran yang 
diampunya. Jadi, peserta didik secara tidak langsung mengerti dan 
memahami arti kegiatan yang dilakukan di pagi hari dan siang hari itu. 
Menyanyikan lagu kebangsaan secara tidak langsung juga merupakan 
bahan ajar pendidikan karakter yang kini menjadi agenda pemerintah.

Revitalisasi pelajaran sejarah

Kedua, revitalisasi pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah yang seringkali 
hanya berupa hafalan nama, tempat, dan fokus kejadian sudah saatnya 
diubah. Mata pelajaran sejarah sudah saatnya diajarkan secara benar 
dan baik oleh guru. Model pengajaran sejarah saat ini seolah menafikan 
sejarah sebagai peristiwa yang sarat makna kehidupan. Alhasil, peristiwa 
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sejarah yang seharusnya dipenuhi nilai-nilai perjuangan, kegagalan dan 
keberhasilan, kesalahan dan keunggulan, serta semangat tak terpatahkan 
untuk memperjuangkan suatu kebenaran yang dilakukan oleh para pelaku 
sejarah justru tidak diajarkan kepada peserta didik.

Penggalian nilai dan makna dalam setiap peristiwa sejarah merupakan 
keniscayaan. Materi pendidikan sejarah tidak boleh menempatkan pelaku 
sejarah sekadar sebagai sebuah nama yang berupaya mengubah jalannya 
kehidupan umat manusia, tanpa mengindahkan nilai-nilai yang dimiliki 
pelakunya (Kompas, 9 Juli 2010).

Mata pelajaran sejarah merupakan pintu gerbang mengobarkan 
semangat nasionalisme dalam diri peserta didik. Peserta didik diajak 
untuk merenung betapa bangsa ini dibangun dengan keringat, darah, 
dan semangat perlawanan tanpa henti. Dengan demikian, peserta didik 
akan paham bahwasanya tugas merekalah saat ini untuk melanjutkan 
perjuangan itu, tidak hanya dengan rajin belajar namun juga berprestasi 
dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara.

Pada akhirnya, semangat nasionalisme tidak boleh mati. Ia harus 
selalu disemai dan dipupuk agar senantiasa hidup dalam sanubari bangsa 
Indonesia. Dengan demikian, bangsa ini pun dapat berdiri tegak sehingga 
tidak mudah dipermainkan (dilecehkan) oleh bangsa lain.
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Pendidikan
Berbasis Budaya Indonesia

Pendidikan seringkali dimaknai secara sempit oleh masyarakat. 
Masyarakat menganggap bahwa pendidikan adalah yang 

berwujud sekolah, pesantren, Perguruan Tinggi, dan seterusnya. Maka, 
tidak aneh jika, seseorang dikatakan tidak berpendidikan karena, ia tidak 
dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. 

Pandangan sebagian masyarakat seperti ini tampaknya akan menjadi 
persoalan di kemudian hari. Apalagi, hal ini didukung oleh teori-teori 
ekonomi yang mendikotomikan pendidikan kaya dan miskin. Perspektif 
kaya-miskin akan semakin mengerdilkan peran masyarakat sebagai 
pendidik yang tak kalah dengan guru yang mengajar di dalam kelas.

Guru pengolah potensi

Guru mengajar di sekolah, pada dasarnya hanyalah pengolah potensi 
yang telah dimiliki oleh peserta didik. Guru mempunyai keterbatasan 
waktu dalam menjalankan profesinya. Tak jarang, seorang guru tidak 
dapat hadir di dalam kelas karena persoalan-persoalan klasik, seperti 
belum mencukupi gaji yang ia peroleh untuk hidup sehari-hari.

Guru pada dasarnya hanyalah manusia biasa yang diberi keterampilan 
untuk mengolah apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap 
manusia. Maka dari itu, sekolah, pesantren, Perguruan Tinggi atau 
apapun yang dimaksud dengan lembaga pendidikan, hanyalah sebuah 
proses mengumpulkan beberapa potensi yang berbeda, sehingga terjalin 
komunikasi yang baik dan memunculkan hal-hal baru dari setiap diri 
peserta didik. 
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Peserta didik satu dapat belajar dan bertukar pengalaman dengan 
peserta didik lain. Dengan demikian, sekolah bukanlah tempat mencari 
gengsi dan pamor atau kedudukan dalam masyarakat. Sekolah adalah 
tempat untuk bertukar pengalaman dan tegur sapa antar sesama peserta 
didik dengan tidak membedakan Si A anak orang kaya dan Si B anak 
orang miskin. Semua setara dalam menuntut ilmu. Dengan demikian, 
guru adalah seorang manager dan produser yang mampu mengolah 
potensi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. 

Sayangnya, pemahaman sebagaimana diutarakan di muka belum 
mampu menyentuh atmosfer dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan di 
negeri yang berpenduduk tidak kurang dari 220 juta jiwa ini masih sangat 
timpang. Artinya, masyarakat sering berpandangan bahwa sekolah yang 
mahal dengan menyediakan fasilitas modern adalah sekolah bermutu dan 
menjamin masa depan anak-anaknya. 

Di sisi lain, masyarakat yang kurang mampu terjebak oleh definisi 
tersebut di atas. Mereka juga merasa “minder” jika menyekolahkan anak-
anaknya di sekolah-sekolah bagi kaum “the have”. Selain tidak mampu 
untuk membiayai sekolah anak-anaknya, orang tua yang kurang mampu 
masih enggan untuk memasukkan ke sekolah “bermutu” tersebut. 
Hal ini disebabkan, mereka takut dengan pergaulan sehari-hari yang 
mengakibatkan anak mereka dianiaya, diejek atau terpegaruh dengan 
perilaku-perilaku yang kurang baik. 

Dikotomi pendidikan bagi anak kaya dan miskin semakin tampak 
ketika bangsa ini diserbu oleh kepentingan-kepentingan atau misi 
kapitalisme dan dunia global. Banyak masyarakat yang mempunyai 
ketersediaan biaya menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Bukan 
pada jenjang pendidikan lanjut, seperti Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3), 
melainkan jenjang sekolah menengah pertama (SMP), bahkan sekolah 
dasar (SD). Mereka beralasan, pendidikan di Indonesia tidak bermutu 
dan tidak keren. Artinya, mereka menganggap pendidikan di Indonesia 
harus banyak belajar dari pendidikan luar negeri yang memberikan fasilitas 
pendidikan penunjang lebih.

Budaya bangsa

Pandangan ini tidak selamanya salah, pendidikan di Indonesia 
sudah saatnya berbenah menyongsong masa depan baru. Pembenahan 
pendidikan Indonesia juga harus bersumber dari kekhasan atau khasanah 
adi luhung bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia tidak selayaknya 
meniru gaya atau model pendidikan Amerika. Hal ini disebabkan, bangsa 
Amerika mempunyai adat atau budaya yang berbeda dengan budaya 
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bangsa Indonesia. 
Dengan demikian, pendidikan Indonesia harus berbeda dengan 

model Amerika. Kalau toh kita meniru model pendidikan Amerika, 
harus disesuaikan terlebih dahulu dengan budaya masyarakat Indonesia. 
Ketika hal ini tidak mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan 
pemerintah khususnya, maka akan terjadi ketimpangan dalam sistem 
pendidikan nasional. Hal ini disebabkan, faktor kesiapan struktur dan 
infastruktur bangsa yang belum memadai. 

Maka, guna mendapatkan pendidikan yang bercirikan ke-Indonesia-
an, semua pihak harus dapat berfikir bagaimana menciptakan tatanan 
pendidikan yang ramah dengan budaya Indonesia. Menggali nilai-nilai 
luhur budaya bangsa Indonesia nampaknya akan menjadi semangat baru 
dalam pendidikan nasioal.

Pendidikan yang bercirikan budaya bangsa Indonesia inilah yang 
mungkin akan dapat mengurai benang kusut pendidikan nasional. 
Pendidikan yang mampu mengerakkan dan menata peradaban baru tanpa 
harus mengadopsi atau mencari model pendidikan bangsa lain.

Ketika pendidikan tidak mampu berbicara pada wilayah yang 
demikian, maka ia hanya akan menjadi menara gading—meminjam 
istilah Freire. Pendidikan hanya menjadi konsumsi masyarakat berpunya 
dan tidak mampu menyentuh persoalan sosial. Allahu a’lam.



112

Pendidikan Berbasis
Hak Asasi Manusia (HAM)

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mulai mendapat 
tanggapan yang beragam dari masyarakat pascajatuhnya Soeharto 

dari kursi kepresidenan. Perbincangan mengenai HAM seringkali 
dikaitkan dengan rezim Orde Baru yang otoriter. Kasus-kasus yang 
dahulu menjadi “agenda keberhasilan” dalam menumpas gerakan separatis 
berubah menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Artinya, setiap 
penumpasan gerakan separatis selalu menyisakan persoalan pembunuhan, 
pembataian dan seterusnya yang sangat erat hubungannya dengan isu-isu 
HAM.

Ambil contoh, kasus Tanjung Priok, tragedi Lampung, Malapetaka 
Januari (Malari) 15 Januari 1974, penembakan aktivis di Trisakti dan 
Semanggi 1998, dan akhir-akhir ini pembunuhan aktivis HAM Munir. 
Ketika, kasus-kasus tersebut di proses secara hukum, banyak kalangan 
yang berpendapat, bahwa, sidang ini hanya formalitas. Aktor intelektual 
di balik aksi-aksi tersebut tetap dapat bernapas lega. Sedangkan eksekutor 
aksi, merengkuk di balik jeruji besi.

Dalam tulisan ini tidak akan membahas panjang lebar mengenai hal 
di atas. Tulisan ini hanya mengulas sedikit tentang pentingnya pendidikan 
berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) bagi bangsa Indonesia. 

Sekilas tentang HAM

HAM menuurut, Frans Magnis Suseno (1987) adalah kekuasaan 
atau kewenangan yang dimiliki oleh manusia, bukan diberikan kepadanya 
oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif (hukum-hukum yang 
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berlaku) melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia 
memiliki HAM karena ia adalah manusia. 

Pengertian di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa, dengan HAM 
manusia dapat disebut dengan manusia. Sebaliknya, jika HAM telah 
hilang dan “dikangkangi” oleh kepentingan orang atau sekelompok orang 
yang lain, maka, ke-manusia-an manusia telah hilang.

Maka, pendidikan mengenai HAM sudah selayaknya diberikan 
kepada masyarakat. Artinya, masyarakat harus disadarkan bahwa ia 
mempunyai HAM sebagai bekal mereka hidup sejak dini. Dengan 
demikian, ketika hak-haknya direnggut oleh orang lain maka, ia dapat 
membela diri. 

Pendidikan Berbasis HAM

Salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan mengajarkan 
HAM kepada masyarakat adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya 
berarti sekolah, pesantren, Perguruan Tinggi dan seterusnya. Pendidikan 
juga berbentuk lembaga seperti keluarga, masyarakat itu sendiri dan 
pemerintah.

Pengenalan HAM semestinya telah ditanamkan sejak di dalam 
keluarga. Artinya, keluarga mempunyai kewenangan (baca: tanggung 
jawab) lebih untuk menanamkan HAM pada diri anak. 

Anak (manusia) mempunyai hak untuk hidup. Artinya, ia adalah 
insan merdeka yang oleh karenanya, anak tidak boleh disakiti dan siksa. 
Kekerasan terhadap anak yang baru-baru ini kembali merebak, merupakan 
salah satu bukti belum sadarnya keluarga akan arti penting HAM.

Anak juga mempunyai hak untuk berekspresi. Artinya, pengambilan 
keputusan  yang dilakukan dalam keluarga seyogyanya memperdulikan 
dan menghormati pendapat anak. 

Ambil contoh, dalam menentukan sekolah. Orang tua tidak boleh 
memaksakan kehendaknya untuk menentukan sekolah anaknya. Orang 
tua setidaknya memberikan  beberapa alternatif sekolah untuk dipilih 
anaknya. Hal ini tentunya didasarkan oleh pertimbangan baik, buruk atau 
manfaat bagi calon peserta didik. Anak diberi keluasan dan kebebasan 
untuk memilih calon sekolahnya. Dengan demikian, ia akan merasa 
nyaman dengan pilihan yang telah diputuskannya.

Sekolah

Sekolah sebagai lembaga kedua pembentukan karakteristik anak 
dan pengembangan potensi, merupakan kelanjutan pengenalan HAM 
yang pertama. Ketika keluarga mendasarkan pendidikan HAM pada pola 
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atau tingkah laku secarta langsung. Maka, sekolah mengajarkan HAM 
pada taraf teori aplikatif. Artinya, tidak hanya teori-teori perkembangan, 
pengertian HAM saja, melainkan didukung oleh data atau contoh-contoh 
pelanggaran HAM. 

Seorang guru setidaknya juga mempunyai kewajiban untuk 
mengembangkan atau menunjukkan itikad yang baik untuk mendidik 
berbasis HAM. Misalnya, guru harus menjadi orang tua yang baik bagi 
peserta didik. Guru harus mau menerima kritik atau sanggahan dari peserta 
didik. Hal ini didasarkan pada beragamnya bacaan atau pengalaman 
peserta didik.

Jika, seorang guru hanya mampu membaca tiga teks buku dalam satu 
mata pelajaran. Maka, empat puluh siswa dalam sebuah kelas, misalnya, 
tentunya mereka mempunyai bacaan yang beragam. Kemampuan untuk 
mencerna sebuah buku pelajaran pun akan sangat berbeda satu peserta 
didik dengan peserta didik lainnya.  Hal ini mengakibatkan semakin 
beragamnya pendapat dan gagasan yang dilontarkan oleh peserta didik 

Dengan demikian, guru harus menempatkan dirinya sebagai seorang 
yang “menimba ilmu” dari muridnya. Keadaan demikian akan menjadikan 
suasana kelas yang menyenangkan. Guru dan murid saling belajar. Tidak 
ada yang pandai dan bodoh di antara mereka, yang ada hanyalah saling 
tukar pengalaman dan pandangan.

Selanjutnya adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. 
Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mendidik. Artinya, ia adalah 
bagian yang tak terpisahkan dari mata rantai pendidikan. Anak belajar 
dengan orang tua, sekolah dan akhirnya kembali kepada masyarakat.

Cara masyarakat mendidik adalah dengan sikap. Misalnya, dalam 
sebuah masyarakat ada larangan untuk merokok atau anak kecil dilarang 
merokok. Maka, masyarakat pun juga tidak diperkenankan untuk 
merokok di depan anak kecil. 

Demikian pula di tempat-tempat umum. Seorang perokok harus 
menghormati hak orang lain yang tidak merokok. Maka, tepat apa yang 
telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Surabaya 
Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Adanya peraturan larangan merokok 
di tempat umum adalah bukti adanya kesadaran masyarakat untuk 
menghormati hak seseorang untuk sehat dan menghirup udara segar.

Terakhir adalah peran serat pemerintah. Sebagaimana telah 
diungkapkan di atas, pemerintah mempunyai tanggung jawab menjaga 
(baca: menegakkan HAM). Departemen pendidikan nasional, dalam hal 
ini, sudah seyogyanya merumuskan pendidikan berbasis HAM untuk 
diajarkan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lain. Sebagai bekal 



115

pengenalan HAM secara teoritis sejak dini.
Selain Depdiknas, lembaga-lembaga lain juga harus menjamin 

kebebasan berekspresi dan berpendapat. Penanganan kasus-kasus 
pelanggaran HAM yang tak kunjung usai, adalah tanda kurang adanya 
itikad baik dari pemerintah untuk mengajarkan atau mendidik bangsa 
berbasis HAM. 

Pendidikan berbasis HAM pada dasarnya adalah usaha nyata semua 
pihak guna mewujudkan kehidupan yang seimbang (baca: harmonis) 
antara hak dan kewajiban. Hal ini disebabkan, ketimpangan antara hak 
dan kewajiban akan berakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa, yang 
pada ujungnya saling serang dan saling bunuh.
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Pendidikan Berbasis Moral

Video porno kembali menggemparkan warga Klaten Jawa Tengah. 
Setelah terkuaknya video mesum antara perangkat desa dengan 

seorang siswi SMA, kini beredar video porno peserta didik biru-putih 
(SMP). Video berdurasi lima menit tersebut, menggambarkan sepasang 
anak muda yang sedang melakukan pekerjaan layaknya pasangan suami-
istri. 

Beredarnya video porno tersebut seakan menambah deret persoalan 
pendidikan di Indonesia. Pendidikan indonesia belum mampu menjadi 
pioner dalam menyelesaikan persoalan moralitas bangsa. Pendidikan di 
indonesia hanya berorientasi pada materi dan hasil. Pendidikan indonesia 
belum mampu menyentuh persoalan riil yang dialami oleh masyarakat. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana mengajarkan 
pendidikan yang mampu menjadikan peserta didik mandiri, bertanggung 
jawab, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-
norma masyarakat ?

Menurut Undang-undang SISDIKNAS 2003 Pasal 1, pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan mencakup masalah bagaimana mengembangkan anak 
didik sebagai manusia individu sekaligus warga masyarakat (Sumaji, dkk: 
1998). Tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
(Darmaningtyas: 2004)

Dengan demikian, pendidikan pada dasarnya adalah usaha nyata 
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dalam membentuk moralitas anak didik menjadi generasi bangsa yang 
tangguh.

Generasi bangsa yang tangguh adalah manusia yang bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia (bermoral). Maka dari itu, 
pendidikan sebagai elemen pencerahan bangsa harus dapat memposisikan 
dirinya—mendorong) terwujudnya pendidikan berbasis moral. 

Pendidikan berbasis moral akan sangat berguna bagi peserta didik 
dalam mengembangkan diri dan bergaul dengan masyarakat. Moral adalah 
bekal di dalam mengembangkan diri. Hal ini dikarenakan, ketika, moral 
telah di dalam diri manusia akan dapat mempertanggung jawabkan segala 
aktivitasnya terhadap dirinya sendiri, orang lain dan utamanya kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian 
manusia dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun 
dalam masyarakat yang masih terbelakang. Hal ini dikarenakan, kerusakan 
moral seseorang mengganggu ketentraman yang lain. Jika dalam suatu  
masyarakat banyak orang yang rusak moralnya, maka akan gocanglah 
keadaan masyarakat itu.

Mochtar Bukhori, mendefiniskan pendidikan moral sebagai to guide 
the young towards voluntary personal commitment to values (pekerjaan 
membimbing generasi muda untuk secara sukarela mengikat diri pada 
norma-norma atau nilai-nilai. Diharapkan, pendidikan moral akan 
membentuk kapasitas intelektual (intellectual resources) generasi muda 
yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bertanggung 
jawab (informed and responsible judgment) atas hal atau permasalhan rumit 
yang dihadapinya dalam kehidupan.

Jadi, orientasi pendidikan moral yakni pengikat diri, dengan nilai-
nilai, harus terjadinya secara sukarela, harus tumbuh dari dalam dan 
bukan karena ancaman atau ketakutan akan sesuatu.

Maka, peran penting orang tua dan pendidik (guru) sangat diharapkan 
disini. Orang tua mendorong anak-anaknya untuk mandiri dan mampu 
bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 

Kepedulian orang tua dalam mendidik putra-putrinya menjadi kata 
kunci. Menyediakan waktu untuk sekadar bersendau gurau, bermain dan 
berempati terhadap apa yang dialami putra-putrinya dapat meningkatkan 
kemampuan seseorang untuk mandiri dan bertanggung jawab. 

Saling tegur sapa dalam keluarga akan mendorong peserta didik 
untuk terus belajar. Ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anaknya 
merupakan persoalan yang mengancam eksistensi anak. Hal ini 
dikarenakan, menurut Elie Wiesel, kejahatan terbesar di dunia bukanlah 
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kemarahan atau kebencian, melainkan kemasabodohan. 
Ketika suasana di dalam keluarga sudah mendukung, kondisi di 

sekolahan pun juga harus demikian. Guru bukanlah monster yang 
menakutkan. Guru harus menjadi sahabat peserta didiknya. Jadi ada 
keterbukaan antara peserta didik dan gurunya. Keterbukaan ini akan 
menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan. Peserta didik dapat 
menyampaikan keluh kesah dan berbagi pengalaman dengan gurunya 
dan sebalinya. 

Dengan demikian, peserta didik akan malu melakukan kesalahan 
atau melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ia akan sadar 
bahwa melakukan perbuatan melanggar norma akan merusak citra 
keluarga, sekolah dan dirinya sendiri. Kesadaran yang tumbuh dari jiwa 
yang disemai dengan kasih sayang inilah cikal bakal generasi terdidik 
harapan bangsa. 

Kasus merebaknya video porno yang dilakukan oleh peserta didik 
pada dasarnya adalah cerminan ketidakpedulian orang tua, guru dan 
masyarakat terhadap perkembangan generasi muda bangsa. Mereka 
dibiarkan tumbuh kembang tanpa belaian kasih sayang dan perhatian. 
Ketika mereka melakukan kesalahan, orang tua selalu menyalahkan tanpa 
merenung mengapa hal ini bisa terjadi. Anak-anak menjadi pihak yang 
selalu disalahkan.

Pada akhirnya, kepedulian semua pihak untuk mendidik generasi 
muda penerus bangsa menjadi kata kunci dalam menyelesaikan dan 
mencegah kasus ini terulang kembali. Allahu a’lam.
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Pendidikan dan Kekerasan

Kekerasan tampaknya masih menjadi mantra kehidupan berbangsa. 
Kekerasan oleh aparat kembali muncul di Musi Rawas, Sumatera 

Selatan. Peristiwa terjadi saat petugas akan membubarkan massa yang 
memblokade jalan lintas Sumatera dengan tuntutan pemekaran wilayah 
Kabupaten Musi Rawas. 

Empat korban tewas akibat penembakan pada Senin (29/4), di 
Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Tiga 
dari empat korban, yaitu Mikson  (35) Apriyanto (18), dan Suharto, (18), 
dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rupit dalam satu 
liang lahat. Sedangkan satu korban lainnya, Padilah, 45, dimakamkan 
di Desa Pantai atau sekitar satu kilometer dari Desa Rupit. Sementara 
itu, 10 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit (RS) Lubuklinggau. 
Sebelumnya kita juga menyaksikan penembakan oknum kopassus 
terhadap tahanan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. 

Kota Palopo pun tak lepas dari bara konflik. Kasus anarkis di Kota 
Polopo (31/3) diduga sebagai buntut ketidakpuasan terhadap hasil 
pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Massa yang diduga 
pendukung calon wali kota/wakil wali kota yang kalah, Haidir Basir-
Thamrin Jufri, mengamuk dan membakar sejumlah bangunan.

Bangunan yang menjadi sasaran yakni kantor Dewan Pimpinan 
Daerah Partai Golkar, kantor Wali Kota Palopo, dinas perhubungan, 
kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kantor Kecamatan Wara 
Timur, dan kantor Harian Palopo Pos.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pendidikan 
mengurai persoalan tersebut?
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Pendidikan Humanis

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU No 20 Tahun 2003, 
tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Menilik konsepsi di atas, pendidikan merupakan proses saling 
menghargai antar komponen. Semua adalah sama. Guru bukanlah 
seseorang yang serba tahu. Siswa pun bukanlah manusia bodoh yang 
perlu dicekoki berbagai teori sesuai buku ajar. Pendidikan merupakan 
bagian integral mengenal diri terhadap realitas empiris. Pendidikan bukan 
saja mengecap teori dan menghafalkan rumus. Pendidikan merupakan 
pemerdekaan pribadi. Pendidikan adalah pengelolaan potensi sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia 
(humanizing human being). Proses pendidikan humanis dilakukan dengan 
sadar dan terencana. Pola pendidikan humanis, penyadaran dalam bahasa 
Romo Mangun, pengangkatan manusia muda ketaraf insani dalam 
bahasa Romo Driyarkara dan principle of reaction dalam bahasa Ki Hajar 
Dewantara sudah saatnya diimplementasikan. 

Bangsa ini memiliki banyak tokoh pendidikan yang mengemukakan 
gagasan brilian. Mengapa mereka tidak pernah kita rujuk? Mungkin benar 
pendidikan nasional Indonesia lebih berorientasi kerja atau pasar, tanpa 
memedulikan aspek-aspek humanis dalam pendidikan. 

Ruh pendidikan nasional tergadai oleh gemerlap dunia kerja dan 
kejar setoran demi sebuah “prestasi”. Prestasi tampil di aras internasional 
namun melupakan hakikat dan makna pendidikan sebagai sebuah proses 
hidup.

Dalam pendidikan yang bercorak humanis, seseorang dianggap 
sama. Artinya, semua manusia memiliki potensi yang telah diberikan oleh 
Tuhan sejak lahir. Potensi inilah yang diolah dan dikembangkan untuk 
bekal hidup. Tidak dengan jalan pemaksaan (kekerasan), melainkan 
dengan saling tegur sapa dan saling mengisi. 

Sekolah merupakan persemaian cinta kasih tanpa batas, antara 
guru dan siswanya. Relasi ini tergambar jelas dalam penelitian T. Priyo 
Widianto (2000). Guru dapat bersikap seperti simbah, simbok, dan babu. 
Jika, semua guru mampu bersikap seperti ini, maka harmoni di dalam 
sekolah akan tercapai. Sekolah menjadi tempat menyenangkan bagi siswa 
untuk belajar, berinteraksi, dan tumbuh kembang.
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Komunitas Beradab

Proses seperti itu merupakan esensi pendidikan. Sebuah proses tiada 
henti yang menjadikan setiap insan nyaman untuk hidup berdampingan. 
Manusia hidup dalam komunitas beradab (homo homini socius), bukan 
dalam komunitas saling terkam dan mematikan (homo homini lupus).

Komunitas beradab terbangun dari cita bersama. Cita menyadarkan 
posisi manusia sebagai makhluk berakal dan berbudi. Manusia merupakan 
masterpiece ciptaan Tuhan. Manusia adalah manusia utama, sehingga 
ciptaan Tuhan terdahulu wajib bersujud kepadanya. Makhluk mulia 
selayaknya berperilaku santun. Santun dalam ucapan maupun sikap. 
Kesantunan ini terbentuk dari sistem pendidikan yang kuat. Sistem 
pendidikan yang memberi keleluasaan (kebebasan) kepada komponen 
pendidikan untuk berkembang tanpa terbebani kurikulum yang ndakik-
ndakik. 

Kurikulum pun selayaknya diarahkan untuk menjadikan proses 
belajar sebagai hal yang menyenangkan. Bukan menegangkan atau 
bahkan membebani siswa. Hal ini dikarenakan, kurikulum merupakan 
hal utama. Dari sinilah seorang guru mengimplementasikan sistem 
pendidikan. Jika kurikulumnya saja tidak mampu menjadi acuan yang 
benar, maka berlangsungan proses pendidikan pun akan kacau dan tanpa 
arah. Dengan demikian, kurikulum selayaknya bersumber dari semangat 
pemanusiaan.

Jika hal tersebut tidak menjadi agenda dalam pendidikan nasional, 
maka kekerasan, aksi brutal, dan bahkan konflik horizontal tinggal 
menunggu waktu. Pasalnya generasi muda dididik menjadi bengis dan 
menghalalkan cara kekerasan atas nama pendidikan.

Ketika pendidikan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap 
keadaban publik, maka pelapukan bangsa akan semakin cepat. Bangsa 
Indonesia akan semakin sulit keluar dari krisismultidimensional. Bangsa 
Indonesia pun semakin terseok dalam kubangan masalah. 

Pada akhirnya, beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini 
menunjukkan secara gamblang, bahwa pendidikan Nasional masih 
jauh dari cita pembangunan manusia seutuhnya ala foundhing fathers 
and mathers. Pendidikan Indonesia masih saja berjibaku oleh tarikan 
kepentingan yang jauh dari semangat kebangsaan. (Sinar Harapan. Senin, 
6 Mei 2013).
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Pendidikan Karakter

Kementerian Pendidikan Nasional, mulai tahun ini akan 
menerapkan konsep pendidikan karakter. Dengan pendidikan 

karakter diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik. 
Lebih dari itu pendidikan karakter akan membentuk jati diri bangsa. 
Pendidikan karakter akan diterapkan mulai jenjang taman kanak-kanak 
(TK) hingga perguruan tinggi (PT).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pendidikan 
karakter mesti dimasukkan dalam kurikulum nasional, bukankah 
salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkarakter? 
Bagaimana seharusnya pendidikan diajarkan?

Epistemologi pendidikan karakter

Doni Koesoema A (Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di 
Zaman Global: 2010) menyebut pendidikan karakter bertujuan membentuk 
setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan. Dalam pendidikan 
karakter, yang terutama dinilai adalah perilaku, bukan pemahamannya. 
Doni membedakan pendidikan karakter dengan pendidikan moral atau 
pendidikan agama. Pendidikan agama dan kesadaran akan nilai-nilai 
religius menjadi motivator utama keberhasilan pendidikan karakter. Akan 
tetapi, di zaman modern yang sangat multikultural ini, nilai-nilai agama 
tetap penting dipertahankan, namun tidak dapat dipakai sebagai dasar 
kokoh bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Jika nilai agama ini 
tetap dipaksakan dalam konteks masyarakat yang plural, yang terjadi 
adalah penindasan oleh kultur yang kuat pada mereka yang lemah.

Maka konsepsi utama dalam membangun dan mengajarkan 
pendidikan karakter adalah bersikap. Sikap, perilaku, dan teladan yang 
baik menjadi kunci utama keberhasilan dalam melaksanakan tujuan 
pendidikan karakter.
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Maka dari itu, keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya terletak 
pada pelaksaan di sekolah. Namun, juga dalam lingkungan keluarga dan 
masyarakat. Kerjasama (networking) antara ketiga komponen ini menjadi 
penting artinya. Sikap orangtua sebagai pendidik utama di rumah 
akan sangat menentukan masa depan bangsa ini. Guru di sekolah pun 
demikian. Setiap gerak-geriknya merupakan representasi kebajikan yang 
akan dipraktikan oleh peserta didik. 

Kearifan lokal

Demikian pula dengan masyarakat. Masyarakat yang baik adalah 
sekumpulan manusia yang mempunyai peradaban. Masyarakat 
berperadaban dibangun dari ketekunan dan keteguhan dalam menjalankan 
norma-norma yang telah disepakati bersama. Norma ini menjadi penanda 
nilai yang harus ditaati dan dijunjung tinggi keberadaannya.

Lebih dari itu, masyarakat berperadaban dibangun melalui kearifan 
dari keaneragaman nilai dan budaya kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu 
segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan 
bersama dengan melihat realitas plural yang terjadi. (Muktiono Waspodo: 
2010).

Meminjam kajian Doni Koesoema di atas, norma atau kearifan dari 
keanekaragaman yang dibangun bukan atas dasar salah satu agama baku 
(mayoritas) atau minoritas, namun berdasar kearifan lokal (local genius). 
Kearifan lokal ini tentu bukan menjadi hak dominan agama tertentu, 
namun merupakan berpaduan yang apik antara unsur-unsur yang lain 
tanpa harus mengebiri satu sama lainnya.

Lebih lanjut menurut Djohar (2003) membangun karakter 
merupakan komponen “the hidden curriculum”, yang pencapaiannya 
tergantung pada proses pendidikan dari pada substansi pendidikannya. 
Bagaimana kebiasaan peserta didik belajar yang akan mewarnai karakter 
mereka. Karakter tidak dapat diajarkan, akan tetapi diperoleh dari 
pengalaman mereka. Oleh karena itu, harus dilatih.

The hidden curriculum seperti, upacara dan prosedur sekolah; 
keteladanan guru; hubungan peserta didik dengan guru, staf sekolah 
lainnya, dan sesama mereka sendiri; proses pengajaran; keanekaragaman 
peserta didik; penilaian pembelajaran; pengelolaan lingkungan sekolah; 
kebijakan disiplin; perlu dipadu dengan kurikulum akademik (academic 
curriculum), seperti mata pelajaran inti, termasuk kurikulum kesehatan 
jasmani, dan program-program ekstrakurikuler (extracurricular programs) 
seperti tim olahraga, klub, proyek pelayanan, dan kegiatan-kegiatan 
setelah jam sekolah (Khoiruddin Bashori: 2010).
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Kebiasaan mereka sehari-hari yang dapat menghasilkan pengalaman 
pada diri peserta didik inilah yang akan dapat membangun karakter 
bangsa. Maka situasi dan kondisi yang memberikan pengalaman belajar 
terhadap mereka yang perlu dikontrol. Pembangunan moral dan karakter 
lebih efektif melalui dialog. Yaitu mendiskusikan kasus nyata yang 
diangkat melalui proses pelatihan-pelatihan.

Maka dari itu, pendidikan karakter bukanlah materi baku yang harus 
dibuat dalam kurikulum sekolah atau pendidikan. Pendidikan karakter 
merupakan implementasi nyata dari kehidupan masyarakat sehari ini. 
Pengkondisian kehidupan masyarakat yang berperadaban merupakan 
kunci sukses program ini. 

Dengan demikian dibutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa 
untuk berbuat kebajikan. Teladan yang baik perlu dimulai dari pucuk 
pimpinan negeri ini. Pemimpin negeri sudah saatnya meninggalkan praktik 
politik koncoisme, anti-korupsi, dan berani mengatakan kebenaran dan 
menolak kebatilan. Tanpa hal demikian, akan sulit bagi bangsa ini bangkit 
dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan. 
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Bina Damai
dalam Pendidikan

Konflik horizontal semakin menjadi. Seluruh aspek kehidupan 
seperti menjadi pemantik kerusuhan dan konflik. Mulai dari 

perebutan lahan (persoalan ekonomi), harga diri (sosial), kepercayaan 
terhadap Tuhan (agama), dan etnisitas.

Peristiwa tersebut tergambar jelas di Indonesia saat ini. Pada bulan 
Agustus saja setidaknya ada empat peristiwa kerusuhan di Nusantara. 
Minggu 19 Agustus, konflik SARA pecah di Sukabumi, Jawa Barat. 
Tepatnya di perkampungan Tarekat At-Tijaniyah Mutlak di Kampung 
Cisaloka, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat. Tujuh rumah jemaat At-Tijaniyah dibakar massa. 
Pembakaran ini dipicu oleh meninggalnya seorang Ustad di daerah 
tersebut. Jenasah Sang Ustad ditemukan tak jauh dari perkampungan 
Tarekat At-Tijaniyah. Tarekat ini pernah divonis sesat dan menyesatkan 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. 

Senin, 20 Agustus, bentrok antara warga dua kampung pun menghiasi 
indahnya silaturrahmi dan saling bermaafan di Hari Raya Idul Fitri di Sigi, 
Sulawesi Tengah. Satu korban tewas ditemukan dalam bentrok di Sigi, 
dan puluhan luka termasuk seorang wartawan Nuansa TV. Bentrok juga 
terjadi di Kelurahan Mangga Dua dan Toboko Ternate Maluku Utara. 
Jatuhnya korban tidak bisa dihindari di tengah garang dan emosi massa 
yang tak terkendali.

Penembakan juga terjadi pada Selasa, 21 Agustus di Enarotali, 
Kabupaten Paniai. Penembakan yang dilakukan anggota Organisasi Papua 
Merdeka itu menewaskan Brigadir Yohan Kisiwaito. Dalam enam hari 
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terakhir, lima warga dan polisi di Papua tewas ditembak di lima tempat 
berbeda.

Teranyar adalah konflik di Sampang Madura, pada 26 Agustus. 
Bentrokan antara kelompok anti-Syiah dan Syiah ini mengakibatkan dua 
orang meninggal dunia dan lima lainnya terluka. Korban tewas adalah 
Hemama, 40, dan adiknya, Thohir, 35. Keduanya dikenal sebagai penganut 
Syiah.  Sedangkan korban luka berasal dari kelompok anti-Syiah. Yakni, 
Syaiful, Samsul, Syaifuddin, Hasyim, dan Mat Soleh. Selain korban dari 
warga, Kapolsek Omben AKP Aries Dwi terluka parah di dahi karena 
lemparan warga saat mencoba melerai bentrokan. Tidak hanya bentrok, 
namun beberapa rumah warga Syiah di Sampang pun hangus dibakar 
massa. Kini warga Syiah diungsikan guna menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. Sebuah potret kebangsaan yang tercoreng.

Semakin tingginya intensitas konflik di Indonesia menimbulkan 
sebuah tanda tanya besar. Mengapa hal tersebut menjadi biasa di tengah 
uforia demokratisasi? Bagaimana pendidikan berperan dalam membangun 
keadaban bangsa tanpa konflik?

Dua Simpul Konflik

Menurut Jacques Bertrand dalam Nationalism and Ethnic Conflict in 
Indonesia, ada dua simpul masalah umum yang bisa menyebabkan konflik. 
Prinsip pertama, yang terkait dengan pertanyaan mengenai inklusi dan 
ekslusi keanggotaan, menyerupai pembedaan antara nasionalisme sipil 
dan etnis. Kriteria inklusi paling luas cenderung merupakan kriteria 
yang paling mendukung kestabilan, sementara yang paling mengekang, 
kerap terkait dengan jenis nasionalisme etnis terburuk, yang cenderung 
memunculkan kekerasan terhadap mereka yang disingkirkan.

Kekerasan juga bisa terjadi ketika kelompok-kelompok tercakup 
sebagai individu-individu tetapi mereka tidak diakui sebagai kelompok. 
Dalam kasus ini, inklusi bersifat luas dan mengikuti kriteria individualis 
menurut prinsip-prinsip liberal, tetapi tidak ada pengakuan atas kelompok-
kelompok tertentu, perbedaan budayanya, dan kepentingan yang muncul 
dari perbedaan tersebut. Penolakan pengakuan yang berulangkali bisa 
menyebabkan kekerasan.

Prinsip kedua yang menentukan model kebangsaan terkait dengan 
ketentuan-ketentuan dan saran inklusi. Meski kriteria keanggotaan 
bisa saja luas dan beberapa kelompok diakui, inklusi mereka mungkin 
memberikan bagian yang lebih besar kepada budaya atau preferensi 
tertentu dari suatu kelompok yang hegemonis. 

Dalam hal ini, bahasa resmi, kurikulum pendidikan, simbol nasional, 
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praktik agama, atau representasi formal dalam lembaga-lembaga politik 
bisa memunculkan debat dan konflik. Perundingan bisa berlangsung 
melalui jalan damai, jika pemerintah dilengkapi dengan saluran atau wadah 
yang memadai untuk menyuarakan keluhan dan menciptakan tekanan 
terhadap kelompok yang dominan. Kelompok bisa membuat klaim dan 
mengendepankan kepentingan mereka melalui sarana kelembagaan formal 
seperti representasi dalam legislatif, atau sarana-sarana yang lebih informal 
seperti kritik terbuka melalui media ataupun protes poliik damai.

Humanisasi

Lebih lanjut, konflik dan anarkisme yang terjadi saat ini 
menunjukkan kepada kita betapa keadaban publik sudah mulai luntur. 
Proses humanisasi dalam terma pembudayaan ala Driyarkara pun sudah 
semakin terpinggirkan. 

Proses humanisasi adalah perjalanan tiap pelaku, aktor, subyek 
manusia Indonesia yang berjuang dengan cerdas, batin hening untuk 
mencipta struktur-struktur hidup bersama yang semakin manusiawi, 
berharkat hingga keragaman sebagai bangsa yang satu mengarah menuju 
bernegara yang demokratis dan berkepastian hukum di mana setiap 
kemajemukan dihormati dengan keberlainannya dan belajar untuk hidup 
saling damai sebagai warga negara Indonesia.

Humanisasi pun bermakna kerja-kerja peradaban yang semakin 
mencipta kondisi hidup bersama semakin manusiawi, semakin 
menyejahterakan satu sama lain karena orang-orangnya juga saling 
mengembangkan kemanusiaan sesama dan dirinya. Humanisasi dari 
kondisi sosial manusia saling mengerkah sesamanya sebagai serigala 
(homo homini lupus) menuju ke kondisi hidup bersama di mana manusia 
memperlakukan sesamanya dan hidup bersama sebagai sahabat (homo 
homini socius) (Mudji Sutrisno, 2009).

Tiga Tahap

Guna mewujudkan hal tersebut, dalam sejarah filsafat pendidikan 
kita jumpai tokoh-tokoh yang menekankan aspek penyesuaian kurikulum 
dan cara mendidik dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827) misalnya, membedakan tiga tahap dalam 
perkembangan anak yang perlu diperhatikan dalam mendidik mereka. 

Pada tahap pertama ini pikiran anak biasanya masih cukup kabur dan 
belum terpilah-pilah. Pada tahap kedua, obyek-obyek pemikiran disadari 
dengan jelas dalam berbagai bentuk dan sifatnya. Pada tahap terakhir, 
obyek-obyek tersebut dapat dimengerti sebagai contoh perwujudan 
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konsep umum. Dalam proses melewati tahap-tahap tersebut, sebagai 
peserta didik anak perlu secara aktif dilibatkan agar ia sendiri memperoleh 
dan memperdalam pengetahuannya.

Ketiga tahap perkembangan anak menurut Pentalozzi tersebut 
menampakkan gema pengaruhnya dalam paham Alfred N. Whitehead 
(1896-1947) tentang ritme pendidikan. Menurut paham tersebut, dalam 
proses pendidikan dapat dibedakan tiga tahap yang secara ritmis perlu 
dijaga kelangsungannya. 

Tahap pertama disebut “tahap romantis”, yakni tahap orang 
mendapatkan pengetahuan: bahannya masih terasa segara karena baru, 
tetapi banyak hal masih belum jelas; ada daya tarik untuk lebih mengerti; 
pengertian masih bersifat intuitif. Tahap kedua, “tahap presisi”, adalah 
tahap analisis untuk mendapatkan ketepatan pengertian. Bahan yang 
diperoleh secara umum dan global dalam tahap romantis dianalisis, 
disistematisasikan, dan diolah pada tahap ini. Tahap ketiga, “tahap 
generalisasi”, adalah tahap sintesis dimana pengetahuan yang diperoleh 
dapat ditempatkan dalam kerangka suatu sistem pemikiran tertentu (Alex 
Lanur, 2000).

Tampak jelas betapa tahapan di sekolah mempunyai perannya masing-
masing. Pendidikan dasar (Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-
kanak, dan Sekolah Dasar), menjadi fondasi utama tahap perkembangan 
peserta didik. Di lembaga tersebut sifat dasar peserta didik dibentuk dan 
dibangun. 

Benarlah ungkapan Romo YB Mangunwijaya, pendidikan dasar 
mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. 
Pasalnya, di tingkat ini setiap ajaran dan ujuran akan selalu diingat oleh 
peserta didik. Kegagalan dalam pendidikan ini akan bersifat fatal dalam 
kehidupan peserta didik kelak.

Maka bina damai dalam pendidikan sudah selayaknya disemai 
pada tingkat ini. Pengenalan hal-hal sederhana seperti tolong menolong, 
menghormati guru dan teman, dan mau mengakui kesalahan menjadi hal 
penting. 

Hal-hal sederhana tersebut akan mampu membudaya dalam diri 
peserta didik. Basis kesadaran inilah yang kemudian dirasionalisasi dan 
diteorisasikan dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keberhasilan 
rasionalisasi dan teorisasi tentunya tidak dapat lepas dari pendidikan 
dasar.

Pada akhirnya, bina damai dalam pendidikan khususnya di tingkat 
pendidikan dasar sudah selayaknya kembali menjadi agenda kebangsaan di 
tengah intensitas konflik yang meninggi. Tanpa hal itu, bangsa Indonesia 
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akan selalu dirundung masalah dan bara api permusuhan. (Pendidikan, 
Media Indonesia, 3 September 2012)
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Pendidikan
Pilar Kebebasan

Pendidikan sebagai adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara, (UU Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 1) sudah saatnya berbicara banyak dalam menyelesaikan 
persoalan di atas. 

Kekerasan dan intoleransi yang semakin menggejala di bumi 
Nusantara menimbulkan sejumlah tanda tanya besar. Model macam apa 
dalam berpikir dan bertindak yang ditularkan di sekolah-sekolah? Apakah 
peserta didik belajar berpikir untuk diri mereka sendiri? Apakah mereka 
memasuki hidup dewasa dengan perasaan yang kuat akan kemampuan 
mereka sendiri?

Pendidikan

Pendidikan bukanlah suatu ide. Pendidikan adalah suatu realitas. 
Realitas janganlah dipandang sebagai sesuatu yang hanya “terletak” di 
sini atau di sana tanpa berubah. realitas di sii harus dipandang sebagai 
dinamika, sebagai aktivitas. Dalam memandang pendidikan, kita tidak 
boleh diikat oleh kata. Kalau istilahnya memang seperti “kata mati”, tidak 
membayangkan dinamika, seperti kata “guntur”, “geledek”, “air mancur”. 
Dalam berpikir tentang pendidikan kita harus menerobos istilah (kata) 
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itu dan melihat apa yang terjadi. Maka, nyatalah bahwa pendidikan (lebih 
tepat mendidik dan dididik) adalah sesuatu yang “berjalan”. Pendidikan 
adalah suatu pengembangan dan perkembangan yang aktif (A. Sudiarja., 
S.J, dkk (Penyunting), 2006).

 Perbuatan fundamental dalam mendidik sebagaimana pandangan 
Driyarkara adalah pemanusiaan manusia muda (anak), dan ini berarti 
hominisasi dan humanisasi. Hominisasi dan humanisasi berarti 
pengangkatan manusia muda sampai sedemikian tingginya sehingga dia 
bisa menjalankan hidupnya sebagai manusia dan membudayakan diri (A. 
Sudiarja., S.J, dkk (Penyunting), 2006).

Pendidikan juga bermakna sebagai suatu bentuk hidup bersama, 
pemasukan manusia muda ke dalam alam nilai-nilai dan kesatuan 
antarpribadi yang mempribadikan. Mendidik adalah pertolongan atau 
pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak 
supaya anak menjadi dewasa (A. Sudiarja., S.J, dkk (Penyunting), 2006).

Pendidikan pun merupakan masalah kontroversial dalam banyak 
negara dewasa ini. Pasalnya, ia selalu berkaitan dengan kehidupan 
kebangsaan sebuah bangsa dan negara. Jika ada masalah dalam sebuah 
bangsa, maka pendidikanlah yang pertama mendapat soroton. Demikian 
pula ketika ada masalah dengan pendidikan, maka kondisi bangsa pun 
akan semakin tidak karuhan.

Latihan Mental

Hal tersebut di atas didasarkan pada pandangan bahwa bagaimana 
kita diajari berpikir adalah sama pentingnya dengan apa yang diajarkan 
untuk dipikirkan. Claude Levi Strauss di dalam bukunya A Word on the 
Wane (1961) melukiskan pola-pola intelektual yang dialihkan padanya di 
dalam pendidikan Prancis. 

“Pada waktu itu saya mulai belajar bagaimana setiap masalah, 
entah besar atau remeh, dapat dipecahkan. Metode tidak pernah 
bervariasi. Pertama Anda menentukan “dua pandangan” tradisional 
mengenai masalah itu. Kemudian Anda mengajukan suatu pembenaran 
commonsense mengenai yang satu, hanya untuk menyangkalkan dengan 
yang lain. Akhirnya Anda menyingkirkan kedua dengan menggunakan 
interpretasi ketiga, di mana kedua pandangan itu ditunjukkan sama-sama 
tidak memuaskan. Tindakan-tindakn verbal tertentu memampukan Anda 
untuk mendaftar ‘antithesis-antitesis’ tradisional sebagai aspek-aspek 
yang saling melengkapi dari satu kenyataan; forma dan substansi, isi dan 
wadah, penampilan dan kenyataan, esensi dan eksistensi, kontinuitas, 
diskontinuitas, dan sebagainya. Segera latihan menjadi permainan kata 
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melulu, refleksi memberi tempat bagi semacam permainan kata yang 
lebih tinggi…Lima tahun di Sorbonne mengajariku sedikit kecuali bentuk 
latihan mental ini” (Linda Smith dan William Raeper, 2000).

Latihan mental dalam pendidikan akan mengantarkan manusia pada 
proses humanisasi (pemanusiaan manusia). John Stuart Mill (Linda Smith 
dan William Raeper, 2000) menulis humanisasi merupakan kepercayaan 
menerima dasar-dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan 
terbesar, menyatakan bahwa tindakan itu benar dalam perbandingan 
bila cenderung meningkatkan kebahagiaan. Yang dimaksud dengan 
kebahagiaan adalah kenikmatan dan tidak adanya rasa sakit; sedangkan 
ketidakbahagiaan adalah rasa sakit dan hilangnya kenikmatan.

Bagi kaum humanis, akal budi manusia sebagai kekuatan yang 
membimbing di dalam hidup. Pendidikan yang memanusiakan manusia 
akan mengarahkan kehidupan pada penghormatan terhadap diri sendiri 
dan orang lain. Pendidikan tanpa arah dan tujuan dalam kehidupan yang 
lebih baik hanya akan menghasilkan manusia instan tanpa kepekaan.

Pendidikan Progresif

Dengan demikian, pendidikan membentuk kita. Sejarah teori 
pendidikan ditandai dua pandangan bertentangan, dengan variasi antara, 
pendidikan adalah pembentukan dari luar (pandangan “tradisional”); 
pendidikan adalah pembentukan dari dalam (pandangan lebih 
progresif ).

Pendidikan dari luar didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan 
merupakan proses mengatasi apa yang dialami dan menggantikannya 
dengan patokan-patokan dari luar, latihan-latihan moral, dan metode 
instruksi. Tujuan utama adalah untuk mempersiapkan orang muda untuk 
tanggung jawab kewarganegaraan dewasa dalam masyarakat dan untuk 
sukses dalam “hidup”. Bahan utama dengan memandang masa lampau dan 
dialihkan dari luar, di dalam buku-buku pegangan dan guru merupakan 
pelaku yang melaluinya pengetahuan dan keterampilan dikomunikasiakn 
kepada peserta didik.

Pendidikan “progresif ” melihat metode di atas sebagai suatu 
pemaksaan dari atas dan dari luar. John Dewey (1938) (Linda Smith 
dan William Raeper, 2000) menggambarkan pendidikan “progresif ”; 
“terhadap pemaksaan dari atas terdapat kebalikannya ialah ekspresi 
dan pengolahan individualitas; terhadap disiplin eksternal terdapat 
kebalikannya ialah kegiatan bebas; terhadap belajar dari teks dan guru, 
belajar melalui pengalaman…terhadap tujuan-tujuan dan bahan-bahan 
statis adalah pengenalan dengan dunia yang berubah.” 
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Pakar pendidikan J.I.G. Drost., S.J menawarkan adanya pendidikan 
transformatif. Pendidikan transformatif adalah pedagogi Ignasian, yaitu 
pedagogi yang berusaha menyatakan dalam kehidupan sehari-hari para 
peserta didik ialah bahwa mereka dididik, dibentuk lewat diajar.

Pedagogi Ignasian

Ciri utama pedagogi Ignasian ini adalah bahwa cara pembentukan 
manusia dewasa bukan sesuatu yang ditambahkan kepada tugas mengajar, 
tetapi pedagogi yang membentuk para peserta didik sebagai peserta 
didik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Pendidik mengajar 
dan peserta didik belajar. Seorang pendidik mendidik dengan mengajar 
dan mengajar dengan mendidik. Seorang peserta didik dididik dengan 
diajar dan diajar dengan dididik. Dengan demikian diharapkan seorang 
pendidik (pengajar) dapat mendampingi para peserta didik (pelajar) 
guna memudahkan proses belajar dan berkembang lewat jumpaan 
dengan kebenaran hidup dan penggalian hidup manusia. Dengan cara 
ini akan dapat membantu peserta didik berkembang menjadi manusia 
yang kompeten, bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan 
bersama.

Praktik pedagogi Ignasian ini terpola dalam lima langkah yaitu, 
konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Pada konteks belajar, 
seorang pendidik harus mengetahui betul pengalaman hidup peserta didik 
baik dalam kehidupan keluarga, kelompok sebaya (peer groups), keadaan 
sosial, sosial-ekonomi dan budaya, hingga lingkungan kelembagaan dan 
sekolah. Dan tak terkecuali pengertian-pengertian yang dimiliki peserta 
didik ketika memulai belajar. Inilah pola pertama, konteks sebagai 
landasan dasar.

Setelah ditemukan konteks yang nyata, maka dilanjutkan pada langkah 
kedua yaitu pengalaman. Setiap proses pendidikan diandalkan adanya 
fakta-fakta dan data. Peserta didik diharapkan selalu dapat melakukan 
aktivitas membayangkan, menanyakan, mencari data, menganalisis dan 
semacamnya, sehingga akan terbentuk hipotesis. Pengalaman ini dapat 
secara langsung, seperti mengalami situasi disintegrasi, pengungsian 
dan seterusnya, maupun pengalaman tidak langsung, misalnya lewat 
mendengarkan, maupun membaca. Pengalaman langsung ini sudah 
barang tentu lebih mendalam dan dapat membangun empati yang lebih 
besar dibandingkan dengan pengalaman tidak langsung. Pada tahap ini 
setiap peserta didik harus penuh aktif untuk memperoleh pemahaman 
dan pengertian tentang kenyataan insane dihadapan mereka.

Berbekal konteks dan pengalaman maka setiap peserta didik akan 
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menapaki tahapan refleksi. Inilah tahapan yang sangat esensial. Refleksi 
merupakan penyimakan penuh perhatian dari bahan studi tertentu, 
pengalaman, ide, atau reaksi spontan untuk mengerti pentingnya 
lebih mendalam. Inilah proses penonjolan makna dalam pengalaman 
manusiawi. Refleksi ini harus menghindarkan kemungkinan timbulnya 
manipulasi atau indoktrinasi, tetapi peserta didik selalu ditantang untuk 
membuka kepekaan diri sehingga akan dapat melakukan refleksi lebih 
mendalam.

Refleksi sesungguhnya masih barang mentah apabila hanya 
menghasilkan pemahaman dan reaksi-reaksi kognitif. Refleksi hanya 
dikatakan berhasil apabila menghasilkan jiwa manusiawi peserta didik 
berkembang dan menjadi matang kalau memupuk keputusan dan 
komitmen. Dengan demikian, aksi mengacu pada pertumbuhan batin 
manusia berdasarkan pengalaman yang telah direfleksikan dan mengacu 
kepada yang ditampilkan secara lahir.

Hasil pencarian dan penelaahan terhadap konteks belajar, pengalaman, 
refleksi, dan aksi, diuji melalui evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk 
mengetahui kemajuan yang telah dicapai baik pada tataran intelektual, 
sikap maupun perilaku secara menyeluruh. Pun melalui evaluasi ini 
dapat diketahui apa saja yang masih perlu dikembangkan dalam proses 
pengajarannya di masa mendatang.

Proses pendidikan Ignasian ini memiliki beberapa keunggulan 
mendasar. Pertama, dapat diterapkan dalam semua kurikulum sebagai 
suatu sikap, mentalitas, dan pendekatan yang taat asas, dan menghayati 
semua pengajaran. Kedua, menjamin para pendidik menjadi pendidik 
yang lebih baik. Ketiga, mendorong peserta didik merefleksikan makna 
dan arti yang dipelajari secara mendalam. Keempat, matra intelektual, 
sosial maupun spiritual dapat terpupuk dengan lebih sempurna, baik bagi 
peserta didik maupun pendidik.

Dengan model ini diharapkan akan dapat melahirkan generai yang 
memiliki kepribadin utuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh 
pelbagai desas-desus yang meresahkan ketenangan dalam kehidupan sosial. 
Generasi yang demikian hanya dapat terwujud manakala tercipta kondisi 
pendidikan yang sehat dan tidak tercemar virus-virus yang merusak citra 
pendidikan. 

Untuk menciptakan kondisi seperti itu bukanlah pekerjaan yang 
mudah, karena membutuhkan kesiapan perangkat lunak maupun 
perangkat kerasnya dan juga dibutuhkan pengorbanan dari semua 
elemen masyarakat, sehingga setiap diri kita menjadi guru bagi bangsanya 
sendiri. Kesadaran ini akan dapat menguat bila kita meyakini seperti yang 
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dikatakan oleh E.F. Schumacher (1973) dalam bukunya yang berjudul 
Small is Beautiful, bahwa pendidikan merupakan sumberdaya yang paling 
besar (Nurul Huda SA, 2002).

Pendidikan di Sekolah

Sebagai sebuah sumberdaya pendidikan tidak akan mempunyai 
arti tanpa ada sentuhan dan keberanian semua pihak untuk melakukan 
perubahan yang berpijak dari dasar atau proses pendidikan yang mulia. 
Proses pendidikan harus berpijak pada realitas nyata dan menyingkirkan 
kepentingan-kepentingan pragmatis. Proses pendidikan adalah 
pemanusiaan, bukan “perbudakan” sebagaimana yang terjadi akhir-akhir 
ini. 

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sudah semestinya 
tidak menghilangkan esensi pendidikan di atas. Ketika ruh pendidikan itu 
tercerabut (dicabut) maka ia akan layu, kering, dan akhirnya mati.

Abad demi abad, dunia bergerak terus untuk berubah. Buku Alvin 
Toffler, Future Shock (1970) mempertahankan bahwa perubahan terbesar 
telah terjadi akhir-akhir ini. Mayoritas terbesar dari seluruh barang 
material yang kita gunakan di dalam hidup sehari-hari sekarang telah 
dikembangkan dalam masa hidup generasi sekarang.

Lebih lanjut, pada saat ini, sekolah konvensional adalah tempat yang 
menimbulkan rasa permusuhan, terutama bagi anak-anak yang tidak 
beruntung. Mereka tidak mempelajari apa yang diajarkan di sekolah, dan 
mereka keluar (atau sengaja dilempar keluar) dari sekolah sesudah mereka 
mencapai umur di mana secara hukum mereka dimungkinkan untuk 
tidak bersekolah.

‘Kegagalan-kegagalan’ ini tidak tampak. Mereka tetap berada di 
masyarakat, dan mereka merupakan penduduk yang terus tumbuh dan 
tak pernah berhenti untuk berjuang meraih sesuatu meskipun masyarakat 
selalu menelan mereka mati-matian dan menolak mereka di sekolah. 
Harga yang harus dibayar—dalam bentuk dolar—untuk menghadapi dan 
mengatasi orang-orang yang keluar (atau didorong untuk keluar) ternyata 
jauh melampaui harga apa pun yang diperlukan untuk memodifikasi 
lingkungan sekolah dan harga untuk memodifikasi lingkungan sekolah 
dan harga untuk menciptakan sikap-sikap serta keterampilan-keterampilan 
bagi kaum muda untuk membantu mereka menjadi anggota masyarakat 
yang bisa berpartisipasi dan memberikan sumbangan, bukan sebagai 
musuh-musuh masyarakat (Neil Postman dan Charles Weingartner, 
2001).

Salah satu fungsi dari proses pendidikan di sekolah adalah untuk 



136

membuka kesempatan bagi partisipasi yang konstruktif dan bertanggung 
jawab dalam urusan-urusan masyarakat bagi kaum muda yang biasanya 
tidak mendapatkan kesempatan semacam itu, dan mereka, sebagian 
adalah akibat dari sebuah konsekuensi, yang dihilangkan kesempatannya 
itu akan beralih pada aktivitas-aktivitas yang anti-sosial, sebagai alternatif 
pilihan bagi mereka.

Proses pendidikan sekolah seperti di atas tidak perlu mengharuskan 
para peserta didiknya untuk tetap duduk di dalam kelas. Seluruh kota bisa 
dan harus menjadi ‘laboratorium belajar’ yang tida pernah habis, dengan 
masyarakat di dekatnya sebagai sumber bagi penilaian untuk semua 
aktivitasnya (Neil Postman dan Charles Weingartner, 2001).

Pengabdian atau tugas-tugas yang diemban oleh ‘sekolah’ semacam 
itu barangkali menggunakan wahana seperti berikut ini; Pertama, 
perencanaan masyarakat dan program-program aksi, dengan menjalankan 
pelayanan-pelayanan informasi yang bisa termasuk selebaran-selebaran, 
majalah-majalah, dan film-film, dengan memberantas hama tikus, dengan 
memberikan hadiah bagi setiap tikus yang dibunuh, dan penghargaan-
penghargaan bagi yang bisa melakukan pendekatan secara lebih baik 
terhadap persoalan yang terjadi.

Kedua, wilayah-wilayah pengabdian-pengabdian disesuaikan dengan 
persoalan-persoalan sehari-hari yang paling nyata dan dekat, termasuk 
layanan-layanan untuk memperbaiki alat-alat dan perlengkapan rumah 
tangga.

Ketiga, wilayah-wilayah pengabdian ‘kultural’, memasukkan 
program music dan drama, pertunjukan wayang, film-film, program-
program televisi dan seterusnya yang dihasilkan oleh para peserta didik, 
atas dasar keberlanjutan; ini semua bisa menjadi program berbakat di 
segenap penjuru  kota dengan pemain-pemain terbaik dan pertunjukan-
pertunjukan yang disiarkan pada program televisi secara mingguan, atau 
dalam sarana-sarana masyarakat lainnya.

Keempat, wilayah-wilayah pengabdian ‘atletik’ (barangkali sebagai 
program tambahan bagi program ‘kultural’) kembali berbasis di seluruh 
penjuru kota; barangkali ini menjadi tipe pengabdian ‘di dalam sekolah’, 
mungkin di bawah pengawasan Klub Atletik Kota, dengan serangkaian 
pertandingan nama berlingkar yang terus berlanjut; menempatkan para 
peserta dalam tim olimpiade barangkali menjadi sasaran dari program 
tersebut.

Kelima, wilayah pengabdian bagi atau di dalam agen-agen kota, 
seperti rumah sakit, polisi, dinas kesehatan, dinas pemadam kebakaran, 
taman-taman kota, museum-museum, dan seterusnya (hal ini barangkali 
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bisa diperluas hingga ke perusahaan-perusahaan swasta) (Neil Postman 
dan Charles Weingartner, 2001). 

Maka pendidikan sudah selayaknya mampu menyesuaikan diri dengan 
laju perubahan sosial, tanpa harus meninggalkan keutamaan-keutamaan 
pendidikan seperti mengajak peserta didik berpikir bebas bertanggung 
jawab, pemahaman atas diri dan lingkungan, serta pengangkatan manusia 
muda ke taraf insani. 

Pelaku moral yang sadar adalah seseorang yang mempunyai 
keprihatinan, tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang 
terkena oleh apa yang ia lakukan; dia dengan hati-hati menggeser fakta dan 
meneliti implikasi-implikasinya; dia menerima prinsip-prinsip tingkah 
laku hanya setelah menyelidikinya dengan saksama untuk memperoleh 
kepastian bahwa prinsip-prinsip itu sehat; dia mau “mendengarkan akal” 
bahkan juga kalau  itu berarti bahwa keyakinan-keyakinan sebelumnya 
perlu diperbarui; akhirnya dia juga bersedia untuk bertindak demi hasil-
hasil menurut pertimbangan ini (James Rachels, 2004).

Melalui model pendidikan yang mendewasakan dan transformatif 
akan mampu mendorong peserta didik maju dan berkembang dengan 
baik. Peserta didik akan mampu berpikir bebas (bertanggung jawab) dan 
mengerti langkah yang ia ambil. Pemaknaan yang demikian pun akan 
membentuk sebuah sikap mawas diri dan berkepribadian yang pada 
akhirnya menjadikan mereka manusia dewasa yang selalu berproses dalam 
kehidupan. 

 Dengan pemahaman yang demikian pula, maka pendidikan akan 
mampu menjadi pilar bagi terciptanya kebebasan yang pada gilirannya 
mampu membangun kerukunan hidup. Manusia akan dapat berpikir 
sehat dalam melakukan tindakan. 

Pada akhirnya, masih tingginya angka kekerasan dan intoleransi atas 
nama apa pun mengindikasikan bahwa pendidikan di Indonesia masih 
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pragmatis (dunia kerja) daripada 
penciptaan manusia seutuhnya yang berbudaya dan berketuhanan yang 
maha esa.
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Pendidikan
Pilar Kerukunan

The Wahid Institute, mencatat selama 2011 terjadi 92 kasus 
pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah itu 

meningkat 18 persen dari tahun sebelumnya, 62 kasus. Pelarangan dan 
pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah tercatat 49 kasus.

Disusul tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat 
negara (20 kasus), pembiaran kekerasan (11 kasus), kekerasan dan 
pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 
(masing-masing 9 kasus). Pelanggaran lain adalah kriminalisasi atau 
viktimisasi keyakinan (4 kasus).

Institusi negara tercatat menjadi pelaku pelanggaran kebebasan 
beragama yang paling banyak. Polisi menempati posisi pertama yakni 32 
kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat di lingkungan pemerintah 
daerah sebanyak 28 kali. Pelaku pelanggaran kebebasan beragama lainnya 
adalah tentara (16), satuan polisi pamong praja (10), pemerintah provinsi 
(8), serta Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (8).

Tindakan intoleransi dalam beragama dan berkeyakinan tahun 2011 
naik menjadi 184 kasus (16 persen) dibandingkan tahun lalu (134 kasus). 
Kategori  tindakan intoleransi  yang paling tinggi adalah intimidasi dan 
ancaman kekerasan atas nama agama (48 kasus). Tindakan intoleransi 
yang tercatat tinggi adalah penyebaran kebencian terhadap kelompok lain 
(27 kasus), kasus pembakaran dan perusakan properti (26 kasus), serta 
diskriminasi atas dasar agama (26 kasus).
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Latihan Mental

Pendidikan merupakan masalah kontroversial dalam banyak negara 
dewasa ini. Pasalnya, ia selalu berkaitan dengan kehidupan kebangsaan 
sebuah bangsa dan negara. Jika ada masalah dalam sebuah bangsa, maka 
pendidikanlah yang pertama mendapat soroton. Demikian pula ketika 
ada masalah dengan pendidikan, maka kondisi bangsa pun akan semakin 
tidak karuhan.

Hal tersebut di atas didasarkan pada pandangan bahwa bagaimana 
kita diajari berpikir adalah sama pentingnya dengan apa yang diajarkan 
untuk dipikirkan. Claude Levi Strauss di dalam bukunya A Word on the 
Wane (1961) melukiskan pola-pola intelektual yang dialihkan padanya di 
dalam pendidikan Prancis. 

“Pada waktu itu saya mulai belajar bagaimana setiap masalah, 
entah besar atau remeh, dapat dipecahkan. Metode tidak pernah 
bervariasi. Pertama Anda menentukan “dua pandangan” tradisional 
mengenai masalah itu. Kemudian Anda mengajukan suatu pembenaran 
commonsense mengenai yang satu, hanya untuk menyangkalkan dengan 
yang lain. Akhirnya Anda menyingkirkan kedua dengan menggunakan 
interpretasi ketiga, di mana kedua pandangan itu ditunjukkan sama-sama 
tidak memuaskan. Tindakan-tindakn verbal tertentu memampukan Anda 
untuk mendaftar ‘antithesis-antitesis’ tradisional sebagai aspek-aspek 
yang saling melengkapi dari satu kenyataan; forma dan substansi, isi dan 
wadah, penampilan dan kenyataan, esensi dan eksistensi, kontinuitas, 
diskontinuitas, dan sebagainya. Segera latihan menjadi permainan kata 
melulu, refleksi memberi tempat bagi semacam permainan kata yang 
lebih tinggi…Lima tahun di Sorbonne mengajariku sedikit kecuali bentuk 
latihan mental ini”.

Latihan mental dalam pendidikan akan mengantarkan manusia pada 
proses humanisasi (pemanusiaan manusia). John Stuart Mill menulis 
humanisasi merupakan kepercayaan menerima dasar-dasar nilai-nilai 
moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa 
tindakan itu benar dalam perbandingan bila cenderung meningkatkan 
kebahagiaan. Yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah kenikmatan dan 
tidak adanya rasa sakit; sedangkan ketidakbahagiaan adalah rasa sakit dan 
hilangnya kenikmatan (Linda Smith dan William Raeper, 2000).

Bagi kaum humanis, akal budi manusia sebagai kekuatan yang 
membimbing di dalam hidup. Pendidikan yang memanusiakan manusia 
akan mengarahkan kehidupan pada penghormatan terhadap diri sendiri 
dan orang lain. Pendidikan tanpa arah dan tujuan dalam kehidupan yang 
lebih baik hanya akan menghasilkan manusia instan tanpa kepekaan
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Pedagogi Ignasian

Lebih lanjut, pakar pendidikan J.I.G. Drost., S.J menawarkan adanya 
pendidikan transformatif. Pendidikan transformatif adalah pedagogi 
Ignasian, yaitu pedagogi yang berusaha menyatakan dalam kehidupan 
sehari-hari para peserta didik ialah bahwa mereka dididik, dibentuk lewat 
diajar.

Ciri utama pedagogi Ignasian ini adalah bahwa cara pembentukan 
manusia dewasa bukan sesuatu yang ditambahkan kepada tugas mengajar, 
tetapi pedagogi yang membentuk para peserta didik sebagai peserta 
didik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Pendidik mengajar 
dan peserta didik belajar. Seorang pendidik mendidik dengan mengajar 
dan mengajar dengan mendidik. Seorang peserta didik dididik dengan 
diajar dan diajar dengan dididik. Dengan demikian diharapkan seorang 
pendidik (pengajar) dapat mendampingi para peserta didik (pelajar) 
guna memudahkan proses belajar dan berkembang lewat jumpaan 
dengan kebenaran hidup dan penggalian hidup manusia. Dengan cara 
ini akan dapat membantu peserta didik berkembang menjadi manusia 
yang kompeten, bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan 
bersama.

Praktik pedagogi Ignasian ini terpola dalam lima langkah yaitu, 
konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Pada konteks belajar, 
seorang pendidik harus mengetahui betul pengalaman hidup peserta didik 
baik dalam kehidupan keluarga, kelompok sebaya (peer groups), keadaan 
sosial, sosial-ekonomi dan budaya, hingga lingkungan kelembagaan dan 
sekolah. Dan tak terkecuali pengertian-pengertian yang dimiliki peserta 
didik ketika memulai belajar. Inilah pola pertama, konteks sebagai 
landasan dasar.

Setelah ditemukan konteks yang nyata, maka dilanjutkan pada langkah 
kedua yaitu pengalaman. Setiap proses pendidikan diandalkan adanya 
fakta-fakta dan data. Peserta didik diharapkan selalu dapat melakukan 
aktivitas membayangkan, menanyakan, mencari data, menganalisis dan 
semacamnya, sehingga akan terbentuk hipotesis. Pengalaman ini dapat 
secara langsung, seperti mengalami situasi disintegrasi, pengungsian 
dan seterusnya, maupun pengalaman tidak langsung, misalnya lewat 
mendengarkan, maupun membaca. Pengalaman langsung ini sudah 
barang tentu lebih mendalam dan dapat membangun empati yang lebih 
besar dibandingkan dengan pengalaman tidak langsung. Pada tahap ini 
setiap peserta didik harus penuh aktif untuk memperoleh pemahaman 
dan pengertian tentang kenyataan insane dihadapan mereka.

Berbekal konteks dan pengalaman maka setiap peserta didik akan 
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menapaki tahapan refleksi. Inilah tahapan yang sangat esensial. Refleksi 
merupakan penyimakan penuh perhatian dari bahan studi tertentu, 
pengalaman, ide, atau reaksi spontan untuk mengerti pentingnya 
lebih mendalam. Inilah proses penonjolan makna dalam pengalaman 
manusiawi. Refleksi ini harus menghindarkan kemungkinan timbulnya 
manipulasi atau indoktrinasi, tetapi peserta didik selalu ditantang untuk 
membuka kepekaan diri sehingga akan dapat melakukan refleksi lebih 
mendalam.

Refleksi sesungguhnya masih barang mentah apabila hanya 
menghasilkan pemahaman dan reaksi-reaksi kognitif. Refleksi hanya 
dikatakan berhasil apabila menghasilkan jiwa manusiawi peserta didik 
berkembang dan menjadi matang kalau memupuk keputusan dan 
komitmen. Dengan demikian, aksi mengacu pada pertumbuhan batin 
manusia berdasarkan pengalaman yang telah direfleksikan dan mengacu 
kepada yang ditampilkan secara lahir.

Hasil pencarian dan penelaahan terhadap konteks belajar, pengalaman, 
refleksi, dan aksi, diuji melalui evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk 
mengetahui kemajuan yang telah dicapai baik pada tataran intelektual, 
sikap maupun perilaku secara menyeluruh. Pun melalui evaluasi ini 
dapat diketahui apa saja yang masih perlu dikembangkan dalam proses 
pengajarannya di masa mendatang.

Dengan model ini diharapkan akan dapat melahirkan generasi yang 
memiliki kepribadin utuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh 
pelbagai desas-desus yang meresahkan ketenangan dalam kehidupan sosial. 
Generasi yang demikian hanya dapat terwujud manakala tercipta kondisi 
pendidikan yang sehat dan tidak tercemar virus-virus yang merusak citra 
pendidikan. 

Untuk menciptakan kondisi seperti itu bukanlah pekerjaan yang 
mudah, karena membutuhkan kesiapan perangkat lunak maupun 
perangkat kerasnya dan juga dibutuhkan pengorbanan dari semua 
elemen masyarakat, sehingga setiap diri kita menjadi guru bagi bangsanya 
sendiri. Kesadaran ini akan dapat menguat bila kita meyakini seperti yang 
dikatakan oleh E.F. Schumacher (1973) dalam bukunya yang berjudul 
Small is Beautiful, bahwa pendidikan merupakan sumberdaya yang paling 
besar (Nurul Huda SA: 2002). 
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Pendidikan Roboh
Bangsa Roboh

Menurut Undang-undang SISDIKNAS 2003 Pasal 1, pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Akan tetapi, apa yang terjadi sekarang di negara kita. Pendidikan 
dilakukan tidak secara mestinya. Ia seringkali berubah bentuk menjadi 
monster yang menakutkan. Ia bahkan antikritik dan tidak memedulikan 
masyarakat ekonomi bawah.

Buktinya, pendidikan dalam wujud sekolah telah banyak merenggut 
ratusan korban jiwa. Banyak peserta didik menjadi korban di lembaga 
mulia bernama sekolah (pendidikan). Contohnya, kekerasan atas nama 
geng sebagaimana terjadi di Bandung (geng motor) dan Pati (geng 
Nero), atau karena biaya pendidikan yang teramat mahal. Sebagaimana 
terjadi di Gunung Kidul Yogyakarta, karena orang tuanya tidak mampu 
menyediakan uang ekstra kulikuler sebesar Rp. 2.500.- seorang peserta 
didik “rela” bunuh diri. 

Sistem pendidikan Indonesia juga tidak beranjak dari sistem feodal 
yang membelenggu. Para pembuat kebijakan seakan telah menjadi dewa 
yang mampu mengubah, mencipta, dan memaksakan sebuah sistem 
kepada masyarakat. Apa yang ada di otak pembuat kebijakan, itulah yang 
menjadi bahan acuan membuat kebijakan. Mereka seringkali melupakan 
eksistensi orang lain yang mempunyai pandangan (cara pandang) yang 
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berbeda. 
Suara-suara dari daerah hanya dianggap angin lalu. Semua kebijakan 

yang dihasilkan adalah cerminan keadaan Jakarta atau kota-kota besar 
lainnya. Maka tidak terlalu mengherankan jika hasil kebijakan pendidikan 
nasional seringkali tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan daerah. 

Pelaksana pendidikan di daerah (guru, kepala sekolah, dinas 
pendidikan) seringkali menjadi “kelinci percobaan” pengambil kebijakan 
di Jakarta (pusat). 

Padahal pekerjaan guru di daerah sudah sangat banyak. Hal ini 
ditambah oleh ruwetnya bantuan operasional sekolah (BOS). BOS 
seringkali menjadi senjata pamungkas orangtua wali murid dalam 
menuntut pihak sekolah. Sekolah harus gratis dan tidak diperkenankan 
meminta sumbangan dari orangtua wali murid. Itu pandangan masyarakat 
awam. Maka tidak aneh di beberapa daerah di Jawa Timur banyak kepala 
sekolah di demo dan diturunkan secara paksa oleh masyarakat karena 
dana BOS. Dan masih banyak lagi kasus ketimpangan sistem pendidikan 
nasional.

Lebih dari itu, pendidikan di negara Indonesia telah dijual atau 
digadaikan demi kepentingan uang. Pendidikan di Indonesia, tidak 
beranjak dari ideologi konservatif (liberal) menuju ideologi pendidikan 
yang humanis. 

Pendidikan masih saja disibukkan oleh berapa biaya yang 
disumbangkan kepada negara daripada berapa peserta didik yang mandiri 
dan mampu berkarya sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai anugerah 
Tuhan y.h.e.

Maka, tidak aneh jika banyak anak usia produktif sekolah tidak 
mampu melanjutkan pendidikannya. Hal ini dikarenakan, terbatasnya 
ketersediaan dana dan semakin mahalnya biaya masuk sekolah. Hal ini 
diperparah oleh anggapan sebagian masyarakat, bahwa sekolah mahal 
akan dapat menjamin kualitas pendidikan. Sebuah pandangan yang 
menyakitkan bagi masyarakat miskin.

Lebih dari itu, imbas dari ideologi konservatif ini, pendidikan 
kita, terutama perguruan tinggi menjadi penyumbang terbesar jumlah 
pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi 
peningkatan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi (sarjana). 
Pada Agustus tahun 2006 jumlah pengangguran sarjana sejumlah 183.628 
orang. Sedangkan pada Februari tahun 2007 mencapai 409.890 sarjana 
menganggur atau meningkat 123,27 persen (226.261) sarjana.  Demikian 
pula dengan pengangguran lulusan Diploma (D1,D2, D3). Pada Agustus 
tahun 2006 ada sekitar 224.964 pengangguran dan meningkat menjadi 
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330.316 orang pada Februari 2007 (Benni Setiawan: 2008).
Pendidikan yang hanya diorientasikan menjadi kegiatan individual, 

mahal, dan jauh dari makna humanis sebagaimana telah diwacanakan oleh 
pendiiri bangsa hanya akan semakin menambah beban persoalan bangsa. 
Lebih dari itu, hanya akan mempercepat robohnya bangsa ini. 

Maka dari itu, sudah saatnya, pendidikan di Indonesia mengubah 
orientasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang 
telah diwariskan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara setidaknya 
meninggalkan dua petuah bijak untuk membangun system pendidikan 
yang humanis. Yaitu Ing Ngaso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa, 
Tut Wuri Handayani dan Jadikanlah Setiap Orang Guru dan Setiap Tempat 
Sekolahan. 

Dua hal tersebut di atas sudah saatnya digali dan dikaji lebih 
lanjut sebagai bekal pengajaran bagi kita semua. Petuah bijak di atas 
juga mengajarkan kepada kita bahwa belajar (pendidikan) tidak hanya 
diajarkan dalam bentuk formal (sekolah). Pendidikan dapat diajarkan 
oleh siapa saja dan kapan saja. Lebih dari itu, kita semua (masyarakat) 
adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.

Seseorang tanpa harus berdiri di ruang kelas adalah seorang guru bagi 
orang lain. Demikian pula dengan sawah, ladang, laut dan perkebunan. Ia 
adalah tempat yang baik untuk belajar. 

Ketika petuah bijak pendiri Tamansiswa ini dipraktikan oleh 
kompenen pendidikan, maka tidak akan ada lagi peserta didik yang mati 
akibat sistem pendidikan yang tidak memihak.

Lebih lanjut, setiap orang akan merasa bertanggung jawab terhadap 
masa depan anak bangsa dan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan, 
setiap tingkah lakunya merupakan cerminan “guru” yang patut digugu 
(dipatuhi) dan ditiru (diteladani).

Maka dibutuhkan keberanian semua pihak untuk sadar dan berubah. 
Menyadari bahwa kita adalah bagian dari pendidikan dan berubah menjadi 
teladan bagi generasi penerus bangsa.

Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan dalam pendidikan 
yang dapat membentuk moral yang baik, memiliki kekuatan spiritual 
dan sebagainya sebagaimana dalam UU Sisdiknas di atas dapat segera 
terwujud. Jika tidak, maka pendidikan hanya akan menjadi perbincangan 
setiap hari tanpa makna. 
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