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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik Mewujudkan Sistem Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945 hasil 

kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri 

Manado, Provisi Sulawesi Utara dapat kita selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga 
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Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI 

sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Negeri 

Manado, Provisi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada 14 

September 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi 

Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun 

pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan 

sebuah tim perumus. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sulawesi 

Utara ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi 

lain yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa 

Tenggara Timur. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik 

yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku 

prosiding terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 
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Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 
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PENGANTAR 

 

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga baru 

di MPR RI yang membidangi kajian-kajian tentang Sistem 

Ketatanegaraan serta menjadi “Laboratorium Konstitusi” yang 

bertugas memberi masukan, pertimbangan, usul dan saran terkait 

sistem ketatanegaraan Indonesia kepada Pimpinan MPR.  

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itulah, Lemkaji 

melakukan serangkaian aktifitas pembahasan Beragam topik terkait 

Konstitusi. Salah satu topik yang dibahas Lemkaji adalah tentang 

masalah “Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai 

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945”.  

Kajian soal ini dinilai penting karena Alinea ke IV Pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu misi 

pembentukan Pemerintah Negara adalah “mencerdaskan kehidupan 

bangsa”. Misi ini lantas tertuang dalam Batang Tubuh UUD NRI 

Tahun 1945 di Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, 

khususnya Pasal 31 yang terdiri dari 5 (Lima) Ayat. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menumbuhkembangkan peserta didik agar menjadi manusia dewasa 

yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, menguasai 

pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, 

berkepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan yang tinggi.  

Prof. BJ. Habibie dalam pengarahan pada acara diskusi khusus 

Lembaga pengkajian pada tanggal 22 Agustus 2017 mengatakan 

bahwa pendidikan bermakna sebagai pembudayaan yang muatannya 

harus dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Manusia Indonesia merupakan sumber daya manusia terbarukan 

karena akan selalu tumbuh generasi penerus. 

Peran strategis sektor pendidikan terlihat juga dengan 

dijadikannya sektor ini sebagai bagian dari perubahan UUD 1945 

tahap empat pada tahun 2002. Pasal 31 yang dalam naskah asli UUD 

1945 hanya terdiri dari 2 ayat yang memuat norma hak warganegara 
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memperoleh pendidikan serta tugas pemerintah melaksanakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Dalam perubahan 

keempat, Pasal 31 mendapat tambahan 3 (Tiga) ayat yang menambah 

substansi pasal itu. 

. Tentu sudah banyak kemajuan yang selama ini kita capai di 

sektor pendidikan dan upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Meski 

begitu, tidak bisa kita pungkiri pula bahwa masih banyak 

permasalahan di dunia pendidikan kita yang membuat capaian itu 

belum sepenuhnya mewujudkan ideal yang diinginkan konstitusi. 

Harus jujur diakui masih banyak masalah yang membuat tingkat daya 

saing kita di tingkat regional dan global masih belum cukup 

memuaskan. 

Peringkat daya saing (global competitiveness index)  yang 

dirilis World Economic Forum (WEF) memperlihatkan posisi 

Indonesia yang menurun. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia 

masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk 

periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia ini berada 

di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia, 

(18) dan Thailand (32). 

Selain itu, data UNICEF tahun 2016 menunjukkan, sebanyak 

2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan; 

sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak berlanjutnya proses 

pendidikan ini, sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi, namun 

terdapat juga faktor kultur yang membuat anak-anak Indonesia atau 

orangtuanya tidak tertarik pada pendidikan di sekolah. 

Di jenjang Pendidikan Tinggi, data Biro Pusat Statistik (BPS) 

per Februari 2016 menunjukkan masih ada masalah soal mutu dan 

relevansi Pendidikan Tinggi. Sarjana menganggur pada Februari 2016 

mencapai 695 ribu orang, meningkat 20 % dari tahun 2015 yang 

hanya 565 ribu orang. Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi 

menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga 

sangat rendah yaitu sebesar 17,5%. Persentase ini jauh lebih kecil 

ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA (82%) dan lulusan SD 

(60%).   
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Berdasarkan kondisi semacam itu, Lembaga Pengkajian 

(Lemkaji) MPR RI, melakukan pengkajian atas topik “Mencerdaskan 

Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ini. Diharapkan, dari 

acara ini bisa terhimpun sejumlah pemikiran mengenai setidaknya 

lima persoalan. 

Pertama, terkait Pasal 31 Ayat 1 tentang  akses pendidikan 

yang menjadi hak warga negara sejauhmana masalah ini sudah 

dilaksanakan? biaya sekolah relatif masih mahal, ketersediaan sarana 

prasarana sekolah dan guru dan mutu pendidikan relatif belum merata 

di seluruh tanah air.  

Kedua, Terkait hak warganegara itu, sesuai dengan Pasal 31 

Ayat 2 menerapkan program Wajib Belajar sembilan tahun. 

Persoalannya, sejauhmana program itu telah terlaksana. Program yang 

dilaksanakan saat ini yaitu program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 

program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apakah sudah 

memenuhi kriteria pasal 31 ayat 2.  

Ketiga, terkait Pasal 31 Ayat 3 tentang satu sistem pendidikan 

nasional dan output pendidikan. Apakah satu sistem pendidikan 

nasional sudah dilaksanakan? kita ketahui bahwa sektor pendidikan 

tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan saja 

melainkan juga Kementerian Agama dan beberapa Kementerian yang 

menyelenggarakan Sekolah Tinggi di lingkungan masing-masing. 

Apakah Manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa serta 

berakhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah 

dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan saat ini. Apakah manusia 

Indonesia yang berkarater juga sudah dapat dihasilkan ?  

Keempat, terkait Pasal 31 Ayat 4 tentang anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. Apakah postur 

anggaran pendidikan sudah dapat memenuhi tujuan pendidikan dan 

apakah jumlah yang besar itu sudah teralokasi sesuai kebutuhan 

program pendidikan?  Pada APBN tahun 2017, anggaran pendidikan 

mencapai Rp 416,1 triliun atau sebesar 27,4 % APBN. Sejumlah Rp 

268,18 triliun atau sekitar 64,45 % dana itu disalurkan untuk dana 

alokasi umum (DAU) sebagai dana transfer daerah. Kementerian 

Agama mendapat Rp 50,44 triliun atau 12, 12 % anggaran pendidikan 
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dan Rp 12,83 triliun atau 3,08 % anggaran itu dibagi ke 17 

Kementerian dan Lembaga lain. Dana yang dipergunakan untuk 

membiaya program pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya Rp 

39,82 triliun atau 9,57 %, sedang Kemenristek Dikti hanya mendapat 

Rp 38,73 triliun atau 9,31 %. Jadi total alokasi anggaran Kementerian 

Pendidikan kurang lebih 80 triliun atau 4% dari APBN.  

Kelima, terkait Pasal 31 Ayat 5 tentang tanggungjawan 

pemerintah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai agama dan kesatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sejauhmana sistem 

pendidikan kita khususnya pendidikan tinggi sudah mengantisipasi 

cepatnya laju pertumbuhan Iptek dengan yang sangat berpengaruh 

pada daya saing bangsa? Sebagaimana kita ketahui bahawa anggaran 

riset hanya 0,2% dari PDB. Malaysia mencapai 1% sedangkan China 

kurang lebih 2% dan Korea Selatan 4,1% 

Proses pengkajian sudah diawali dengan Rapat Pleno Khusus 

yang menghadirkan sejumlah pakar tanggal 22 Agustus 2017, 29 

Agustus 2017 dan 5 September 2017. Rapat-rapat itu menghadirkan 

sejumlah tokoh pemikir proses transformasi pembelajaran karakter 

bangsa, misalnya Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie 

(Presiden RI Ketiga), Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd. Prof. Intan 

Ahmad, Ph.D. (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

Kemenristek Dikri), Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. (Dirjen 

Pendidikan Dasar & Menengah, Kemendikbud), Dr. Unifah Rosyidi, 

M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar PGRI). 

Guna mempertajam hasil diskusi-diskusi itulah, Lemkaji MPR 

melaksanakan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) di empat Provinsi. Selain di Provinsi Sulawesi Utara, FGD juga 

dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat dan 

Kalimantan Tengah. Lembaga Pengkajian MPR akan menyusun 

sebuah buku mengenai topik di atas yang diharapkan bisa memuat 

sebuah tinjauan konstitusi Pasal 31 guna perbaikan kondisi perbaikan 

sektor pendidikan kita ke depan. 
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RANGKUMAN 

 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik 

“Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai 

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945” dilaksanakan Lembaga 

Pengkajian MPR bekerjasama dengan Universitas Negeri Manado. 

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 14 September 2017 bertempat di 

Hotel Aryaduta, Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.  

Acara FGD menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Dr. 

Sjamsi Pasandaran, MPd (Pakar Pendidikan), Prof. Dr. Perry 

Rumengan, MSn (Pakar Kebudayaan), dan. Prof. Dr. Revolson A. 

Mege, MS (Pakar Penelitian dan Pengabdian). Pandangan dari ketiga 

narasumber tersebut kemudian dibahas oleh sejumlah pembahas. 

Dalam proses diskusi dan pembahasan di FGD Manado, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran sebagai berikut; 

1. Pendidikan memiliki landasan konstitusional yang sangat kokoh 

sebagaimana dirumuskan baik di dalam Pembukaan maupun 

Batang Tubuh UUD 1945 utamanya di Pasal 31 Ayat (1) dan 

Pasal 28C. Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan 

adalah hak konstitusional seiap warga negara sedangkan Pasal 

28C menegaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

2. Konsekuensi logis dari setiap hak ialah bahwa hak itu harus 

dipenuhi. Oleh sebab itu, salah satu tolok ukur penting dalam 

membangun dan mewujudkan suatu sistem pendidikan ialah 

sejauhmana hak-hak konstitusional yaitu hak memperoleh 

pendidikan oleh warganegara dapat dipenuhi. Pemenuhan hak 

konstitusional ini bersifat imperative dalam arti wajib dipenuhi 

oleh negara dan pemerintah. 

3. Masalah dan tantangan yang dihadapi adalah sejauhmana dapat 

dijamin ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bagi setiap 

warganegara. Harus dapat dijamin bahwa setiap warganegara di 

mana pun di seluruh pelosok tanah air ini (kota, desa, bahkan 

daerah terpencil, tertinggal, terluar dan terbelakang) memperoleh 

kesempatan yang sama dan adil dalam mengenyam pendidikan. 
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Harus dapat dijamin pula tidak adanya diskriminasi baik karena 

status sosial, ekonomi, suku, agama ataupun adat istiadat dan 

tradisi. Tidak boleh terjadi ada kebijakan yang diskriminatif, yang 

mengandung potensi dimana sebagian dari anak bangsa ini 

tersingkir peluangnya memperoleh pendidikan.  

4. Beradasarkan data-data pendidikan, diperoleh gambaran bahwa 

pemenuhan hak konstitusional warganegara untuk mengenyam 

pendidikan dasar terpenuhi dengan baik karena adanya program 

Wajib Belajar 9 tahun, meski masih harus diikuti dengan upaya 

pemenuhan hak konstitusional pendidikan bagi anak usia SMP 

dan atau Sekolah Menengah. 

5. Dari segi anggaran, komitmen pemerintah menyediakan anggaran 

20% dari APBN sudah terpenuhi, namun hal itu belum diikuti 

secara linier dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana, 

standar pendidik, dan atau standar proses pembelajaran. Fakta-

fakta di lapangan menunjukkan belum terpenuhinya rasio 

kecukupan sarana dan prasarana, masalah kualitas guru yang 

masih rendah, proses pembelajaran yang belum bermutu memberi 

gambaran bahwa ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan 

yang bermutu masih belum sepenuhnya terpenuhi. 

6. Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah ditengarai sejumlah 

problem antara lain; 

a. Masih tinggi disparitas pendidikan antar wilayah, baik 

wilayah Indonesia (Barat, Tengah, Timur) maupun antar 

wilayah perkotaan dan pedesaan dari berbagai sisi, 

misalnya sarana/prasarana atau kualitas SDM pendidikan.  

b. Pemerintah mengambil berbagai kebijakan di bidang 

pendidikan dengan tidak berdasarkan fakta atau informasi 

komprehensif dan valid di lapangan. Standar pendidikan 

di semua wilayah sama sehingga menghasilkan beragam 

kebijakan yang tidak mempertimbangkan disparitas antar 

wilayah. Misalnya kebijakan soal komputerisasi, ujian 

nasional atau ujian online. 

c. Kebijakan pendidikan pemerintah juga dinilai sering 

berubah-ubah, misalnya kebijakan soal kurikulum. 
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d. Postur anggaran pendidikan yang dinilai tidak tepat 

diberikan ke lembaga pendidikan namun langsung ke 

warganegara. 

e. Kualitas guru yang masih rendah karena banyak guru 

yang tidak merupakan lulusan sekolah pendidikan guru 

sehingga unsur pedagogiknya kurang.  

f. Tunjangan guru ternyata tidak berkorelasi langsung 

dengan peningkatan mutu dan kualitas guru. 

7. Dalam Pendidikan Tinggi, direkam sejumlah masalah antara lain; 

a. Pengelolaan BOPTN yang tidak berkeadilan dan tidak 

berpihak pada PTN di Kawasan Timur Indonesia. 

Comtoh; BOPTN Untuk UI Rp. 200 Milyar, ITB Rp. 170 

Milyar ; Untuk Universitas di Indonesia Timur Rp. 10-20 

Milyar. 

b. Semakin hari, “gap” antar perguruan tinggi maju yang 

umumnya berada di pulau Jawa dengan perguruan tinggi 

lainnya diluar pulau Jawa, khususnya di Kawasan Timur 

Indonesia, bukannya semakin mengecil, namun cenderung 

tambah melebar sebagai akibat dari penerapan kebijakan 

yang tidak memihak pada pengembangan PTN yang 

berkeadilan, yaitu mendorong PTN yang lemah dan 

mempertahankan yang sudah kuat.   

c. PTN yang sudah maju dengan infrastruktur yang sudah 

baik dan mampu membangun jejaring nasional maupun 

internasional atau global, justru mendapatkan perhatian 

yang lebih besar dibandingkan dengan PTN yang masih 

sedang berjuang melengkapi perangkat dan kebutuhan 

dasarnya sebagai perguruan tinggi. Padahal semua PTN 

mempunyai tanggung jawab yang sama untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, menyelesaikan 

berbagai masalah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing. 

d. Sistem rekrutmen mahasiswa baru SNPMTN dan 

SBMPTN menciptakan kesenjangan sumberdaya manusia 
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antar daerah. Adanya peluang penerimaan antar 

universitas ini selain berdampak pada pemerataan 

kesempatan bagi calon mahasiswa juga berdampak pada 

terjadinya brain drain, karena mahasiswa yang 

berwawasan akademik unggul serta berprestasi cenderung 

akan memilih unversitas terbaik, yang notabene ada di 

Jawa/wilayah barat Indonesia.  

e. Tidak sedikit dari mereka yang kuliah di universitas 

ternama di wilayah barat dan tidak kembali lagi ke daerah 

asalnya. Hal ini menyebabkan wilayah barat Indonesia 

memiliki kelimpahan sumberdaya manusia, sementara di 

wilayah lainnya mengalami kekurangan sumberdaya yang 

berkualitas.  

f. Kesenjangan Pengembangan Kualitas SDM/Dosen. Dosen 

dari universitas ternama lebih mudah mendapatkan akses 

untuk melanjutkan studi ke Luar Negeri atau melakukan 

penelitian dengan peneliti asing, karena universitasnya 

telah memiliki Networking dan Infrastruktur lengkap 

bahkan masih didukung pembiayaan yang besar. 

Sementara Dosen PT kecil untuk melanjutkan studi saja 

susah, Karena harus bersaing pada level yang sama 

dengan Dosen Universitas Besar.   

g. Banyak para praktisi, pakar/ahli di bidang seni dan 

budaya tidak mau menjadi pendidik atau dosen karena 

adanya aturan yang terlalu akademik atau terlalu 

formalistik. Misalnya ketentuan tunjangan bagi dosen, 

harus menulis di jurnal. Para praktisi seni yang juga 

mengajar lantas menjadi malas karena aturan-aturan 

formal tersebut. 

h. Pembagian kementerian di bidang pendidikan ke 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

membuat anggaran pendidikan semakin mengecil. Dalam 

konteks Kemenristek Dikti, anggaran yang diperoleh 

dibagi dibagi dua lagi yaitu untuk Riset dan untuk 
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pendidikan tinggi. Hal itu membuat anggaran penelitian 

dan pendidikan tinggi semakin kecil. 

8. Di bidang pendidikan, terdapat sejumlah saran dan usulan antara 

lain; 

a. Harus ada blueprint pengembangan pendidikan nasional 

yang memastikan agar kebijakan di dunia pendidikan 

memiliki arahan jangka panjang sehingga tidak mudah 

berubah dan diubah oleh pengambil kebijakan. Terkait 

dengan adanya wacana diberlakukannya kembali GBHN, 

diusulkan agar bluprint pendidikan itu dimuat di situ. 

b. Memperkuat dan meningkatkan ketersediaan, 

ketercukupan, dan keterlaksanaan standard pendidikan 

yang lebih merata dan berkeadilan baik di bidang 

ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana 

maupun SDM pendidikan. Jika hal-hal tersebut belum 

mampu dicapai, disarankan agar kebijakan yang 

berstandar nasional tidak diberlakukan dahulu. 

c. Politik ekonomi pendidikan dalam bentuk 20% alokasi 

anggaran dari APBN dan atau APBD perlu ditindaklanjuti 

dengan efektivitas penggunaan untuk kegiatan fungsional 

pendidikan bagi anak-anak sekolah. Agar hal itu terwujud, 

perlu adanya fokus untuk memperbaiki postur anggaran 

pendidikan. Harus dipastikan adanya mekanisme 

keuangan yang baik dari pusat dan daerah untuk 

memberikan sekolah anggaran dan sumber daya yang 

dibutuhkan. 

d. Meningkatkan kompetensi guru di manapun dan 

memastikan distribusi yang cukup untuk daerah tertinggal 

Dalam rangka menjamin pemerataan guru professional 

diperlukan kebijakan nasional di mana guru tidak lagi 

menjadi alat politik pemerintah daerah. Untuk itu, 

disarankan agar perekrutan, penempatan, pengembangan 

dan pembinaan, mutasi, promosi, dan pemberhentian guru 

hendaknya dilakukan secara nasional dan tidak lagi 
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menjadi kebijakan seorang kepala daerah dalam kerangka 

otonomi daerah. 

e. Pendidikan memang menjadi hak konstitusional warga 

negara dan pemenuhan atas hak konstitusional itu menjadi 

tanggungjawab imperative pemerintah. Meski begitu, 

pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut harus pula 

diikuti dengan upaya meningkatkan akuntabilitas semua 

warga negara akan pentingnya sektor pendidikan mulai 

dari keluarga dan swasta. 

9. Di bidang budaya, ada keprihatinan mengenai mulai melunturnya 

karakter kebangsaan. Karena itu, dianggap perlu adanya 

penegasan terkait pendidikan karakter dalam pendidikan nasional, 

khususnya soal multilkultural yang menekankan bahwa kita 

berbeda, dari sisi agama, suku, ras, bahasa, dan sebagainya namun 

diikat oleh satu rasa kebangsaan (Bhinneka Tunggal Ika). 

Pendidikan karakter itu tidak dilaksanakan di lembaga pendidikan 

formal saja, namun juga dilakukan berbagai pihak dengan 

beragam metode, misalnya dengan pendidikan Empat Pilar MPR 

RI. 

10. Perlu pula ditekankan pentingnya sektor budaya selain sektor 

pendidikan. Terbukti bahwa di masa lalu, budaya kita sudah 

termasuk dalam kebudayaan yang tinggi (high culture), tercermin 

dari warisan-warisan artefak kebudayaan yang kita temui saat ini. 

Selain itu, ada pula nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai-

nilai yang digali dari masyarakat Indonesia. Di masa kini, 

kebudayaan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya di bidang pariwisata. Untuk itu, perlu 

sebuah komitmen kuat untuk menjaga kebudayaan-kebudayaan 

yang bersifat lokal. 

11. Meski begitu, penjagaan atas budaya dan nilai lokal itu hendaknya 

dilakukan secara terencana dan hati-hati agar tidak menimbulkan 

masalah akulturasi budaya antar komponen bangsa. Penegasan 

akan pentingnya lokalitas, harus dijaga agar tidak menimbulkan 

disintegrasi bangsa akibat adanya benturan budaya. Karena itu, 

pemajuan budaya, baik dari sisi pendidikan maupun perundangan 

harus menjadi kepedulian bersama. 
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NOTULENSI 

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema 

“MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI Tahun 1945” kerjasama 

Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Negeri Manado, 

Provinsi Sulawesi Utara, 14 September 2017 terdapat pokok pikiran 

sebagai berikut; 

 

Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd 

 Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warganegara yang 

wajib dipenuhi Negara (Pasal 31 ayat 1). Itu kebutuhan dasar.  

 Ada tantangan bagi pemenuhan hak konstitusional itu yaitu; 

ketersediaan dan keterjangkauan. Problem selanjutnya, jika 

tersedia dan terjangkau, apakah merata kualitasnya, tidak 

diskriminatif, adil.  

 Ada tuntutan konstitusional yang belum terpenuhi soal hak 

belajar/wajib belajar karena rata-ratap endidikan kita masih 7,9 

tahun, belum 9 tahun bahkan 12 tahun. 

 Karakter; Low Trust Society. Sebuah survey tahun 2014 

menunjukkan bahwa hanya 40% - 50% orang indonesia dapat 

dipercaya (most people can be trusted). 

 Apa yang perlu dilakukan? Ada 5 hal;  

1) harus ada blueprint pengembangan pendidikan nasional, 

jangan ganti menteri, ganti kebijakan. Kurikulum ganti-

ganti sehingga membingungkan. Dimuat di GBHN? Jika 

ada GBHN, harus termuat didalamnya grand design 

pendidikan. 

2) Memperkuat dan meningkatkan ketersediaan, 

ketercukupan, dan keterlaksanaan standar. Diperlukan 

komitmen yang kuat dari negara dan pemerintah untuk 

menjamin ketersediaan dan ketercukupan sarana dan 

prasarana, guru yang professional dan kompeten yang 

memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

3) Politik ekonomi pendidikan dalam bentuk 20% alokasi 

anggaran dari APBN dan atau APBD perlu ditindaklanjuti 
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dengan efektivitas penggunaan untuk kegiatan fungsional 

pendidikan bagi anak-anak sekolah. Fokus pada perbaikan 

postur anggaran pendidikan. 

4) Dalam rangka menjamin pemerataan guru professional 

diperlukan kebijakan nasional di mana guru tidak lagi 

menjadi alat politik pemerintah daerah.Perekrutan, 

penempatan, pengembangan dan pembinaan, mutasi, 

promosi, dan pemberhentian guru hendaknya dilakukan 

secara nasional dan tidak lagi menjadi kebijakan seorang 

kepala daerah.  

5) Peningkatan tata kelola pendidikan secara efisiens, efektif, 

kredibel, akuntal, transparan, bertanggungjawab, dan adil. 

 Pendidikan menjadi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi 

juga masyarakat dan keluarga. 

  

Prof. Dr. Perry Rumengan, M.Sn 

 Pendidikan kebudayaan; beberapa fenomena riil. 

 Banyak ahli seni dan budaya tetapi tidak mau menjadi pendidik 

atau dosen karena adanya aturan yang terlalu akademik atau 

formalistik. Misalnya ketentuan tunjangan bagi dosen, harus 

menulis di jurnal. Para praktisi seni yang juga mengajar lantas 

menjadi malas karena aturan-aturan formal tersebut. 

 

Prof. Dr. Revolvon A. Mege, MS 

 Kesenjangan pendidikan, antar wilayah Indonesia Barat dan 

Indonesia Timur. Ini fakta yang sudah lama terjadi.  

 Bidik Misi program bagus, tapi anak bangsa kita di wilayah 

perbatasan kalah bersaing untuk bisa mendapatkannya. Talaud, 

hanya 3 orang yang mendapatkannya, padahal jatahnya 700-an. 

Jadi, program itu tidak bisa dinikmati justru oleh mereka yang 

harusnya menjadi sasarannya. Sebabnya lebih karena soal teknis, 

soal harus 10 besar. Gizi mereka kurang. 
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 Pemerintah mengambil kebijakan tidak berdasarkan fakta atau 

informasi komprehensif di lapangan yang valid. Kacamata kita 

kadang memakai kacamata kuda, semua lokasi dianggap sama. 

 Soal kebijakan-kebijakan pendidikan yang semakin dikaitkan 

dengan komputer dan online adalah contoh kebijakan kacamata 

kuda tadi. Di beberapa daerah, tidak ada sinyal. 

 Diinginkan kebijakan pendidikan yang tidak berganti-ganti, lebih 

ajeg, di sisi lain, juga diinginkan kebijakan pendidikan yang lebih 

tidak mengeneralisir kondisi daerah; tidak bernuansa kotasentris, 

dll. 

 

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Prof. Dr. S. Simanjuntak, M. Si  

 Sistem pendidikan kita masih belum mandiri, terjajah. Hasil 

penelitian lebih diorientasikan ke jurnal internasional dalam 

bahasa inggris sehingga tidak bisa dipakai hasil penelitian itu oleh 

stakeholder di tanah air (petani, dll). 

 Ada ketertinggalan, di wilayah Timur tapi, dalam kasus UNIMA, 

kerjasama pengadaan kelas jauh di Papua terbentur larangan dari 

Kemenristek Dikti. Padahal, wilayah Indonesia Tengah lebih 

dekat ke Wilayah Indonesia Timur sehingga memungkinkan 

dijalin kerjasama. 

 Fokuskan pembangunan pendidikan ke peningkatan sarana. 

  

Prof. Dr. Arrijani, M.Si  

 Masalah pendidikan saat ini adalah masalah disparitas pendidikan, 

khususnya disparitas wilayah baik dari segi sarana, anggaran 

pendidikan yang belum berkeadilan maupun SDM pendidikan, 

hhususnya tenaga pengajar yang masih di bawah standar. Bisa 

diibaratkan, kalau balapan, di Pusat Mobil dilawankan dengan 

Bajaj. 
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 Dengan disparitas semacam itu, kita memberi standar yang sama 

untuk hal berbeda. Itu tidak berkeadilan. Misalnya dalam soal 

ujian dan standar penilaian dalam Ujian Nasional disamakan.  

 Menyarankan,harus ada pewilayahan standar (zonasi standar) 

  

Prof. Dr. F. Kerebungu, M. Si  

 Mengapa masyarakat kita rawan konflik? Apa yang menjadi akar 

masalah? Masalahnya adalah kesejahteraan. 

 Kebudayaan kita sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kasus Bali contohnya. Masyarakat sejahtera karena 

pariwisata. 

  

Dr. Sisca B. Kairupan, M. Si 

 Pemerintah meminta Perguruan Tinggi bersaing, padahal 

diketahui, kondisi Perguruan Tinggi (PT) masih tidak sama. Ada 

PT yang didukung dana dari pemerintah, tapi ada yang belum.  

 Bagian Timur Indonesia, dana yang didapat rendah. Jadi, ini 

menimbulkan kesenjangan.  

  

Dr. Donal Rattu, M. Hum  

Kenapa jurnal diterbitkan dalam bahasa Inggris yang hanya bisa 

dibaca oleh akademis saja, tetapi tidak bisa dibaca oleh masyarakat. 

Kita kurang punya rasa bangga pada kebudayaan dan bahasa bangsa 

sendiri. Kita bilang ke turis good morning, tapi dia malah jawab 

selamat pagi. 

  

Dr. Apeles L. Lonto, M.Si  

 Sumpah pemuda menyatakan; menjunjung tinggi bahasa 

persatuan, bahasa Indonesia. Ada rasa bangga bahwa kita satu 

bangsa, satu tanah air dan satu bahasa.  
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 Kita juga diikat oleh para pendiri bangsa, dengan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika karena kita hidup dalam perbedaan. 

Semangat ini sudah mulai luntur.  

 Perlu ada pembekalan dalam pendidikan nasional, khususnya 

dalam pendidikan karakter, tentang pendidikan multilkultural; 

bahwa kita berbeda, dari sisi agama, suku, ras, bahasa, dan 

sebagainya. Supaya anak mengerti tentang perbedaan itu. Perlu 

ada penegasan soal multikulturalisme dalam sistem pendidikan 

kita. 

  

Prof. Dr. Orbanus Naharia, M. Si  

 Untuk memperluas akses pendidikan, ada program Beasiswa 

Bidik Misi. Muncul orang-orang yang melakukan verifikasi. Pada 

kenyataannya, orang-orang sederhana dan orang-orang miskin 

tidak lulus verifikasi. Disarankan verifikasi melibatkan NGO. 

Karena proses selama ini unsur subyektifitasnya sangat tinggi. 

 Disparitas Barat dan Timur sangat tinggi. Misalnya dalam soal 

Biaya Operasional PTN. 

 Penelitian hendaknya diberikan saja, given dengan sistem 

penjatahan saja. Karena proses seleksi untuk mendapatkan dana 

penelitian rumit dan unsur subyektifitasnya besar. 

 Banyak budaya punah karena tidak ada dana untuk melestarikan 

dan mengembangkannya. 

 Proses pendidikan itu bertumpu pada Sumber Daya Manusia nya. 

Kurikulum apapun, jika di tangan SDM yang tidak baik, hasilnya 

akan tidak baik juga. Guru-guru hendaknya diperhatikan. 

  

Dr. Mister Gideon Maru  

Ini negara retorikal, pemimpin kita suka bicara. Perlu satu 

pola/struktur retorika yang bisa kita berikan pada pemimpin formal 

atau informal, jika bicara, ada polanya. Hal itu agar internalisasi nilai 

bisa dilakukan lewat pidato pemimpin. Value disebarkan lewat para 

pemimpin (langsung ke rakyat, bukan lewat proses lain, seperti 

pendidikan). 
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Dr. Glenny Latuni, M.Sn  

 Siapakah bangsa kita? Kita adalah bangsa yang mengagumkan. Di 

Borobudur, ada pahatan-pahatan di dinding batu. Tekniknya 

mengagumkan. Kita juga memiliki Perahu Pinisi yang kecil tapi 

bisa menyeberangi lautan yang jauh karena punya keseimbangan 

yang baik secara fisika. Banyak ilmu yang terpendam di 

masyarakat kita.  

 Kita tidak perlu mengajari masyarakat Pancasila, karena nilai-nilai 

Pancasila sudah ada dalam diri mereka. 

 Kita bingung mencari identitas, mencari sistem yang tepat untuk 

penyebarannya, padahal sebenarnya itu ada pada masyarakat kita. 

 Kritik pada mental juara.Aanak diarahkan menjadi juara. 

Paradigma kita menjadi juara, tidak pada ketrampilan. 

 Bahasa. Dalam sumpah pemuda, menjunjung tinggi bahasa 

persatuan, bukan mengarahkan kita untuk berbahasa satu; bahasa 

Indonesia. Slogan terakhir ini, karena disalahpahami, membuat 

bahasa-bahasa lokal hilang, padahal semangatnya bukan begitu. 

  

Dr. Wenly Lolong, S.H, M.H  

 Frase pendidikan, hendaknya dipisahkan dari frase kebudayaan. 

Keduanya sama-sama penting sehingga memerlukan perhatian 

sendiri-sendiri. Yugoslavia maupun kasus Rohingya, bukan tidak 

mungkin bisa terjadi di Indonesia karena kita memiliki pula 

problem akulturasi budaya. Masa depan bangsa tergantung pada 

persoalan budaya. Disintergasi bangsa bisa dipicu oleh benturan 

budaya. Sayang, budaya dijadikan sektor pinggiran saja. 

Bagusnya sudah ada UU No 5 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

 Dalam kerangka menciptakan satu Budaya Nasional, harus 

diidentifikasi budaya lokal mana yang bisa didorong menjadi 

budaya nasional. Zaman Orde Baru, nomenklatur Kepala Desa, 

disamaratakan ke seluruh Indonesia. Padahal nilai filosofis ada di 

tiap daerah. Jangan menonjolkan satu budaya tertentu. 

 Isu pendidikan, bagaimana daya dukung sistem pendidikan 

nasional. Ada beragam persoalan. Ada soal budaya pendidikan. 

Ada soal struktur birokrasi dalam pemajuan budaya. Identifikasi 
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budaya mana yang perlu ditonjolkan. Sayang, birokrasi di pusat 

dan daerah belum siap melakukan hal itu. 

  

Dr. Armstrong Sompotan, M.Si 

 Indonesia, masuk dalam negara yang memasukkan jumlah 

prosentase anggaran pendidikan dalam konstitusinya. Ternyata, 

anggaran itu tidak bisa memajukan pendidikan.  

 Rata-rata terjadi masalah kecemburuan, soal porsi kue anggaran 

pendidikan. Anggaran pendidikan, dibagi ke beragam lembaga.  

 Harusnya fokus pembagian anggaran itu dibagi ke masyarakat 

umum saja sebagai dana pendidikan, tidak ke institusi pendidikan. 

 Ristek dan Dikti anggarannya dibagi dua. Hal itu membuat 

anggaran penelitian dan pendidikan tinggi semakin kecil. 

Bagaimana harus menghasilkan dana penelitian yg bisa 

dipublikasi. Dosen saat ini banyak berebut dana penelitian yang 

kecil. 

 Jadi, problem besar ada pada titik anggaran. Posturnya harus 

diberesi dulu, baru masalah lain bisa diselesaikan. 

  

Prof. Dr. Joppy Terry, M.Pd  

 Kesenjangan di dunia pendidikan memang ada.   

 Beragam peraturan terkait dunia pendidikan dibuat, namun tidak 

dievaluasi dengan baik berdasarkan fakta lapangan. 

 Salah satu contoh adalah soal perubahan kurikulum yang cepat 

sekali. Satu jenis kurikulum belum secara sempurna dilaksanakan, 

sudah berubah ke kurikulum baru. Hal ini menimbulkan banyak 

permasalahan di tingkat pelaksanaan di lapangan. 

 Budaya dan muatan lokal tidak menjamin keutuhan bangsa ini, 

karena terlalu heterogen. Harus diarahkan pendidikan empat pilar 

lewat kurikulum (pendidikan multikultiralisme).  
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Dr. Parabelem Rompas  

 Jawaban atas tema diskusi ini adalah ya dan tidak. Pendidikan dan 

kebudayaan sudah sesuai secara konsep administrasi saja, tapi 

pelaksanaannya tidak/belum memenuhi ideal UUD 1945. 

 Banyak sebenarnya ide-ide baik yang ditawarkan, namun 

pewujudan ide-ide bagus itu kadang terhalang oleh masalah-

masalah politik. 

  

Abud (Pemred Radar Manado) 

 Sarana dan infrastruktur pendidikan masih menjadi masalah. 

Kekurangan ruang kelas di daerah-daerah Sulut ini masih menjadi 

sorotan. 

 Selain itu, ada persoalan mengenai mutudan /kualitas para 

pendidik. 

 Terdapat juga soal mengenai aspek moral anak-anak didik dan 

pendidikan karakter. Hal ini terkesan sulit dilaksanakan karena 

saat ini pendidik, jika mendidik anak disiplin, malah dilaporkan 

orangtua. 

 

Dr. Robert Winerungan  

 Terkait anggaran pendidikan, penelutian Bank Dunia di Sulawesi 

Utara, tidak ada korelasi antara anggaran pendidikan dengan 

peningkatan indeks Pembangunan Manusia dan kualitas manusia. 

Kompetensi guru juga masih di bawah rata-rata nasional.  

 “Pupuk” sudah diberikan, tapi mengapa “tanaman” tidak tumbuh? 

Itu karena jumlah anggaran pendidikan yang tidak signifikan. 

Takaran anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. 

 Saat ini, ada fokus anggaran ke pembangunan infrastruktur. 

Benar, investasi infrastruktur diperlukan untuk pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang, tapi pembangunan SDM juga 

merupakan investasi jangka panjang. Jangan fokus pada 

infrastruktur tapi mengabaikan peningkatan SDM.  
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Cesylia Saroinsong (Pemimpin Redaksi Manado Post) 

Soal anggaran dan infrastruktur, itu sudah menjadi persoalan, 

tiap tahun begitu. Yang penting adalah pndidikan karakter dan 

pengembangan seni budaya. Karakter anak muda kita saat ini, tidak 

ngotot bersaing dalam pencarian kerja. Sekarang juga infiltrasi budaya 

asing parah ke anak muda. 

  

Dessy Lumoa (Kadis Pendidikan dan KebudayaanKota Manado) 

 Banyak guru yang menjadi guru tidak melalui proses pendidikan 

guru, jadi tidak mengetahui pedagogik. Karakter guru yang 

lulusan IKIP dahulu dan bukan IKIP sangat berbeda.  

 Ada juga perubahan dalam sikap murid ke guru. Dulu murid 

sangat hormat ke guru. Saat ini, penghormatan murid pada guru 

sudah berkurang.  
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FULL DAY SCHOOL: KAITANNYA DENGAN ASPEK 

KETERAMPILAN YANG DIUJIKAN DALAM PISA 

 

Oleh : Alfonds Andrew Maramis 

  

 

Abstrak 

Full day school (FDS) dapat diartikan sebagai program 

penyelenggaraan proses belajar mengajar selama sehari penuh di 

sekolah, mulai dari pagi hingga sore hari. Beberapa waktu terakhir ini, 

FDS menjadi topik perdebatan yang viral sehubungan dengan 

dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Ada pihak yang pro dan kontra 

terhadap kebijakan ini. Bahkan, Presiden Republik Indonesia sampai 

turun tangan menyelesaikan permasalahan FDS dengan mengeluarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter. Artikel ini tidak bermaksud untuk 

mendokumentasikan perdebatan sehubungan dengan kebijakan FDS 

tetapi bertujuan untuk mendeskripsikan kaitannya dengan aspek 

kognitif. Keterkaitan FDS dengan aspek kognitif dikaji berdasarkan 

hasil asesmen Programme for International Students Assessment 

(PISA). 

Kata kunci: PISA, TIMMS, dan Pendidikan Karakter. 

  

PENDAHULUAN 

Pertentangan di kalangan masyarakat terkait kebijakan Full Day 

School (FDS) berawal ketika dikeluarkannya kebijakan pemerintah 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. 

Program FDS yang beberapa waktu terakhir ini menjadi viral 

sebenarnya bukanlah hal yang baru. Di Indonesia, konsep pendidikan 

ini sudah ada sejak lama, yaitu pondok pesantren. Menurut Siregar 
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(2017), umumnya para santri belajar sehari penuh bahkan sampai larut 

malam untuk mempelajari agama Islam dan pengetahuan umum 

lainnya.  

Hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh 

guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Menteri 

tentang Hari Sekolah disebutkan bahwa, “Hari sekolah dilaksanakan 8 

(delapan) dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 

(lima) hari dalam 1 (satu) minggu”. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) 

disebutkan bahwa, “Hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk 

melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler.  

Salah satu yang menjadi pemikiran dicetuskannya kebijakan ini 

adalah, siswa pulang sekolah pukul lima sore mengikuti rata-rata jam 

pulang kerja orang tua dengan harapan bisa pulang bersama-sama 

orang tua, atau setidaknya ketika mereka pulang sekolah ada orang tua 

yang mengawasi kegiatan mereka (Winurini, 2016). Alasan lain yaitu 

untuk membantu guru mendapatkan durasi jam mengajar sesuai syarat 

untuk mendapatkan sertifikasi guru (Leasa & Batlolona, 2017). 

Peraturan yang mewajibkan siswa menjalani proses belajar mengajar 

di sekolah mulai hari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore (8 

jam sehari) itu dinilai gegabah dan merugikan masyarakat karena 

keadaan masyarakat Indonesia yang beragam baik secara geografis, 

sosiologis, maupun budaya (Belarminus, 2017). Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan 

interaksi dengan teman sebaya di sekolah, teman di lingkungan tempat 

tinggal, dan keluarga di rumah. Kebutuhan akan interaksi ini jelas 

akan terpengaruh oleh FDS. Selain itu, tidak semua orang tua bekerja 

di luar rumah sehingga tidak bisa digeneralisir semua permasalahan 

anak dapat diselesaikan dengan FDS (Winurini, 2016).  

Dalam Peraturan Menteri tersebut, yang banyak menuai 

penolakan adalah Pasal 5 ayat (6), “Kegiatan ekstrakurikuler 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kegiatan krida, karya 

ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan” dan ayat (7), “Kegiatan 

keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas 
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keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah 

keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci 

lainnya”. Pasal-pasal ini dianggap membatasi waktu belajar, terutama 

bagi para santri di pondok pesantren. Salah satu tulisan di media 

online, jawapos.com tanggal 17 Juni 2017, menyebutkan bahwa 

beberapa pimpinan sejumlah pondok pesantren di Kabupaten 

Tasikmalaya menolak kebijakan FDS yang saat itu masih sebatas 

wacana. Dalam tulisan tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren KH 

Zaenal Mustofa Sukamanah, KH Acep Tohir Fuad mengatakan bahwa 

program FDS tidak cocok dan tidak tepat diterapkan di Tasikmalaya, 

karena akan mengurangi waktu dan kesempatan anak mempelajari 

ilmu agama Islam di pesantren. Masih dalam tulisan yang sama, 

tanggapan lain datang dari Pimpinan Pondok Pesantren Abdul Jabar, 

Kecamatan Singaparna, KH Abdul Hakim yang mengatakan bahwa 

program FDS yang baru sebatas wacana waktu itu jangan sampai 

berbenturan dengan program pendidikan yang sudah lama berjalan 

(Solehudin, 2017).  

Hal yang senada juga tertuang dalam tulisan dalam media 

online Tempo, tempo.co tanggal 17 Agustus 2017, yang mana 

Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa timur melakukan 

aksi demo menolak penerapan FDS. Dikatakan bahwa alasan PMII 

Jawa Timur menolak penerapan FDS karena dianggap telah 

menggusur kearifan dan keberagaman dari Madrasah Diniyah. 

Kehadiran Madrasah Diniyah sudah ada sejak berabad-abad lalu yang 

digunakan sebagai salah satu ruang bagi pendidikan agama. 

Koordinator lapangan aksi demo, Zainudin mengatakan dengan 

adanya penerapan FDS akan membatasi waktu anak untuk belajar 

penguatan agama di Madrasah Diniyah. “Menggusur kearifan 

Madrasah Diniyah sama saja membiarkan NKRI terancam oleh 

radikalisme yang tumbuh di lembaga pendidikan dan jauh dari 

penguatan agama,” ujar Zainudin (Mahayu, 2017). 

Tulisan dalam media online tirto.id juga mengemukakan 

tentang penolakan FDS dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU). Ketua Umum PBNU, Sail Aqil Siroj menjelaskan bahwa 

penambahan jam belajar menjadi delapan jam sehari tidak sejalan 

dengan penguatan pendidikan karakter. Menurut dia, sekolah seharian 
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tidak cocok jika dikaitkan dengan penguatan karakter siswa melalui 

pendidikan. Dia bahkan mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan 

banyak sekolah yang belum siap menerapkan sistem full day school 

(FDS) seperti terkait fasilitas penunjang. Ada asumsi anak kota 

terjerumus dalam pergaulan tidak baik itu tidak sepenuhnya benar. 

Sementara di pelosok daerah, ada siswa yang membutuhkan waktu 

separuh hari untuk membantu orang-tuanya bertani dan menjadi 

nelayan. Dengan sekolah seharian, maka kegiatan anak-anak tersebut 

terancam tidak bisa dilakukan (Haryanto, 2017). 

Penolakan tidak hanya timbul dari organisasi keagamaan. Untuk 

mengetahui respons orang-tua siswa terhadap FDS, Koran SINDO 

melakukan jejak pendapat terhadap 400 orang responden. Hasilnya, 

seperti yang tertulis dalam media online sindonews.com tanggal 29 

September 2016, mayoritas menolak rencana penerapan sistem 

tersebut. Berbagai alasan yang dikemukakan responden, dalam hal ini 

orang-tua siswa, diantaranya yaitu: 1) membebani anak secara fisik 

dan psikologi (88%); 2) belum diperlukan, segerakan yang lebih 

penting (7%); 3) prasarana dan sarana antar daerah tidak sama (3%); 

dan 4) perbedaan latar belakang ekonomi (2%) (Puslitbang Sindo, 

2016). 

Dengan adanya penolakan dari berbagai kalangan dan untuk 

mengurangi kegaduhan terkait FDS, maka Presiden Republik 

Indonesia turun tangan langsung dengan mengeluarkan Peraturam 

Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Pasal 9 ayat (1) dari Perpres 

ini disebutkan bahwa, “Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan 

jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 

(satu) minggu”. Ayat (2) disebutkan bahwa, “Ketentuan hari sekolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing 

Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah 

dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 

setempat sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, ayat (3) 

disebutkan bahwa, “Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite 
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Sekolah/Madrasah mempertimbangkan: a) kecukupan pendidik dan 

tenaga kependidikan; b) ketersediaan sarana dan prasarana; c) kearifan 

lokal; dan d) pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar 

Komite Sekolah/Madrasah. 

Segala kegaduhan terkait FDS akhirnya berkurang dengan 

dikeluarkannya solusi pemecahan masalah dari Presiden Republik 

Indonesia berupa Peraturan Presiden. Permendikbud tentang Hari 

Sekolah yang awalnya bermaksud menyeragamkan hari sekolah 

akhirnya disempurnakan dengan Perpres yang memberi kebebasan 

bagi satuan pendidikan untuk memilih hari sekolah dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang ada di dalam maupun di luar satuan 

pendidikan tersebut. Inti dari artikel ini tidak bermaksud untuk 

mendokumentasikan perdebatan sehubungan dengan kebijakan FDS 

tetapi bertujuan untuk mendeskripsikan kaitannya dengan aspek 

kognitif. Keterkaitan FDS dengan aspek kognitif dikaji berdasarkan 

hasil asesmen Programme for International Students Assessment 

(PISA). 

  

GAMBARAN PERINGKAT PENDIDIKAN INDONESIA DI 

TINGKAT INTERNASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN 

JAM BELAJAR 

Programme for International Students Assessment atau lebih 

dikenal dengan PISA adalah suatu penilaian secara Internasional 

terhadap keterampilan dan kemampuan siswa usia 15 tahun. Penilaian 

ini merupakan sistem ujian yang diinisasi oleh Organisation for 

Economic Cooperation and Development (OECD), untuk 

mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. 

Setiap tiga tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk 

mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika 

dan sains. Penilaian ini mengukur apa yang diketahui siswa dan apa 

yang dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema 

survei digilir setiap 3 tahun, tahun 2015 fokus temanya adalah 

kompetensi sains (Kemdikbud, 2016). 

Hasil survei tahun 2015 yang di-release menunjukkan kenaikan 

pencapaian pendidikan di Indonesia yang signifikan yaitu sebesar 22,1 
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poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke empat 

dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding hasil survei 

sebelumnya pada tahun 2012, dari 72 negara yang mengikuti tes 

PISA. Berdasar nilai rerata, terjadi peningkatan nilai PISA Indonesia 

di tiga kompetensi yang diujikan. Peningkatan terbesar terlihat pada 

kompetensi sains, dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi 403 poin di 

tahun 2015. Dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin 

di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Kompetensi membaca 

belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 396 di tahun 

2012 menjadi 397 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut 

mengangkat posisi Indonesia 6 peringkat ke atas bila dibandingkan 

posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012. Nilai matematika 

melonjak 17 poin dari 318 poin di tahun 2012, menjadi 335 poin di 

tahun 2015. Lonjakan tertinggi terlihat pada capaian sains yang 

mengalami kenaikan dari 327 poin di tahun 2012 menjadi 359 poin di 

tahun 2015. Peningkatan capaian median yang lebih tinggi dari mean 

ini merupakan indikator yang baik dari sisi peningkatan akses dan 

pemerataan kualitas secara inklusif (Kemdikbud, 2016). 

  

Gambar 1. Ilustrasi grafik peningkatan pencapaian PISA Indonesia dari tahun 2000 

sampai 2015 (Sumber: Kemdikbud, 2016). 
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Gambar 2. Grafik rerata skor PISA tahun 2009, 2012, dan 2015 untuk aspek 

matematika, membaca dan sains (Sumber: Nizam, 2016). 

  

  

Gambar 3. Grafik median skor PISA tahun 2009, 2012, dan 2015 untuk aspek 

matematika, membaca, dan sains (Sumber: Nizam, 2016) 
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Tabel 1. Perbandingan Skor Median dan Rata-Rata Sains Antar Negara 

 

(Sumber: Nizam, 2016) 

  

Selain PISA, ada satu lagi sistem penilaian Internasional yang 

umum dikenal yaitu TIMMS. Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMMS) adalah studi Internasional tentang 

prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama. 

Studi yang dikoordinasikan The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement di Belanda ini dilakukan 

setiap empat tahun, yakni tahun 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, dan 

2015. 

Menurut Mullis et al. (2016), peran orang tua mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian skor TIMMS 

Indonesia, persentase pengaruhnya dapat dilihat dalam Gambar 4. www.m
pr
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Gambar 4. Grafik peran stimulus orang-tua (Sumber: Nizam, 2016) 

 Melalui angket orang tua TIMMS, ditemukan bahwa peran 

orang tua untuk siswa sangat signifikan. Siswa yang orang tuanya 

sering melakukan kegiatan yang menstimulus kemampuan numerasi 

dan literasi (seperti mendongeng, bernyanyi bersama tentang alfabet, 

dan sebagainya) mencapai skor yang lebih tinggi daripada siswa yang 

tidak diberikan stimulus. Namun, persentase orang tua siswa 

Indonesia yang melakukan aktivitas tersebut (27 %) berada di bawah 

rata-rata Internasional (44%). Berbicara tentang stimulus orang tua, 

tentu berkaitan dengan seberapa besar waktu orang tua berinteraksi 

dengan siswa. Faktor ini juga tentu tidak lepas dengan pemberlakuan 

FDS. Berikut dalam Tabel 2, disajikan jumlah jam belajar dari 

beberapa negara. 
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Tabel 2. Grafik jumlah jam belajar 

 

(Sumber: Nizam, 2016) 
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KEWIRAUSAHAAN BAGI MAHASISWA 

 

Oleh : Jeane Mantiri 

 

  

PENDAHULUAN 

Tidak ada bangsa yang sejahtera dan dihargai bangsa lain 

tanpa kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi akan dapat 

dicapai jika ada spirit kewirausahaan, yang kuat dari warga 

bangsanya. Kewirausahaan (entrepreneurship) sangat dibutuh-

kan di Indonesia, karena diharapkan akan dapat mengurangi 

pengangguran terdidik yang semakin lama semakin banyak 

jumlahnya. Kewirausahaan dibutuhkan untuk memakmurkan 

negara melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah 

di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain orientasi 

pendidikan kita saat ini pada umumnya hanya membentuk 

sarjana pencari kerja dan bukan sarjana pencipta kerja. Itu 

sebabnya generasi muda kita sebagian besar belum memiliki 

kecakapan untuk menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri.  

Setiap mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi 

wirausahawan yang sukses apabila diberikan pelatihan dan 

pendampingan dalam hal penggalian ide bisnis, perencanaan 

bisnis, pengelolaan dalam aspek produksi, administrasi dan 

pemasaran. Permasalahannya, selama ini hal-hal tersebut di atas 

tidak didapatkan mahasiswa secara praktis. 

  

APAKAH ENTREPRENEURSHIP ITU DILAHIRKAN 

(NATURE) ATAU DIAJARKAN (NURTURE)? 

Pembelajaran mengenai kewirausahaan sudah ada 

dibeberapa Universitas akan tetapi karena metode 
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pengajarannya lebih fokus pada teori maka dampak dari mata 

kuliah ini untuk menghasilkan wirausaha baru hampir tidak 

terlihat. Walaupun dari tahun ke tahun mahasiswa diberikan 

fasilitas pendanaan melalui Program Mahasiswa Wirausaha 

(PMW) dimana mahasiswa membuat perencanaan bisnis 

sebagai syarat untuk mendapatkan PMW, akan tetapi tidak ada 

data keberhasilan atau paling tidak data mahasiswa yang 

memulai bisnis dan benar-benar merealisasikan bisnisnya. 

Berdasarkan fakta yang ada, dirasakan adanya masalah dalam 

proses penciptaan mahasiswa wirausaha di lingkungan kampus. 

Ada satu pertanyaan klasik yang kerap kali mencuat setiap 

kita membicarakan entrepreneurship atau kewirausahaan dalam 

dunia pendidikan termasuk dalam Perguruan Tinggi. Pertanyaan 

tersebut adalah  apakah entrepreneurship itu dilahirkan (nature) 

atau diajarkan (nurture)? sering terjadi perdebatan yang menarik 

antara mereka yang percaya bahwa entrepreneur itu dilahirkan 

dan mereka yang percaya bahwa entrepreneur itu diajarkan. 

Yang percaya bahwa entrepreneur dilahirkan secara otomatis 

tidak percaya bahwa entrepreneurship bisa diajarkan.Yang 

percaya bahwa entrepreneur dapat diajarkan menolak pandangan 

bahwa entrepreneur dilahirkan. Ada artikel menanrik yang 

dikutip dari website Stella Maris School (2012) sebagai berikut : 

Entrepreneurship sering didefinisikan secara sempit 

sempit sebagai ketrampilan dan pengetahuan dalam berbisnis. 

Pengertian akan entrepreneurship yang dihubungkan langsung 

dengan dunia bisnis inilah yang membatasi pengertian yang asli 

dari entrepreneurship. Istilah entrepreneur berasal dari bahasa 

Prancis entreprendre yang artinya mengambil langkah 

memasuki sebuah aktifitas tertentu atau menyambut tantangan. 

Di dalam pengertian yang asli dari kata entrepreneur di dapat 

tiga hal yang penting, yaitu creativity-innovation, opportunity 

creation, dan calculated risk-taking. Tiga unsur inilah yang 

utama yang ada di semua entrepreneur manapun.Maka, jika 
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entrepreneur dimengerti di dalam tiga aspek yang disebutkan di 

atas, tidaklah salah jika dikatakan bahwa kita semua lahir 

sebagai entrepreneur. Kalau kita mengamati pertumbuhan anak-

anak, kita semua pasti sepakat bahwa anak-anak itu semua lahir 

dengan potensi kreatif-inovatif, pencipta peluang yang handal, 

dan pengambil resiko yang berani.Anak-anak sejak lahir adalah 

penjelajah-penjelajah ulung yang tidak mengenal lelah.Mereka 

setiap saat dan selalu mencipta kesempatan untuk belajar 

mengenai apapun di dunia ini. Dan mereka juga selalu berkreasi 

tanpa henti dengan segala keluguan dan kenaifan mereka. 

Mereka juga penuh dengan keberanian melakukan banyak hal 

walaupun ada banyak bahaya yang belum mereka pahami.Ini 

semua potensi-potensi yang secara alamiah sudah tertanam di 

dalam diri anak-anak sejak lahir tanpa perlu adanya pendidikan 

terlebih dahulu. Oleh sebab itu, tidaklah keliru jika dikatakan 

bahwa semua manusia lahir dengan potensi entrepreneur. Maka 

juga tidak salah jika dikatakan bahwa entrepreneur dilahirkan. 

Jika kita melirik pendidikan formal maka kita akan 

mendapatkan hal menarik dalam kaitannya dengan potensi 

entrepreneur yang sudah dipunyai anak-anak sejak lahir. Kalau 

kita perhatikan aktifitas-aktifitas di sekolah-sekolah mulai 

playgroup sampai TK maka akan ditemukan dengan sangat kaya 

kreatifitas, penciptaan peluang, dan pengambilan resiko dari 

murid-murid yang mewarnai seluruh proses belajar mengajar di 

kelas. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa proses kreatif, 

penciptaan peluang, dan pengambilan resiko tersebut mendadak 

berhenti secara radikal ketika murid masuk ke sekolah dasar dan 

ini berlanjut bahkan sampai tingkat universitas. Secara umum, di 

semua sekolah di negara manapun tiga aspek tadi menjadi 

terlupakan sejak memasuki bangku SD. Negara-negara maju 

baru dalam kira-kira dua puluhan tahun terakhir ini berupaya 

mereformasi sistem dan pola pendidikan yang hendak 

mengutamakan seni dimana di dalamnya terdapat pelatihan 

intensif kreatifitas dan inovasi. 
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Tidak semuanya mengadopsi upaya reformasi ini sebab 

sistem pendidikan traisional masih mengakar dengan sangat 

kuat.Sehingga bisa disimpulkan bahwa pendidikan formal 

menjadi salah satu penghambat berkembangnya potensi 

entrepreneur yang dimiliki oleh manusia sejak lahir.Yang lebih 

menyedihkan adalah, bahwa pendidikan formal tidak hanya 

memiliki kekuatan untuk menghambat potensi entrepreneur 

tetapi bahkan memiliki daya untuk menghancurkan atau 

mematikan potensi entrepreneur di dalam diri manusia. Dari 

playgroup sampai TK hanyalah sekitar tiga tahun, dibandingkan 

dengan dari SD sampai lulus universitas yang mencapai enam 

belas tahun, maka tidak heran jika proses pertumbuhan potensi 

entrepreneur jadi terhambat atau mati. Jika pada kenyataannya 

proses pendidikan formal bisa menghambat potensi 

entrepreneur, maka secara berbalik seharusnya proses 

pendidikan formal juga bisa mengembangkan dan melatih 

potensi entrepreneur. Oleh sebab itu, sangatlah benar jika 

disimpulkan bahwa entrepreneurship juga haruslah diajarkan, 

dilatihkan, dan dididikkan. 

Jika model pendidikan formal tidak direformasi maka 

pendidikan formal kita telah berkontribusi menghambat atau 

mematikan calon-calon entrepreneur di dalam diri anak didik 

kita. Jadi betul seperti yang pernah disampaikan oleh Dr. Ir. 

Ciputra bahwa kita perlu merubah model pendidikan kita untuk 

boleh mengakomodasi aspek-aspek kreatif-inovatif, penciptaan 

peluang, dan pengambilan resiko yang terhitung. Jika tujuan 

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya, maka 

pendidikan nasional kita perlu memikirkan proses belajar 

mengajar yang berbasis entrepreneurship. Kita semua terlahir 

dengan potensi entrepreneur dan pendidikan dapat 

mengembangkan atau mematikan potensi tersebut, maka 

langkah apakah yang paling tepat untuk diambil di dalam 

pengaturan proses belajar mengajar di dunia pendidikan formal? 
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Akankah kita membiarkan proses pendidikan yang menghambat 

potensi entrepreneur di dalam diri yang sudah diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Kuasa? Ataukah kita akan turut serta 

mengembangkan dan memelihara potensi entrepreneur itu 

melalui proses pendidikan formal yang lebih baik?. 

Symonds (2011) mengatakan bahwa sekolah tidak benar-

benar menciptakan entrepreneurs, tetapi memelihara 

kemampuan bawaan dari seseorang untuk menjadi entrepreneur. 

Atau seperti yang dikemukakan oleh Timothy Faley dari  the 

entrepreneurial institute at Michigan’s Ross School of Business 

puts it: “A good idea is not enough. You need to know how to 

transform a good idea into a good business.” Schools do this in 

a number of ways. Sebuah ide yang baik saja tidaklah cukup, 

kita perlu mentansformasikannya menjadi bisnis yang baik, 

sekolah melakukannya dalam berbagai cara. 

Artikel di atas memberi gambaran bahwa entrepreneur 

dilahirkan akan tetapi proses pengajaran menjadi sesuatu yang 

sangat pentig untuk mengembangkan seseorang menjadi 

entrepreneur, dengan syarat bahwa proses pengajaran tersebut 

harus mengakomodasi aspek-aspek kreatif-inovatif, penciptaan 

peluang, dan pengambilan resiko yang terhitung.  

Potensi mahasiswa wirasusaha mahasiswa saat ini cukup 

besar. apabila hal ini didukung dengan adanya  Pusat 

Kewirausahaan, hal ini menjadi pendorong dan memotivasi 

mahasiswa untuk lebih akrab dengan kewirausahaan dan 

meningkatkan keberanian mereka untuk mulai berwirausaha. 

Kegiatan kewirausahaan mahasiswa ini masih berada pada tahap 

yang sangat awal, akan tetapi apabila dilakukan pembenahan 

dan perbaikan, diharapkan adanya hasil yang nyata dan 

signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Dukungan dari berbagai pihak, Rektor dan pimpinan, 

Pengusaha, Lembaga/ Instansi Pemerintah terkait 

pengembangan kewirausahaan, diharapkan menjadi motor 
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penggerak utama dalam proses penciptaan mahasiswa 

kewirausahaan mahasiswa. 

  

PENUTUP 

Faktor-faktor yang mendorong perkebangan 

kewirausahaan mahasiswa adalah adanya dukungan dari 

berbagai pihak baik internal kampus maupun eksternal. 

Pengembangan kewirausahaan mahasiswa harus 

menyeimbangkan antara teori dan praktek lewat pengembangan 

Kurikulum Kewirausahaan., perlu penyediaan fasilitas 

pendukung seperti Pusat kewirausahaan mahasiswa atau bisnis 

centre, dan  pendanaan lewat Program PMW harus diikuti 

dengan pembimbingan dan pendampingan yang memadai dari 

dosen pendamping yang kompeten.  
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PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

TINGGI SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA 

 

Oleh : Sisca Beatrix Kairupan 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan disepakati asumsi bahwa eksistensi 

suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dari bangsa 

tersebut. 

Fakta historis, abad pertengahan bangsa-bangsa Eropah Barat 

menjadi penguasa dunia karena pendidikan, mengusai dunia karena 

pendidikan. Sejak dulu bangsa barat mengusai bangsa-bangsa lain, 

bahkan hal tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Yang 

berbeda kalau dulu menjajah secara fisik, sekarang kemungkinan 

menjajah berdasarkan ilmu dan teknologi. Kalau pendidikan diabaikan 

maka hampir pasti bangsa tersebut akan makin terpuruk untuk masa 

depan. 

Pendidikan termasuk pendidikan tinggi untuk bangsa Indonesia 

disamping untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi punya 

peranan penting lain lagi, yaitu membina peradaban (membangun 

budaya kejujuran, kreatif, inovatif dan berkarakter) disamping 

mempersiapkan bangsa Indonesia untuk persaingan Internasional. 

 Banyak hal penting yang perlu dilaksanakan termasuk 

bagaimana peranan pendidikan tinggi membangun untuk 

kesejahteraan, namun tetap dalam kerangka ide persatuan Indonesia 

sebagai bagian dari filosofi pancasila. Tegasnya pendidikan tinggi 

harus menjadi pilar terdepan menjaga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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PROBLEMATIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

TINGGI. 

Uraian di atas  menggambarkan bagaimana tanggung jawab dan 

tugas berat dari pendidikan tinggi. Institusi ini diberikan mandat untuk 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersaing secara 

Internasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka 

mencapai  kesejahteraan (walfare state). Kunci untuk melaksanakan 

mandat yang berat dan fital ini adalah kualitas penyelenggaraan 

pendidikan tinggi tersebut yang menyangkut sumberdaya (dosen dan 

tenaga peneliti yang handal, yang mampu mengikuti perkembangan 

Ilmu pengetahuan dan teknologi), sarana dan prasarana pendidikan, 

laboratorium, dll yang canggih sesuai dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

Jujur harus diakui bahwa kiblat dari perkembangan ilmu dan 

teknologi masih bagian dunia lain. Baru-baru ini Kemenristekdikti 

mempublikasikan 100 Perguruan Tinggi terbaik di dunia, satupun dari 

Indonesia tidak ada. 

UGM saja yang merupakan salah satu exellent Centre di 

Indonesia hanya menduduki ranking 401 versi QS World University 

Ranking. 

Data sejarah memperlihatkan tahun 60an Malaysia merekrut 

guru-guru dari Indonesia (dari IKIP Manado yang sekarang Unima, 

a.l. Drs. Jahosuwa Doda, terakhir adalah Prof. Dr.(alm). Sampai tahun 

80an Perguruan Tinggi di Indonesia menjadi pilihan dari lulusan 

sekolah-sekolah lanjutan di Malaysia untuk menjadi tempat kuliah. Di 

IKIP Manado yang sekarang Unima ada puluhan mahasiswa Malaysia 

yang menurut data terakhir ada banyak yang menjadi dosen di 

beberapa Perguruan Tinggi di Malaysia. Dan ini hampir berlaku di  

banyak PerguruanTinggi di Indonesia. Saat ini sepertinya hal ini sudah 

tidak terdengar lagi. Informasi tersebut perlu, a.l. menjadi masukan 

dalam rangka mengkaji kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin 

saja kualitas pendidikan kita langkah demi langkah tapi di Perguruan 

Tinggi lain, a.l. di Malaysia dengan kecepatan sprinter. Sekali lagi hal 

ini  tidak boleh berlarut-larut bahkan penting sekali dikaji. 
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Kita bergembira bahwa rencana penerimaan CPNS gelombang 

II tahun2017 ada sesuatu yang baru dan menggembirakan, yaitu 

mengalokasikan bagi yang lulus dengan predikat cum laude. Tapi 

yang perlu dicatat yang benar-benar secara kualitas adalah cum laude. 

Jangan kriteria ini berdampak pada berlomba-lomba pihak tertentu 

secara tidak wajar untuk mengejar dan memberi nilai cum laude. 

Tujuan Pemerintah mengalokasikan yang seperti itu harus 

diartikan kemauan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dengan menghargai lulusan-lulusan terbaik. Tapi lebih awal 

diingatkan agar yang lebih awal disiapkan adalah kualitas 

penyelenggaraan pendidikan. Jangan terjadi hanya mengejar target 

kuantitas dari lulusan seperti itu. 

 Salah satu kunci keberhasilan pendidkan adalah sumberdaya 

manusia, untuk Perguruan Tinggi adalah dosen. Dalam hal ini harus 

selalu dievaluasi tentang mutu dari tenaga pengajar. Penjenjangan 

tenaga pengajar berdasarkan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh 

kementerian terkait. Namun harus dijaga, harus dikawal bahwa proses 

perekrutan, penjenjangan, pengembangan tenaga pengajar di 

Perguruan Tinggi harus benar-benar dengan kaidah akademik yang 

benar, mempertahankan integritas, kejujuran akademik. Dicurigai 

masih banyak praktek yang tidak bermartabat yang diketemukan, a.l. 

dosen terlibat dalam praktek-praktek jual beli gelar, 

skripsi/tesis/disertasi, jual beli nilai, dan tentu hal ini akan sangat 

mempengaruhi mutu dari pendidikan tersebut (pernah dalam suatu 

media massa ada gelar kedotorannya dicabut, jabatab Guru Besarnya 

dicabut. Dan patut dicurigai juga dosen tersebut  pada saat jadi 

mahasiswa membeli skripsi dan sekarang setelah jadi dosen menjual 

skripsi. Juga untuk mengatasi mutu tenaga pengajar perlu 

dipertimbangkan untuk merekrut dosen-dosen dari manca negara yang 

baik sebagaimana Menteri Riset dan Teknologi ada wacana merekrut 

Guru Besar dari Luar Negeri. 
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PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI PILAR MEMPERKUAT 

PERSATUAN BANGSA INDONESIA 

Semua sepakat bahwa persatuan sebagai salah satu ide dasar 

dari bangsa Indonesia, harus teguh dipertahankan dan dikawal.Fungsi 

persatuan ini harus dilaksanakan secara komprehensif dengan ide-ide 

dasar, misalnya: prinsip keadilan,kesejahteraan, dll. Pendidikan dalam 

hal ini Pendidikan Tinggi juga harus difungsikan sebagai wadah untuk 

merealisasikan ide-ide ini. Secara naluri setiap orang ingin mencapai 

kualitas yang baik, demikian juga di Perguruan Tinggi. Tentu harus 

juga diakui yang menghasilkan lulusan berkualitas harus Pendidikan 

Tinggi juga berkualitas. 

Pemerintah menantang Perguruan Tinggi bersaing untuk 

meningkatkan kualitas. Namun disadari juga bahwa sejak dulu 

kualitas antar bagian/region dari negara ini kualitasnya tidak sama. Ini 

dipengaruhi oleh latar belakang historis dari perkembangan Perguruan 

Tinggi di Indonesia dan pendanaan yang diberikan pada Perguruan 

Tinggi-Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 

Ada data menarik yang kami kutip dari data LKPP tahun 2017 

tentang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan 

Jasa, sebagai berikut: 

1. Universitas Negeri Jakarta  214 M 

2. Universitas Negeri Malang  927 M 

3. UNESA    155 M 

4. UNY     109 M 

5. Universitas Mulawarman  416 M 

6. Universitas Negeri Gorontalo    41 M 

7. Universitas Tadulako     32 M 

8. Universitas Cenderawasih  128 Juta 

9. UNPATI      16 M 

10. Universitas Haluuleo     26 M 

11. Universitas Palangkaraya    22 M 

12. UNDANA      55 M 

13. Universitas Negeri Makasar    8,8 M 

14. Universitas Tirtayasa   528 M 

15. Universitas Jember   365 M 

16. Universitas Brawijaya   466 M 
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17. UNSRAT      94 M 

18. UNIPA        0 

19. Unima        0 

Dari informasi tersebut di atas ada bagian tertentu bagian 

tertentu yang didukung dengan dana yang besar dan ada bagian yang 

tidak seperti itu. Ada Perguruan Tinggi yang hampir 1 Trilyun dan ada 

yang hanya seratusan juta malah ada yang membingungkan yaitu tidak 

ada. Dari data tersebut dapat dipahami/dimengerti pasti terjadi 

kesenjangan kualitas dari Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi di 

Indonesia.. Sangan kebetulan yang dananya di bawah adalah adalah di 

bagian Indonesia Timur. Hal ini tentu akan menimbulkan 

kecemburuan dan tidak menguntungkan dalam rangka melaksanakan 

kesempatan untuk mengawal ide kesatuan Indonesia. Dalam hal ini 

akan berdampak terhadap meraih kesempatan yang diturunkan oleh 

Pemerintah Pusat, misalnya: Pemerintah Pusat menyiapkan  bea siswa 

yang cukup banyak untuk studi di luar negeri dalam banyak hal 

termasuk post graduate baik magister ataupun doktor/PhD, 

Secara logis akan muncul pendapat bahwa yang bisa 

mendapatkan ini hanya lulusan-lulusan dari Perguruan Tinggi maju 

yang didukung dengan dana besar. Malahan pengembangan SDM juga 

akan terjadi kesenjangan antar daerah., ada yang sudah sangat maju. 

Jadi perlu dikaji struktur pendanaan yang lebih adil untuk pembagian 

pendidikan/pendidikan tinggi di Indonesia agar tidak terjadi 

ketimpangan. Ketimpangan dana yang berkontribusi pada 

ketimpangan kualitas SDM yang berkontribusi pada kesejahteraan 

masyarakat dan dapat menimbulkan perasaan ketidak adilan. Yang 

dapat saja menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat pada 

bangsa ini. Jadi perlu pengkajian kembali tentang sistem pendanaan 

bagi penyelengaraan pendidikan tinggi. 
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FUNGSI BAN-PT 

Diadakannya BAN-PT dalam rangka jaminan terhadap kualitas 

Pendidikan Tinggi yang merencanakan dan melaksanakan akreditasi 

di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, a.l. menyusun sekian banyak 

item yang menjadi standart penilaian. Item-item dan penilaian disusun 

tanpa memperhatikan keberagaman maupun perguruan tinggi di 

Indonesia. Kenyataannya ada perguruan tinggi yang memang sudah 

siap namun ada perguruan tinggi yang masih dalam perjuangan. 

Rasanya kurang adil memperlakukan sama, ukurannya sama pada hal 

kenyataannya berbeda. Dan perlu dalam kesempatan ini di latar 

belakangngi oleh sejarah perguruan tinggi di Indonesia, fakta 

pendanaan dan fakta-fakta lain (perguruan tinggi yang kebetulan 

berada di daerah yang kaya  maka dukungan dana dari Pemerintah 

Daerah cukup baik. Item penilaian harus diisi oleh Perguruan tinggi 

yang bersangkutan dengan cara apapun. Timbul pertanyaan apakah 

nilai yang diberikan, misalnya A unuk setiap Perguruan Tinggi 

menunjukkan kualitas yang sama. 

  

PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI 

Kenyataan yang ada sekarang Kemenristekdikti bukan satu-

satunya  penyelenggara Pendidikan Tinggi. Kenyataan penyelenggara 

Pendidikan Tinggi  beraada di beberapa kementerian:  

 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

 Kementerian Agama 

 Kementerian lain untuk Perguruan Tinggi kedinasan 

 

Ada anggapan bahwa persyaratan untuk pembukaan 

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi rupanya tingkat keketatannya 

tidak sama pada masing-masing kementerian. Pengalaman Perguruan 

Tinggi yang di bina oleh Kemenristekdikti sangat ketat untuk ijin 

pembukaan Universitas/Fakultas/Program studi baru. Ada yang 

berpendapat bahwa hal itu berbeda untuk Pendidikan Tinggi di 

Kementerian lain. Bahkan termasuk penyelenggaraan Program 

Pascasarjana. Doktor untuk Perguruan Tinggi di bawah 

Kemenristekdikti persyaratannya sangat ketat. 
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Permasalahan lain yaitu, ada indikasi mulai berkembang 

Program Studi yang sama/bersamaan yang dilaksanakan oleh 

Kemenristekdikti dan Kenterien-Kementerian lain. Ini akan 

menimbulkan masalah kontrol mutu/pengawasan mutu. Oleh karena 

itu suara-suara sumbang muncul, ada institusi yang begitu muda untuk 

mencapai gelat doktor bahkan Guru Besar. Dalam hal ini perlu juga 

dikaji kembali tentang sistem pengelolaan Pendidikan Tinggi. 

Mungkin ada baiknya kalau dipertimbangkan pengelolaannya di 

bawah satu atap. 

  

PENUTUP 

Mengakhiri uraian ini saya menyimpulkan bahwa: 

 Peranan Pendidikan Tinggi sebagai alat perekat ide Persatuan 

Bangsa agar selalu dipertimbangkan, malahan diperkuat 

 Agar dikaji pemerataan kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia 

dengan lebih khusus memperhatikan kemajuan Pendidikan Tinggi 

di Indonesia Timur 

 Agar ada pengkajian tentang konsekuensi peneylenggaraan 

Pendidikan Tinggi oleh beberapa Kementerian dalam rangka 

menjamin mutu dari pendidikan itu sendiri. 
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KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM MASYARAKAT 

MULTIKULTURAL 

 

Oleh: Ferdinand Kerebungu 

  

 

PENDAHULUAN 

Dalam amandemen keempat UUD NRI tahun 1945, pasal 32 

berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 

Mencermati keberadaan masyarakat Indonesia yang multi etnis, yang 

menjadi pertanyaan adalah manakah yang dimaksud dengan 

kebudayaan nasional Indonesia itu? Oleh sebab itu, untuk dapat 

menentukan kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu 

pekerjaan yang sangat rumit jika tidak memahami sejarah 

perkembangan masyarakat Indonesia dan terbentuknya Negara 

Republik Indonesia. 

Dalam Netralnews.com yang diunggah tanggal 11 September 

2017, merilis bahwa di Indonesia terdapat 1340 suku dan 300 

kelompok etnik, yang dikutip dari sensus BPS tahun 2010. 

Berdasarkan data tersebut, memberikan gambaran ada suatu yang 

sangat sulit dipahami dengan logika, bagaimana Negara Republik 

Indonesia ini dapat hidup berdampingan dalam perbedaan, walaupun 

demikian, tidak dapat dipungkiri kenyataan yang ada dalam hidup 

berbangsa dan bernegara gesekan-gesekan antara kelompok maupun 

antar kelompok masyarakat, akan tetapi gesekan-gesekan tersebut 

dapat diselesaikan dengan baik walauoun tidak sempurna. 

Memperhatikan kondisi tersebut, disinilah dapat kita menyadari 

bagaimana kearifan para pendiri bangsa ini meletakkan dasar-dasar 

hidup berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang multietnis. 

Kearifan tersebut dapat dilihat bagaimana mereka menetapkan UUD 

NRI 1945 dan Dasar Negera Pancasila serta Lambang Negara Burung 

Garuda. Dalam lambang negara terdapat pita yang memberikan makna 
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persatuan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Menjadi kelemahan pada saat 

ini, dalam proses belajar tidak menjelaskan secara secara rinci dan 

praktis bagaimana yang hidup dalam masyarakat yang multikultur, 

suatu langka yang tepat yang dilaksanakan oleh Presiden Joko 

Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sekarang yang dinantikan oleh 

masyarakat adalah bagaimana para pengambil kebijakan pendidikan 

untuk mengimplentasikannya. 

Berikut yang menjadi pertanyaan berikut adalah manakah 

kebudayaan Indonesia. Pada bagian berikut ini akan dijelaskan tentang 

mana kebudayaan Indonesia tersebut 

 

MASYARAKAT MULTIKULTUR DAN KEBUDAYAAN 

NASIONAL 

Kata Bhineka Tunggal Ika memberikan gambaran bahwa 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. 

Masyarakat multikultur menunjukkan adanya keragaman budaya 

(cultural diversity) yaitu adanya suatu pola hidup masyarakat untuk 

hidup bersama dan berdampingan dalam perbedaan, baik Suku, 

Agama, Ras dan Antar Golongan. Kebiasaan hidup dalam perbedaan 

sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, ini dapat 

kita lihat bagaimana para pemuda dari berbagai pulau (yang 

mengatasnakan Yong Sumatera, Yong Java, Yong Borneo, Yong 

Selebes dan lain sebagainya) mengikrarkan sumpah pemuda (Satu 

Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu bahasa). Inilah yang menjadi modal 

utama bangsa Indonesia Merdeka dan membentuk Negara Republik 

Indonesia.  

Perkembangan IPTEKS terutama media komunikasi dewasa ini 

sangat banyak mempengarhi pola hidup masyarakat (seperti bully), 

perubahan pola hidup (life Style) tersebut tidak hanya melanda 

golongan masyarakat terpelajar tetapi juga masyarakat bawapun ikut 

terkena imbas. Dengan perkembangan teknologi Informasi 

mengakibatkan suatu kelompok masyarakat tidak hanya mengenal 

budayanya sendiri tetapi juga mengenal budaya-budaya lain di dunia 

ini tanpa menyaring dengan budayanya sendiri terlebih dahulu. 

www.m
pr

.g
o.

id



54 Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Multikultur ini berimplikasi luas dalam hidup berbangsa dan 

bernegara, sebab setiap warga bangsa tidak hanya mengakui akan 

adanya perbedaan, tetapi pengakuan tersebut memberikan implikasi 

politis, sosial dan ekonomi. 

Kembali kepersoalan pokok yaitu manakah kebudayaan 

Indonesia dalam masyarakat multikultur ini yang diakui sebagai 

indentitas nasional? Dalam TAP MPR Nomor II tahun 1998, 

dikemukakan “Kebudayaan Nasional yang berlandaskan Pancasila 

adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan 

merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk 

mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan 

untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan 

nasionaldalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian 

pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya”. 

Sementara itu Departemen Pandidikan dan Kebudayaan memberikan 

pengertian Kebudayaan Nasional adalah Wujud, arti dan puncak-

puncak kebudayaan lama dan asli bagi masyarakat pendukungnya”. 

Menurut Ki Hadjar Dewantanra, Kebudayaan Nasional adalah 

“puncak-puncak dari kebudayaan daerah”.  

Berdasarkan ketiga pengertian kebudayaan nasional tersebut di 

atas, pada umumnya merujuk pada suatu pengertian Bhineka Tunggal 

Ika, yang berarti bahwa paham negara kesatuan yang semakin mantap 

dan baik sehingga suasana ketunggalikaan semakin terasa dalam 

berbangsa dan bernegara. Ketunggalikaan tersebut tersebut merupakan 

wujud dari pluralisme budaya yang dinyatakan dalam bentuk negara 

kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional dan bahasa nasional. 

Oleh sebab itu, kebudayaan Nasional dalam masyarakat yang 

multikultural ini adalah bagaimana menghargai budaya daerah lain 

tanpa secara berlebihan mengagungkan budaya sendiri yang akan 

mengarah pada paha etnosentrisme. Artinya bahwa hidup toleransi 

dan saling menghargai merupakan wujud budaya Indonesia 

sebagaimana yang tersirat dalam nilai-nilai Pancasila, artinya bahwa 

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah Pancasila. 

Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan perwujudan dari puncak-

puncak budaya daerah yang sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, 

yang sudah sejak sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga zaman 
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perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu bagaimana para pendiri 

bangsa Indonesia mencetuskan Dasar Negara sebagaimana terdapat 

dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945. Dengan menghayati 

makna nilai-nalai dalam Pancasila akan menghasilkan persatuan dan 

kesatuan dari setiap anak bangsa, sebab Pancasila bagi bangsa 

Indonesia selain sebagai Dasar dan Falsafah Bangsa, juga meruapak 

alat pemersatu bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

berbagai konflik di tanah air ini, baik berupa konflik horizontal 

maupun konflik vertikal, semuanya dapat terselesaikan dengan baik, 

karena adanya saling menghargai dan toleransi. Oleh karena itu, dalam 

hidup bermasyarakat dan bernegara dalam masyarakat yang memiliki 

aneka ragam budaya dapat dipersatukan oleh suatu nilai-nilai bersama 

yaitu Pancasila. 

Multikultural (keragaman budaya) yang diayomi oleh nilai-nilai 

dalam Pancasila bagi bangsa indonesia dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai identitas bangsa; keanekaragaman budaya  yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia dapat menjadi ciri bagi bangsa Indonesia, 

sehingga dapat menjadi ciri khusus di mata internasional. 

2. Sebagai ikon pariwisata yang menarik; keanekaragaman budaya 

yang miliki bangsa Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi 

para turis mancanegara maupun lokal yang dapat memberikan 

devisa bagi pembangunan bangsa. 

3. Sebagai sumber mata pencaharian warga lokal; keunikan berbagai 

macam budaya di tanah air ini baik budaya fisik (artefak) maupun 

budaya seni pertunjukkan dapat memberikan pendapatan 

tambahan bagi masyarakat di daerah tujuan wisata. 

4. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara; keanekaragaman 

budaya yang dilestarikan dengan baik dan dikelolah secara 

profesional sebagai obyek wisata dapat memberikan daya tarik 

tersendiri bagi para turis akan beriplikasi pada penambahan 

pendapat negara. 

5. Menambah sikap toleransi; perbedaan kebudayaan antara setiap 

suku bangsa yang ada akan memberikan manfaat bagi anggota 

masyarakat untuk saling menghargai dan bersikap toleransi.  
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PENUTUP  

Bhineka Tunggal Ika memberikan makna bahwa bangsa 

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa 

(multikultural), untuk itu dalam masyarakat multikultur sangat 

dibutuhkan alat pemersatu bangsa yaitu kebudayaan nasional 

Indonesia. Kebudayaan Nasional adalah puncak-puncak dari budaya 

daerah, dan bagi bangsa Indonesia puncak-puncak budaya daerah 

tersebut adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Oleh sebab 

itu, Pancasila merupakan perwujudan dari kebudayaan nasional dalam 

masyarakat multikultural. 
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KEWAJIBAN PEMERINTAH MEMBIAYAI PENDIDIKAN 

SESUAI TUNTUTAN UUD NRI TAHUN 1945 

 

Oleh: Dr. Robert R. Winerungan, M.Si 

  

  

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk 

memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia dan 

masyarakat. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting 

adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, 

dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan 

agar dapat hidup secara layak. Manusia berilmu merupakan tuntutan 

dan kebutuhan dasar untuk bisa hidup, maju dan mengembangkan diri. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang. Konsep pendidikan pada dasarnya diarahkan pada upaya 

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang 

bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah kebijakan ini 

meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan yang 

dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa 

pembangunan unit sekolah baru; penambahan ruang kelas dan 

penyediaan fasilitas pendukungnya.  

Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah 

kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam 

membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak dalam 

penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi 

sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. 

Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan 

melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi 
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perguruan tinggi yang memberikan wewenang yang lebih luas pada 

satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki 

termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Hal 

ini sebagai langkah yang dilakukan agar sekolah lebih tanggap 

terhadap kebutuhan setempat. Dana dekonsentrasi telah mulai 

diberikan langsung kepada satuan pendidikan dalam bentuk block 

grant yang diharapkan dapat dikelola oleh setiap satuan pendidikan 

dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi 

dan partisipatif.  

Berdasar amanat Undang Undang Dasar 1945 ini, bangsa 

Indonesia pada dasarnya sangat menginginkan untuk mewujudkan 

bangsa yang cerdas dan sejahtera. Isu ini menjelaskan bahwa 

pendidikan merupakan faktor penting, strategis dan menentukan 

kualitas hidup masyarakat. Maju-mundurnya kualitas peradaban suatu 

masyarakat/bangsa sangat bergantung pada bagaimana kualitas 

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Sejarah membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang menyadari 

dan memahami makna strategisnya pendidikanlah yang mampu 

meraih kemajuan dan menguasai dunia.  

  

KONSEP PENDIDIKAN 

Pendidikan merupakan sarana utama untuk mensukseskan 

pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat 

mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam 

pembangunan. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada 

peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan 

kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan juga 

merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi 

bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain. 

Menurut (Wikipedia) pendidkan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
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diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut kamus Bahasa Indonesia 

Kata pendidikan berasal dari kata „didik‟ dan mendapat imbuhan „pe‟ 

dan akhiran „an‟, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau 

perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusiamelalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) 

menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu 

tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-

tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pengertian pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Sedangkan pengertian pendidikan lainnya menyatakan bahwa 

pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian 

yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang 

secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti 

termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan 

kemanusiaan dari manusia. 

Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan 

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup 

cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan 

orang lain. 

Tilaar (2004) menyatakan bahwa pendidikan saat ini telah 

direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata, sehingga 

menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas 
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lokal dan nasional. Perubahan yang global dengan liberalisasi 

pendidikan sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu 

menghasilkan kualitas peserta didik yang dapat bersaing secara 

kompetitif agar dapat diterima pasar. Tuntutan untuk memenuhi 

kebutuhan pasar ini pada akhirnya akan mendorong lembaga 

pendidikan menjadi lebih bercirikan knowledge based economy 

institution. Pendidikan yang hanya berorientasi untuk mencetak 

generasi yang bisa diterima pasar secara ekonomis hanya akan mampu 

mencetak peserta didik yang berpikir dan bertindak global sehingga 

mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang akhirnya bermuara 

pada terjadinya krisis moral dari peserta didik. 

Dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(PPJPN 2005-2025), dijelaskan Visi pembangunan nasional, 

”mewujudkan manusia dan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan 

makmur.” Manusia dan masyarakat yang ”maju” dapat diukur dari 

kemampuannya untuk mewujudkan kualitas hidup dan kehidupan 

yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan 

pada kekuatan sendiri. Manusia dan masyarakat Indonesia yang 

”maju” dapat diukur dari kualitas sumberdaya manusia, tingkat 

kemakmuran, serta kemantapan dalam sistem dan kelembagaan 

ekonomi, sosial, politik dan hukum. Manusia dan masyarakat 

Indonesia yang ”adil” dapat ditunjukkan dengan mekanisme untuk 

menolak berbagai nilai dan perilaku diskriminasi antar-individu, antar-

kelompok, antar-gender, maupun antar-wilayah. Sedangkan 

”makmur” dapat diukur dari pemenuhan dari seluruh kebutuhan hidup 

secara berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian tersebut pendidikan berfungsi membekali 

pengalaman dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat 

mengembangkan kemampuannya untuk mempertahankan hidupnya. 

Keadaan masyarakat yang majemuk akibat perubahan jaman menuntut 

peserta didik dapat aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat 

sekitarnya. 
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SISTEM PENDIDIKAN 

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani ”systema”, yang 

berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan 

secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menjabarkan pengertian sistem sebagai 1) perangkat unsur 

yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu 

totalitas, 2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan 

sebagainya. 3) metode.   Sedangkan istilah pendidikan dimaknai 

sebagai suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia 

menjadi Pancasilais, yang berpribadi, berdasarkan akan ketuhanan, 

berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.  

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem 

pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

Adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 

yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang-undang”, maka diberlakukan UU 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Proses dalam sistem pendidikan nasional adalah mekanisme 

kerja dalam bentuk berbagai ketentuan, aturan, maupun prosedur yang 

memungkinkan seluruh komponen sistem pendidikan (pendidikan luar 

sekolah dan pendidikan. sekolah untuk berbagai jenis dan jenjang) 

bekerja dan menunaikan fungsi untuk mencapai tujuan yang te1ah 

ditetapkan. Aturan-aturan tersebut meliputi aturan-aturan mengenai 

persyaratan masuk ke dalam suatu jenjang dan/atau jenis pendidikan, 

mata ajaran yang dipelajari dan untuk berapa lama dipelajari, buku-

buku yang dipergunakan, prosedur dan tata cara penyelenggaraan 

pengajaran termasuk metode mengajar dan sistem evaluasi yang 

dipergunakan, banyaknya pertemuan dalam satu minggu, serta 
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sejumlah aturan lain yang menyangkut pelaksanaan proses pendidikan 

dan pengajaran. 

Sebagian dari aturan-aturan ini ditetapkan dalam bentuk 

Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, instruksi dari 

pejabat pendidikan pada berbagai tingkatan dan ketentuan-ketentuan 

yang dikembangkan sendiri oleh suatu satuan pendidikan baik yang 

dinyatakan secara tertulis maupun tidak tertulis. Kerapkali komponen-

komponen sistem pendidikan yang ada tidak mampu menunaikan 

fungsinya dengan baik karena tidak ada aturan yang menuntun proses 

kerjanya, atau karena aturan-aturan yang ada kurang memadai atau 

seringkali berubah-ubah. Oleh karena itu, aturan-aturan yang bersifat 

fundamental perlu ditetapkan dalam bentuk ketetapan yang lebih 

permanen sifatnya seperti undang-undang atau peraturun-peraturan 

pemerintah. 

     Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. 

Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah 

dilaksanakan, di antaranya: 

1) Sistem Pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai.: 

Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. 

Disini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tenggang 

rasa, kedisiplinan, dsb. Nilai ini disampaikan melalui 

pelajaran Pkn, bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

2) Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka: Menurut 

sistem pendidikan ini, peserta didik di tuntut untuk dapat 

bersaing dengan teman, berfikir kreatif dan inovatif. 

3) Sistem pendidikan beragam: Di Indonesia terdiri dari beragam 

suku, bahasa, daerah, budaya, dll. Serta pendidikan Indonesia 

yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. 

4) Sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu: Di 

dalam KBM, waktu di atur sedemikian rupa agar peserta didik 

tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang 

disampaikan karena waktunya terlalu singkat atau sebaliknya. 

5) Sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan 

zaman: Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus 
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menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh 

karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami 

perubahan / pergantian dari waktu ke waktu, hingga sekarang 

Indonesia menggunakan kurikulum KTSP dan Kurikulum 

2013. 

  

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang 

disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan  sumberdaya keuangan yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.  

Sedangkan biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang 

diprakirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan 

pendidikan. Biaya pendidikan dapat dibagi ke dalam dua jenis  yaitu: 

a) Biaya investasi: Biaya investasi terdiri dari biaya investasi lahan 

dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi merupakan biaya 

penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan 

dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu 

tahun. Biaya investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan 

non fisik, berupa kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. 

Dengan demikian, kegiatan pengembangan profesi guru termasuk 

ke dalam investasi yang perlu mendapat dukungan dana yang 

memadai.  

b) Biaya operasi: Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan 

sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri 

dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia 

mencakup: gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan 

struktural, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-

tunjangan lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non 

personalia, antara lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah (ATS), 

Bahan dan Alat Habis Pakai, yang habis dipakai dalam waktu satu 

tahun atau kurang, pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan 

jasa transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan 

siswa/ekstra kurikuler. Pembiayaan sekolah adalah proses dimana 

pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk 

memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai 
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wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. 

Terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah 

pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan 

pendidikan: 

c) Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sector 

pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan 

dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia atau 

human capital. 

d) Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid 

untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan 

berdampak pada social benefit secara keseluruhan 

e) Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan. 

Kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara 

langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber 

biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil 

dan dilaksanakan oleh suatu negara dalam bidang pendidikannya. 

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua sistem yaitu 

sentralisasi dan desentralisasi. Biaya pendidikan di Indonesia memang 

tidak pernah murah.  Pemberlakuan sekolah gratis bukan 

berarti penurunan kualitas pendidikan, penurunan minat belajar 

para siswa, dan penurunan tingkat kinerja guru dalam kegiatan belajar 

mengajar di dunia pendidikan. Untuk itu bukan hanya siswa saja yang 

diringankan dalam hal biaya, namun para guru juga akan 

mengharapkan dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan akan 

kesejahteraan guru.  

Sarana dan Prasarana, Dalam bab XII pasal 45 yang terdiri 

dari 2 ayat dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib 

menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik. Selanjutnya ketentuan yang berkaitan dengan penyediaan sarana 

dan prasarana ini diatur dalam peraturan pemerintah. 

Pendanaan Pendidikan, Dalam bab XIII pasal 46 sampai pasal 

49 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan dalam hal 

menyediakan sumber pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, 
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kecukupan, dan keberlanjutan serta pengarahannya yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan 

dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan minimal sebesar 

20 % dari APBN, 20 % APBD dan hibah yang dialokasikan untuk 

dana penyelenggaraan pendidikan. 

  

BEBERPA KRITIK TARHADAP UU SISDIKNAS No. 20 

TAHUN 2003 

Beberapa permasalahan yang mengemuka sebagai kritik 

terhadap UU Sisdiknas sepanjang perdebatan rancangan UUSPN 

nomor 20 tahun 2003 hingga pengesahannya pada tanggal 8 juli 2003 

di antaranya: 

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya 

dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Tanggungan biaya 

pendidikan antara pemerintah dan masyarakat (kontroversi pasal 5 

ayat 6); pendidikan diselenggarakan berdasarkan otonomi, 

akuntabilitas publik dan jaminan mutu. Terkait dengan kontorversi ini 

adalah masalah kapitalisme dan liberalisasi pendidikan juga nampak 

dalam usaha privatisasi Perguruan Tinggi Negeri menjadi badan 

hukum (pasal 46 ayat 2, masuknya lembaga pendidikan asing di 

Indonesia (pasal 56 ayat 1). Demikain juga mengenai pembukaan 

kelas jauh (pasal 14 ayat 2 dan 27 ayat 1-3). Selain itu, masalah 

komitmen pembiyaan pendidikan oleh pemerintah juga masih terus 

dipertanyaakan. Sebagaimana dikritisi oleh Tilaar “Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggarisbawahi perlunya komitmen pemerintah terhadap pendidikan 

namun dalam APBN/ APBD justru dikalahkan oleh suatu peraturan 

pemerintah. Kurangnya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk 

menjadikan pendidikan sebagai titik tolak reformasi masyarakat dan 

bangsa Indonesia menuju masyarakat yang cerdas dan demokratis 

sebenarnya telah tampak di dalam ketiadaan arah pengembangan 

pendidikan nasional.” 
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PENUTUP 

1) Pendidikan merupakan suatu investasi bagi suatu Negara 

yakni investasi jangka panjang. Investasi dalam bidang 

pendidikan tidak semata-mata untuk mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi tetapi akan lebih luas lagi. Berdasar 

Teori Human Capital dikatakan bahwa seseorang dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan 

pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di 

satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat 

penghasilan seseorang, namun, di pihak lain, menunda 

penerimaan penghasilan selama satu tahun selama mengikuti 

sekolah tersebut. 

2) Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi 

selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk 

menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya 

manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan 

produktivitas suatu negara. Sejarah mencatat bahwa negara 

yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi 

manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki 

kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada 

investasi manusia diyakini merupakan basis dalam 

meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total.   

3) Pemerintah bertugas memberikan pelayanan pendidikan dasar 

yang bermutu, merata, berkeadilan, dan relevan dengan 

kebutuhan semua warga negara. Oleh karena itu pendidikan 

dasar disebut sebagai pendidikan untuk semua warga negara. 

Kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi ini bukanlah 

dalam ukuran banyaknya gedung sekolah, guru, dan sarana 

belajar di sekolah, serta banyaknya pengetahuan hafalan bagi 

siswa, tetapi diukur dari dampaknya terhadap pembentukan 

kemampuan dasar untuk belajar dan melaksanakan hak dan 

kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia yang 

bertanggungjawab.  
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FORMULASI ANGGARAN PENDIDIKAN 

QUO VADIS ? 

 

Oleh : Dr. Armstrong F. Sompotan, M.Si. 

 

Quo Vadis adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara 

harafiah adalah “AKAN KEMANA?”. Argumentasi Ilmiah ini ditulis 

sebagai bahan pertimbangan bersama kita akan tanggung jawab 

negara terhadap pendidikan yang mempunyai tujuan untuk 

kesejahteraan bangsa sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 

1945.  

Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 

Rumusan tujuan negara merupakan hal yang penting dalam suatu 

negara dan diperlukan untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan 

sebagai pedoman dalam bernegara. Dalam Pembukaan UUD 1945, 

secara jelas dijabarkan bahwa tujuan negara adalah :  

1. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia;  

2. untuk memajukan kesejahteraan umum;  

3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan  

4. ikut melaksanakan ketertiban dunia.  

Tujuan negara tersebut ditransformasi dalam Batang Tubuh 

UUD 1945 yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban negara 

dalam memenuhi tujuan tersebut dan melindungi hak konstitusional 

dari warga negaranya.  

Tujuan negara yang menjadi esensi tulisan ini adalah mengenai 

memajukan kesejateraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Cara esensial dalam mencerdasakan kehidupan bangsa adalah dengan 

pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal 

bagi generasi bangsa. Dalam Pasal 31 ayat 1-5 UUD 1945 jika 

dicermati adalah upaya negara untuk memajukan pendidikan sebagai 

cara mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memandang masalah 

pendidkan sebagai Hak Asasi Manusia.  
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Negara (dalam hal ini sebagai perintah Konsitutsi) bahkan 

mencantumkan jumlah anggaran yang wajib disediakan oleh 

pemerintah yaitu jumlah sekurangnya 20% dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara dan daerah untuk pendidikan. Hal ini menurut 

penulis menarik karena Indonesia adalah salah satu dari segelintir 

negara yang mencantumkan jumlah penggunaan anggaran-nya dalam 

Konstitusi Tertulis.  

Hal ini bisa diperdebatakan mengingat hasil Laporan Survey 

Education Public Expenditure Review yang dirilis oleh Bank Dunia di 

tahun 2013 menyatakan bahwa anggaran fungsi pendidikan Indonesia 

sebesar 20% belum secara efektif meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sekalipun harus diakui peningkatan belanja publik disektor 

pendidikan telah memperluas akses pendidikan, walau belum terlihat 

adanya pemerataan bagi pendidikan dan sarananya di kota besar, 

daerah kecil dan daerah terpencil.  

Begitu pula mengenai pembagian jatah anggaran pendidikan 

apakah memprioritaskan kesejahteraan pendidik atau peserta didik? 

atau peningkatan sarana dan prasarana yg perlu diutamakan? atau 

apakah pencapaiannya dinilai dari kualitas atau kuantitas pendidikan 

itu sendiri. 

Alokasi dana pendidikan sampai saat ini harus diformulasikan, 

sinergitas antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah sebagai 

pelaksana harus dilaksanakan secara transparan dengan bijak 

menerima kritikan dan usulan dari semua pihak. Hal ini dikarenakan 

penyebaran 20% APBN untuk pendidikan tidak hanya terfokus kepada 

Kemendikbud dan KemenristekDikti saja, namun anggaran tersebut 

ternyata tersebar juga di 18 Kementrian / lembaga, sehingga alokasi 

untuk penggunakaan yang tepat bisa terawasi bersama.  

Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017 tetap dijaga 20% dari 

belanja negara, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas 

layanan pendidikan. Akan tetapi perubahan dalam pendidikan nasional 

jangan hanya terpaku pada perubahan kurikulum, peningkatan akses, 

perbaikan fasilitas atau peningkatan anggaran namun yang penting 

juga adalah formulasi yang tepat akan anggaran tersebut.  
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Anggaran pendidikan yang tinggi belum tentu akan mengubah 

dengan cepat kondisi pendidikan kita saat ini.  

Pendidikan pada hakikatnya adalah alat untuk menyiapkan 

sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas unggul. Sumber 

daya manusia tersebut merupakan refleksi nyata dari apa yang telah 

pendidikan sumbangankan untuk kemajuan atau kemunduran suatu 

bangsa.  

Apa yang telah terjadi pada Bangsa Indonesia saat ini adalah 

sebagai sumbangan Pendidikan Nasional kita selama ini. 
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MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 

 

Oleh : Dr. Donal Ratu, S.Pd., M.Hum 

 

 

PENDIDIKAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

semua individu. Kata Pendidikan ini sudah tidak asing lagi didengar di 

telinga kita, karena kita semua tentu pernah menmpuh Pendidikan 

agar tercapainya keinginan dan cita-cita. Berikut akan dijelaskan 

pengertian dan definisi Pendidikan serta tujuannya. 

 

DEFINISI PENDIDIKAN 

Menurut Wikipedia, Pendidikan adalah suatu pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di 

bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara 

otodidak. 

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia), Kata 

Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan mendapatkan imbuhan 

“pe” dan akhiran “an” yang berarti cara, proses atau perbuatan 

mendidik. Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, perbuatan mendidik 

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional 

Indonesia), Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya 

anak-anak, untuk menuntun segala kekuatan kodrat  yang ada pada 

anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-

tingginya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 
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didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang. 

Menurut UU No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

di dalam diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh 

orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan 

tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 

  

TUJUAN PENDIDIKAN 

Menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter 

sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai 

suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat 

dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena Pendidikan itu sendiri 

memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.  

“Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan 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.” 

Tujuan pendidikan menurut undang-undang (versi 

amandemen): Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah 

mengusaha-kan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang.” Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, 

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
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menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” 

  

DEFINISI KEBUDAYAAN 

Kebudayaan berasal dari (bahasa Sanskerta) yaitu "buddayah" 

yang merupakan bentuk jamak dari kata "budhi"yang berarti budi atau 

akal. Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan 

dengan budi atau akal". Pengertian kebudayaan secara umum adalah 

adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, 

seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan. 

Menurut Prof. Dr. Koentjoroningrat, Kebudayaan adalah 

Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia 

dengan belajar. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan berarti buah budi 

manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, 

yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia 

untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan 

penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 

Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri-ciri khusus dari sebuah 

kebudayaan yang masing-masing masyarakat yang berbeda. Pada 

masyarakat Barat makan sambil berjalan, bahkan setengah berlari 

adalah hal yang biasa karena bagi mereka the time is money. Hal ini 

jelas berbeda dengan masyarakat timur. Jangankan makan sambil 

berjalan, bahkan makan berdiri saja sudah melanggar etika. Walaupun 

demikian, secara garis besar, seluruh kebudayaan yang ada di dunia 

ini memiliki sifat-sifat hakikat yang sama. Sifat-sifat hakikat 

kebudayaan sebagai berikut: 

 Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.  

 Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu 

generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia 

generasi yang bersangkutan.  
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 Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah 

lakunya.  

 Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-

kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-

tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan.  

Unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh suatu 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

 Unsur yang menyangkut sistem kepercayaan, seperti ideologi, 

falsafah hidup, dan lainnya 

 Unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses sosialisasi. 

Contoh yang sangat mudah adalah soal makanan pokok suatu 

masyarakat. Nasi merupakan makanan pokok sebagian besar 

masyarakat indonesia sukar sekali diubah dengan makanan pokok 

lainnya. 

  

HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN UUD NRI TAHUN 1945 

Undang – Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum 

tertinggi di Indonesia. Pasal pasal yang bertalian dengan pendidikan 

dalam Undang Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 

32. Pasal 31 mengatur tentang pendidikan kewajiban pemerintah 

membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP, anggaran 

pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, dan sistem 

pendidikan nasional. Diterapkannya wajib belajar 9 tahun merupakan 

upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia 

(SDM) di Indonesia. Sedangkan pasal 32 mengatur tentang 

kebudayaan.  

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

www.m
pr

.g
o.

id



Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan 75 

 

Dijelaskan dalam UUD 1945, pendidikan merupakan hak setiap 

warga negara. Dengan kata lain pendidikan merupakan tanggung 

jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga negara di 

Indonesia. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan 

merupakan faktor yang sangat menentukan. Maka pendidikan yang 

baik akan menghasilkan individu-individu yang baik pula. 

Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa 

Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya 

manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang 

mantap dan mandiri. 

Bangsa kita adalah bangsa yang kaya, tetapi tidak semua rakyat 

Indonesia adalah kaya karena juga banyak terdapat rakyat miskin 

disekitar kita yang untuk memenuhi kebutuan makan saja belum tentu 

bisa, apalagi untuk kebutuhan lain (sekolah). Maka untuk mengatasi 

masalah ini, pemerintah sekarang ini telah mengambil sebuah 

keputusan yaitu sekolah bebas biaya alias gratis selama sembilan 

tahun yang biasa kita dengar dengan nama Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). Permasalahan pendidikan bangsa Indonesia sendiri 

telah diatur dalam UUD 1945 dan hal ini diperjelas dengan 

dirumuskannya norma-norma pokok yang harus menjiwai usaha 

pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang akan dilaksanakan 

oleh penyelenggara negara. Norma-norma itu tersirat dan tersurat 

dalam Bab XIII Pasal 31 dan 32 UUD 1945 sebagai berikut : 

Pasal 31 : 

Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 

pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang. 

Pasal 32 : 

Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia. 
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Walaupun telah ada norma yang mengatur permasalahan 

pendidikan kita saat ini tetapi masih belum dapat menjangkau hingga 

kepelosok. Banyak masyarakat yang belum dapat mencicipi bangku 

sekolahan dengan alasan kemiskinan, padahal banyak Undang Undang 

yang telah mengatur pendanaan pendidikan yang merata.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan norma-norma dasar di bidang pendidikan 

sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berlaku 

sekarang ini, pada dasarnya diinstruksikan kepada pemerintah sebagai 

penyelenggara negara untuk: 

1. Mendasarkan setiap usaha pendidikan dan pengembangan 

kebudayaan pada pandangan hidup Pancasila yang terdiri dari 

kesatuan sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Setiap usaha pendidikan harus diwujudkan untuk mencapai tujuan 

negara dengan melakukan kegiatan pembentukan warga negara 

yang mampu ikut serta bersama pemerintaha untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum., ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

KESIMPULAN 

Pendidikan tak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Dalam 

menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses 

mantransfernya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Dengan 

adanya pendidikan kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari 

generasi ke generasi selanjutnya. Pemerintah bertanggungjawab 

terhadap Pendidikan karena Pendidikan merupakan hak setiap warga 

negara yang wajib diberikan. Dengan demikian bisa melahirkan 

manusia yang berakhlak, berakal, berbudaya dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggungjawab. 
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MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN 

SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NEGERA RI 1945 

 

Oleh : Sjamsi Pasandaran 

  

 

PENDAHULUAN 

Tema yang dikemukakan di atas, mengimplisitkan pertanyaan 

yang mendasar yaitu  bagaimana mewujudkan sistem pendidikan yang 

dapat menjamin terpenuhinya tujuan konstitusional,  yang  telah 

dinyatakan dalam UUD Negara RI 1945. Beberapa proposisi yang 

dikemukakan di bawah ini, mencoba menggambarkan baik landasan 

konstitusional, konseptual maupun landasan empirik dari praksis 

pendidikan nasional kita.  Proposisi-proposisi tersebut dikandung 

maksud sebagai alur pikir dalam memetakan fakta-fakta empiirik, 

permasalahan dan sekaligus upaya hal-hal yang strategis dalam 

mewujudkan sistem pendidikan nasional bagi terpenuhinya tujuan 

konstitusional. Proposisi-proposisi tersebut adalah (1) pendidikan 

sebagai hak konstitusional, (2) pendidikan sebagai isntrumen 

pembentukan watak, peradaban dan pencerdasan kehidupan bangsa, 

(3) pendidikan dan lingkungan strategis, (4) kewajiban konstitusional 

dalam mewujudkan hak konstitusional dalam pendidikan,  

  

PENDIDIKAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL  

Pendidikan memiliki landasan konstitusional yang sangat kokoh 

sebagaimana dirumuskan baik di dalam Pembukaan maupun Batang 

Tubuh UUD 1945. Di dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 ditetapkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 

ayat (1) ini merupakan rumusan spesifik yang menunjuk pada hak 

warganegara, dan dalam perspektif yang lebih luas Pasal 28C UUD 

1945 menyebut  bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
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kesejahteraan umat manusia. Kedua pasal ini memberikan landasan 

konstitusional bagi setiap orang dan setiap warganegara hak 

memperoleh pendidikan. Pernyataan “berhak” memperoleh 

pendidikan mengandung makna bahwa (1) pendidikan merupakan 

suatu kebutuhan, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar bagi 

setiap orang dan juga tentunya bagi setiap warganegara. John Dewey 

seorang filsuf terkenal dalam bukunya Democracy and Education 

menempatkan pendidikan sebagai suatu kebutuhan  dasar (education 

as a basic need). Dalam perspektif ini, pendidikan harus dilihat 

sebagai proses pendewasaan dan juga sebagai proses pemanusiaan. 

Tanpa pendidikan seseorang tidak mungkin berkembang menuju 

kedewasaan dan mengalami proses pemanusiaan.  Oleh sebab itu 

pendidikan harus dimaknai sebagai hak setiap orang, dan pemenuhan 

atas hak tersebut mengandung pengakuan yang bersifat imperative  

terhadap setiap upaya pendewasaan dan pemanusiaan melalui proses 

pendidikan. (2) konsekuensi logis dari setiap hak ialah bahwa hak itu 

harus dipenuhi. Oleh sebab itu, salah satu tolok ukur penting dalam 

membangun dan mewujudkan suatu sistem pendidikan ialah 

sejauhmana hak-hak konstitusional yaitu hak memperoleh pendidikan 

oleh warganegara dapat dipenuhi. Pemenuhan hak konstitusional 

inipun bersifat imperative dalam arti wajib dipenuhi oleh negara dan 

pemerintah.  

Masalah pemenuhan hak konstitusional ini, terkait dengan 

masalah-masalah jumlah penduduk yang besar (bencana atau bonus 

demografi?), disparitas sosial dan ekonomi, disparitas antar daerah, 

faktor geografis, dan daya tampung yang masih sangat terbatas,. 

Masalah dan tantangan yang harus dihadapi adalah sejauhmana dapat 

dijamin ketersediaan dan keterjangkauan  pendidikan bagi setiap 

warganegara. Masalah ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan 

mengandung aspek-aspek fundamental yang harus terpenuhi yaitu 

masalah pemerataan dan keadilan bahwa pendidikan harus tersedia 

dan terjangkau secara merata dan adil oleh seluruh anak bangsa di 

seluruh tumpah darah. Harus dapat dijamin bahwa setiap warganegara 

di mana pun di seluruh pelosok tanah air ini (kota, desa, bahkan 

daerah terpencil, tertinggal, terluar dan terbelakang) memperoleh 

kesempatan yang sama dan adil dalam mengenyam pendidikan. Harus 

dapat dijamin bahwa tidak ada diskriminasi baik karena status sosial, 
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ekonomi, suku, agama ataupun adat istiadat dan tradisi. Tidak boleh 

terjadi ada kebijakan yang diskriminatif, yang mengandung potensi 

dimana sebagian dari anak bangsa ini tersingkir peluangnya 

memperoleh pendidikan.  

Pemenuhan hak konstitusional warganegara untuk memperoleh 

pendidikan, setidak-tidaknya tergambar dalam kebijakan-kebijakan 

dasar yaitu wajib belajar dan jaminan konstitusional tentang  biaya 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan atau APBD. 

Dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2016/2017 

tergambar dari dfata Kementerian Dikbud 2016/2017 menunjukkan 

bahwa APM SD 93,73%, SMP 76, 29%, dan SM 61,20%. Angka-

angka ini setidak-tidaknya memberi gambaran bahwa pemenuhan hak 

konstitusional warganegara untuk mengenyam pendidikan dasar 

terpenuhi dengan baik, sekalipun masih harus diikuti dengan upaya 

penemuhan hak konstitusional pendidikan bagi anak usia SMP dan 

atau Sekolah Menengah. Upaya pemenuhan hak konstitusional oleh 

negara dilakukan juga melalui politik anggaran pendidikan. Dilihat 

dari segi anggaran, komitmen pemerintah untuk memhyediakan 

anggaran 20%  dari APBN terpenuh1 dalam dua tahun anggaran 

terakhir (2016 dan 2017), Namun demikian apakah politik dan 

kebijakan anggaran pendidikan tersebut diikuti secara linier dengan 

pemenuhan standar sarana dan prasarana, standar pendidik, dan atau 

standar proses pembelajaran. Fakta-fakta dari berbagai pemberitaan 

tentang belum terpenuhinya rasio kecukupan sarana dan prasarana, 

masalah kualitas guru yang masih rendah, proses pembelajaran yang 

belum bermutu merupakan fakta yang memberi gambaran bahwa 

ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan yang bermutu masih 

belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak cukup bahwa seorang anak 

memperoleh kesempatan sekolah, tetapi harus dijamin bahwa dia juga 

memperoleh kesempatan menikmati pendidikan yang bermutu, sarana 

prasarana pembelajaran yang baik, proses pembelajaran yang bermutu, 

dan dididik oleh guru yang profesional.  
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PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMENT PEMBENTUKAN 

KARAKTER, PERADABAN, DAN PENCERDASAN 

KEHIDUPAN BANGSA.  

Proposisi kedua adalah pendidikan sebagai instrument 

pembentukan watak, peradaban, dan pencerdasan kehidupan bangsa. 

Amanat konstitusional ini, ditegaskan lebih jauh di dalam UU No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan 

nasional berfungsi  mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan 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. Landasan-landasan 

konstitusional dan yuridis ini mencirikan kualitas manusia Indonesia 

yang hendak dibangun dan dibentuk melalui proses pendidikan. Ciri 

kualitas manusia Indonesia itu mencakup watak dan karakter, 

kecerdasan yaitu berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; kualitas fisik, 

dan memiliki responsibilitas atas kehidupan bersama secara 

demokratis dalam suatu tatanan kehidupan negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

Para pendiri bangsa (the founding fathers) Indonesia sangat 

menyadari akan peran pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa 

dan negara,  bahwa kemajuan suatu bangsa dan negara, kehidupan 

sosial ekonomi, politik dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari 

kemajuan dan peran pendidikan. Terdapat tiga fungsi besar 

pendidikan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu (1) pembentukan 

karakter, (2) pembentukan peradaban yang bermartabat, dan (3) 

pencerdasan kehidupan bangsa. Peran dan fungsi-fungsi pendidikan 

tersebut telah dirumuskan sebagai tujuan pendidikan nasional yang 

harus dipenuhi.   

 

PEMBENTUKAN KARAKTER. 

Pembentukan karakter atau masalah nation and character 

building sesungguhnya telah menjadi tema pembangunan nasional 
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sejak bangsa dan negara Indonesia  dibentuk dan diproklamirkan. 

Disadarai bahwa menghadapi kehidupan sebagai suatu bangsa dan 

negara yang merdeka sangat perlu dibangun pilar-pilar karakter yang 

dapat memperkuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. 

Terdapat sejumlah pilar karakter yang hendak dan perlu dibentuk, 

dibangun, dan dikembangkan melalui pendidikan yaitu kejujuran, 

religius, kemandirian, respek dan memiliki kepedulian terhadap 

sesama manusia, responsibility atas kehidupan bersama, disiplin, 

terbuka dan bersikap kritis dan obyektif.  

Masalah karakter ini, tampaknya masih harus dan terus menjadi 

agenda penting pembangunan nasional. Dalam tahun-tahun terakhir 

ini, kita semua dihadapkan pada fakta yang masih memprihatinkan. 

Sikap dan perilaku koruptif, ujaran kebencian dan bohong (hoax) 

melalui berbagai media sosial yang ternyata merupakan kegiatan  

diorganisir (kasus Seracen), konflik horisontal, masalah SARA, 

melemahnya kohensi sosial, kekerasan, dan saling tidak hormat satu 

terhadap yang lain,  Terdapat hasil survey 2014 yang menarik tentang 

Interpersonal Trust Attitude  (ITA) yang menunjukkan bahwa hanya 

40% - 50% orang indonesia dapat dipercaya (most people can be 

trusted). Survey lainnya tentang kota-kota teraman di dunia, ternyata 

menempatkan Jakarta sebagai kota yang paling tidak aman di dunia.  

Kondisi-kondisi tersebut di atas apabila tidak ditangani secara serius 

akan mendapat membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi 

negara yang terancam gagal.  

Penekanan pentingnya pendidikan karakter ini, terus menjadi 

perhatian pemerintah tergambar dalam Peraturan presiden No 87 

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Namun demikian 

di dalam praksis pendidikan teramati kelemahan pendidikan karakter 

yang sangat menekankan pada pembentukan aspek knowing the good, 

dan masih kurang pada  pembentukan sikap yaitu loving the good, dan 

pembentukan perilaku yaitu doing the good. Proses pendidikan 

karakter dengan penekanan pada pembentukan aspek kognitif, 

melemahkan pembentukan kebiasaan atau habits yaitu habits of the 

mind atau kebiasaan berpikir positif, habits of the heart (keboasaan 

bersikap baik dan positif, serrta habits of action yaitu kebiasaan 

berbuat dan berperilaku positif.  
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PEMBENTUKAN PERADABAN YANG BERMARTABAT. 

Peradaban manusia dan kehidupan suatu masyarakat, bangsa 

dan negara selalu berkembang yang mencirikan perkembangan 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagai bangsa kita pun dihadapkan 

pada tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan pengembangan 

peradaban kehidupan yaitu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara 

yang maju, modern, dan kompetitif yang menjadi ciri kehidupan 

masyarakat dunia dewasa ini. Kita berada dalam suatu konteks 

kehidupan masyarakat dunia yang saling tergantung dan saling 

berinteraksi dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat global. 

Kemajuan ipteks dan globalisasi tidak dapat dihindari, bahkan 

pendidikan harus mampu meresponi tantangan-tantangan tersebut. 

Peran pendidikan nasional untuk membawa masyarakat, bangsa 

dan negara kita menjadi negara yang maju, modern dan kompetitif 

masih harus terus diperjuangkan, diusahakan, dan masih menjadi 

agenda penting nasional. Kaji petik dari berbagai data seperti The 

Global Comptetitiveness Report  2016-2017 masih menempatkan 

Indonesia pada posisi 41 dunia di bawah negara-negara ASEAN 

lainnya seperti Singapore pada posisi 2 dunia, Malaysia posisi 25 

dunia, dan atau Thailand pada posisi 34 dunia. Detail data dilaporkan 

beberapa pilar (dari 12 pilar) yang menunjukkan lemahnya daya saing 

Indonesia dari 138 negara di dunia yaitu kesiapan teknologi (ranking 

91), kesehatan dan pendidikan dasar (ranking 100), efisiensi tenaga 

kerja (ranking 108), pendidikan tinggi dan latihan (ranking 63), 

infrastruktur (ranking 60), pembangunan institusi (ranking 56) dan 

efisiensi pasar kebutuhan-pebutuhan pokok –goods market efficiency 

(ranking 58). Bahkan data Human Development Report 2016 yang 

dikeluarkan oleh UNDP menunjukkan Indonesia pada posisi 113 

dunia dari 188 negara.  

Pembentukan peradaban yang bermartabat mengandung makna 

pengembangan peradaban yang dilandasi oleh sistem nilai yang kuat, 

yang tumbuh dari kehidupan masyarakat, dan juga dari hasil interaksi 

dengan nilai-nilai kebudayaan berbagai bangsa di dunia. Oleh sebab 

itu pengembangan peradaban menuju Indonesia yang maju, kuat, dan 

modern tidak boleh tercabut dari sistem nilai dan akar budaya bangsa 

yang telah teruji kebenarannya. Peradaban yang bermartabat 
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hendaknya diletakkan pada pemahaman peradaban yang membawa 

kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara bahkan bagi 

kehidupan masyarakat dunia. Peradaban yang menembpatkan nilai-

nilai ketuhanan, kemanusiaan, menjnjung tinggi persatuan dan 

kesatuan, perabadan yang mengharagi nilai-nilai demokrasi, dan 

peradaban yang menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  Kemajuan peradaban tidak boleh menyebabkan kita 

teralienasi atau menjadi asing dan terasing. Proses inkulturasi ataupun 

akulturasi dengan lahirnya nilai-nilai baru karena proses interaksi 

yang terjadi harus memperkuat landasan nilai peradaban yang dicapai.  

 

PENCERDASAN KEHIDUPAN BANGSA. 

Pencerdasan kehidupan bangsa hendaknya tidak hanya 

dipahami dalam perspektif kecerdasan inteligensi (intelligence 

quotient) tetapi juga harus dipahami dalam prespektif baik emotional 

quotient (EQ) atau kecerdasan emosi, maupun spitirutal quotient (SQ) 

atau kecerdasan spiritual. Dari berbagai hasil penelitian seperti yang 

dilakukan oleh Carnegie Institute of Technology, pemenang  Nobel 

Daniel Kahneman  menunjukkan pentingnya kemampuan humanis, 

kepribadian yang menarik, kemampuan berkomunikasi dan 

berinteraksi dalam mendukung kecerdasan inteligensi sehingga 

menjadi kekuatan yang dapat mencerdaskan kehidupan baik pribadi, 

masyarakat, bvangsa dan negara. 

Pencerdasan kehidupan bangsa akan berimplikasi pada 

kemajuan bangsa itu sendiri. Hasil penelitian World Bank 

menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh faktor-

faktor berikut ini: 45% oleh kreativitas dan inovasi, 25% oleh 

penguasaan teknologi, 20% oleh kemampuan membangun jaringan, 

dan 10% oleh ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara maju 

seperti Jepang, Singapore, dan atau Korea merupakan negara-negara 

yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, tetapi memiliki 

sumbar daya manusia dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, 

penguasaan teknologi, serta jaringan terutama jaringan berbasis 

teknologi dan komunikasi yang sangat luas dan kuat. Kemampuan-

kemampuan kreatif dan inovatif akan dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan daya saing bangsa. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang 
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imperatif bahwa pendidikan harus dapat meningkatkan daya saing 

bangsa merupakan amanat konstitusional yang amat penting untuk 

diwujudkan.  

Pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan 

langkah fundamental dalam memperkuat ketahanan suatu negara yang 

mencakup keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Hal ini penting karena bangsa yang cerdas akan 

dicirikan oleh pertama  karakter, pandangan hidup,  dan jati diri yang 

kuat yang dilandassi oleh suatu sistem nilai kepercayaan yang diyakini 

kebenarannya dan yang teruji dalam perjalanan bersama sebagai 

bangsa. Kedua, memiliki sumber daya manusia yang mampu 

memecahkan masalah secara cerdas, kreatif, inovatif, efisien, efektif, 

dan bertanggungjawab. Kecerdasan ini akan tergambar pada visi, misi 

dan kemampuan menterjemahkannya secara konkrit melalui berbagai 

kebijakan baik kebijakan strategis maupun programatik. 

Penyelenggaraan kehidupan bernagara, pemerintaha, ekonomi, sosial 

budaya dan semua aspek kehidupan membutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki kecerdasan yang tinggi.   

 

PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN STRATEGIS 

Proposisi ketiga ialah bahwa pendidikan nasional berada dalam 

pengaruh dan interaksi dengan perkembangan lingkungan strategis 

pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak berdiri sendiri, dan tidak steril 

dari pengaruh lingkungan. Pendidikan harus mampu menjawab 

tantangan, perkembangan, dan kebutuhan lingkungan. Pendidikan 

harus dapat  menyiapkan peserta didik untuk mampu hidup dan 

berinteraksi dengan lingkungan dimana dia hidup dan berinteraksi. 

Pendidikan harus dapat berperan aktif dalam memecahkan berbagai 

masalah kehidupan bermasyarakatm berbangsa, dan bernegara. 

Pendidikan juga ditantang untuk mampu mengembangkan fungsi-

fungsi akademik keilmuan dalam rangka pengembangan 

ilmupengetahuan dan teknologi.  Dalam perspektif ini, relevansi 

pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan  

sistem pendidikan yang konstitusional. Kebermaknaan dan mutu 

pendidikan justeru terletak pada relevansi pendidikan itu. Jerome 

Bruner yang meletakkan dasar reformasi pendidikan modern Amerika 

www.m
pr

.g
o.

id



Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan 85 

 

Serikat menyebutkan bahwa  pendidikan berada dalam keadaan krisis 

jika pendidikan itu gagal memenuhi atau menjawab kebutuhan 

perubahan sosial yang terjadi demikian cepat.  

Relevansi pendidikan akan selalu terkait dengan kompetensi 

lulusan dan keselarasan hasil pendidikan dengan dunia kerja. 

Kompetensi lulusan dan keselarasan dengan dunia kerja akan sangat 

ditentukan oleh keterpenuhan standar pendidikan baik  isi pendidikan, 

kompetensi lulusan,  proses pembelajaran, sarana dan prasarana, 

tenaga pendidik, penilaian, pembiayaan, maupun standar pengelolaan. 

Masih ada disparitas guru antar daerah baik distribusi maupun 

kompetensi. Twerjadi penumpukan guru di kota-kota besar, 

sedangkan di daerah-daerah terpencil masih  sangat kekuarangan guru. 

Keterpenuhan standar pendidikan ini masih merupakan problem 

pendidikan nasional. Memang telah ditetapkan standar pendidikan 

baik PP No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP No 19 tahun 

2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, dan Permenristidikti No 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). 

Namun demikian masalah keterlaksanaan dan keterpenuhan standar 

tersebut masih perlu terus diusahakan.  

Kurikulum sekolah mengalami proses perubahan yang belum 

berujung. Kurikulum 2013 yang dirancang dan disiapkan serta 

diberlakukan untuk mengganti Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) 

tahun 2006 ternyata belum menjadi keputusan final pemerintah. 

Demikian juga polemik waktu belajar full day school yang pada 

akhirnya diputuskan melalui Perpres No 23 Tahun 2017 tentang Hari 

Sekolah. Masalah keterpenuhan rasio kecukupan seperti rasio 

kecukupan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dengan siswa 

ataupun mahasiswa masih juga belum terpenuhi sepenuhinya. Data 

sarana dan prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017 

menunjukkan bahwa sebagian sarana dan prasarana seperti 

laboratorium dan atau perpustakaan memenuhi rasio kecukupan. 

Namun demikian  data ruang kelas baik (memenuhi standar) baik 

mutu, kelayakan, maupun status masih belum terpenuhi. Persentase 

ruang kelas baik terhadap ruang kelas  yang paling rendah adalah 

25.74% untuk SD, dan persentase tertinggi adalah 45,66% untuk SMA 
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dan SMK. Data ini menunjukkan bahwa kurang dari 50% ruang kelas 

yang tersedia terutama SD masih sangat jauh dari standar.  

Ketersediaan dan ketercukupan baik rasio maupun mutu sarana 

dan prasarana, guru yang layak dalam arti memenuhi persyaratan 

kompetensi merupakan lingkungan strategis terdekat peserta didik 

yang akan sangat mempengaruhi ketercapaian dan pemenuhan hak-

hak konstitusional peserta didik. Siswa tidak cukup hanya 

memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, tetapi memilkiki hak 

untuk memperoleh sarana dan prasarana, dan  tenaga pendidik yang 

memenuhi standar. Political will pemerintah melalui pengaturan 

standar pendidikan masih harus diikuti dengan keterlaksanaan secara 

konsisten standar yang telah ditetapkan. Masalah berikutnya adalah 

masalah tata kelola yang harus dijamin memenuhi prinsip-prinmsip 

efisiensi, efektif, kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab 

dan adil. Berbagai kasus yang muncul seperti penyelewengan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS, ketingangan distribusi guru antar 

daerah, ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana baik antar 

sekolah maupun antar daerah merefleksikan masalah tata kelola 

sumber pendidikan yang perlu lebih ditingkatkan. 

  

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL DALAM PEMENUHAN 

HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN ANAK. 

Di dalam Pasal 31 ayat (2)  dan (3) secara tegas disebutkan 

kewajiban konstituional negara dan pemerintah, yaitu Pemerintah 

wajib membiayai pendidikan dasar warganegara, dan Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang.  Terhadap kewajiban konstitusional ini harus 

diakui bahwa pemerintah telah mengusahakan landasan-landasan 

kebijakan dalam bidang pendidikan  dalam bentuk berbagai peraturan 

perundang-undangan, dan  berbagai kebijakan dalam rangka 

pemenuhan hak konstitusional warganegara untuk memperoleh 

pendidikan. Masih diperlukan peningkatan dan penguatan untuk hal-

hal berikut.    
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a. Peningkatan upaya-upaya pemenuhan hak konstitusional 

warganegara dalam pendidikan merupakan tanggungjawab dan 

parftisipasi semua pihak. Terdapat tiga pilar yang 

bertanggungjawab dan secara bersama-sama perlu disinergikan. 

Ketiga pilar itu adalah pemerintah, masyarakat, dan keluarga. 

Pemerintah perlu terus mendorong partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.  

b. Perlu ada grand desain pembangunan pendidikan nasional jangka 

panjang sampai dengan 25 tahun ke depan. Ungkapan “ganti 

menteri ganti kurikulum”  dan masalah Kurikulum 2013 yang 

belum tuntas keberlakukannya hingga sekarang ini  merefleksikan 

adanya kesenjangan kebijakan dan ketiadaan blue print 

pembangunan pendidikan di Indonesia. Siapapun yang menjadi 

pemimpin negara ini atau menteri berkewajiban untuk 

melaksanakan grand design pendidikan nasional. Dalam konteks 

ini, tampaknya relevan diperlukan keputusan politik MPR dalam 

menetapkan grand design  pembangunan nasional termasuk di 

dalamnya pembangunan bidang pendidikan.  

c. Memperkuat dan meningkatkan ketersediaan, ketercukupan, dan 

keterlaksanaan standar. Diperlukan komitmen yang kuat dari 

negara dan pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan 

ketercukupan sarana dan prasarana, guru yang professional dan 

kompeten yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.  

d. Politik ekonomi pendidikan dalam bentuk 20% alokasi anggaran 

dari APBN dan atau APBD perlu ditindaklanjuti dengan 

efektivitas penggunaan untuk kegiatan fungsional pendidikan bagi 

anak-anak sekolah. Kebijakan bebas biaya pendidikan bagi anak-

anak SD, berbagai jenis beasiswa dan kebijakan lainnya yang 

berpihak pada rakyat kecil hendaknya diikuti dengan komitmen 

untuk penyediaan sarana dan prasarana serta guru professional 

sehingga mencapai rasio kecukupan dalam rangka pemenuhan 

standar yang telah ditetapkan. 

e. Dalam rangka menjamin pemerataan guru professional diperlukan 

kebijakan nasional di mana guru tidak lagi menjadi alat politik 

pemerintah daerah.Perekrutan, penempatan, pengembangan dan 

pembinaan, mutasi, promosi, dan pemberhentian guru hendaknya 
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dilakukan secara nasional dan tidak lagi menjadi kebijakan 

seorang kepala daerah.  

f. Peningkatan tata kelola pendidikan secara efisiens, efektif, 

kredibel, akuntal, transparan, bertanggungjawab, dan adil. Aspek 

tat akelola ini menjadi masalah penting untuk menjamin 

pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia termasuk biaya 

pendidikan 20% dari APBN dan atau APBD dapat mencapai 

sasaran dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional 

warganergara memperoleh pendidikan yan gmerata dan bermutu.  

  

PENUTUP. 

Upaya mewujudkan hak konstitusional warganegara untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu, masih merupakan agenda 

penting pembangunan nasional bidang pendidikan dan harus menjadi 

tanggungjawab bersama. Diperlukan komitmen kuat dan keputusan 

politik negara dan pemerintah untuk menjamin tidak hanya 

ketersediaan dan keterjangkauan kesempatan memperoleh pendidikan, 

tetapi juga harus menjamin ketersediaan dan keterpenuhan rasio 

kecukupan dan standar mutu sarana dan prasarana, dan guru 

professional. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

sebagai salah satu lembaga tinggi negara, diharapkan dapat 

merumuskan kebijakan dasar negara dalam pembangunan nasional 

termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pendidikan.  
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MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN 

MENUJU GENERASI 2045 

 

Oleh : Prof. Dr. Joppy. J. Terry, M.Pd. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pada hakikatnya pendidikan merupakan pencerminan dari nilai-

nilai idiologi dasar dari Negara (Margarito Kamis, 2017), dalam hali 

ini membutuhkan manusia yang beradap melalui proses kebudayaam 

tidak bisa dipisahkan, dalam upaya mencerdasakan kehidupan bangsa, 

melalui pendidikan dan kebudayaan. Ternyata bila dicermati banyak 

tantangan yang harus dihadapi, kerena terbatasnya sumber daya 

manusia dan dana, maka pelaksanaan wajib belajar perlu diberikan 

sanksi atas berbagai penyimpangan, karena namanya snksi harus 

dilaksanakan, bila tidak maka akan sulit mencapai mutu dan standar 

pendidikan yang ditetapkan. (Soediarto, 2016). Pendidikan bagai 

masyarakat di wilyayah perbatasan harus dimaksimalkan dan 

dikendalikan dengan baik karena   dalam penyebaran penduduk yang 

tidak merata, kondisi geografis yang sangat beragam dimana  

kesemuanya ini pada akhirnya sangat memrlukana sumber daya 

manusia  dengan anggaran yang memadai. Dilain pihak  system 

pendidikan nasional belum dapat disatukan  pengelolaannya. (Rully 

Azwar, 2017. Sehingga untuk mencapai efisiensi, efektifitas maupun 

standar mutu yang ditetapkan mangalami bergai kendala untuk 

diterapkan secara khusus bagi masyarakat diwilayah perbatasan.  

Dengan mengacu pada konfrensi nasional pendidikan Indonesia 

ke VII 2012 di Universitas Negeri Jokjakarta dengan tema ; 

Memantapkan karakter bangsa menuju generasi 2045.  Dari segi  

yuridis pendidikan karakter sebenarnya memiliki landasan kuat dalam 

UU No 20/ 2003 tentang Sisdiknas (UUSPN) pasal 3 menyebutkan 

bahwa; Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, keratif, mendiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Dari ke delapan kemampuan yang ingin 

dikembangkan, lima diantaranya lebih dekat kekarakter. Bahkan kalau 

dicermati Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang standar 

kompetensi lulusan (untuk jenjang SD/MI) dari 17 kompetensi yang 

ingin dicapai maka  11 diantaranya lebih dekat dengan karakter. 

Untuk jenjang SMA/MA dari 22 kompetensi yang ingin dicapai 12 

diantaranya lebih dekat dengan karakter. Nampaknya dari aspek 

historis pendidikan karakter memiliki akar yang harus kukuh dan kuat 

dimana  dari aspek yuridisnya  memiliki landasan yang sanagt  kuat 

pula. Juga  dalam hal ini pendidikan karakter bukanlah suatu hal baru 

dan bukan menambah beban pendidikan, melainkan meluruskan 

pendidikan yang selama ini mungkin kurang tepat sasaran, sehingga 

dengan mengutamakan pendidikan karakter diharapkan pendidikan di 

Indonesia  kemabali kejalan yang benar sesuai  sejarah dan tujuan 

utama pendidikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan 

karekter sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. Ada yang mengartikan 

bahwa  kharakter adalah sifat khas seseorang yang berbeda dengan 

yang lain, dan  ada pula yang mendefinisikan bahwa kharakter sebagai 

cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas yang 

bersangkutan. Tentunya  yang kita  diharapkan adalah kharakter yang 

baik. Thomas Lickona (1991) mengutip pendapat Aristoteles 

mengatakan Good character as the life of righat conduct – Right in 

relation  to others and right conduct in relation to oneself. Dari 

berbagai pengertian tersebut maka kharakter sebenarnya merupakan 

perilaku yang diyakini bersumber dari kejiwaan seseorang. Perilaku 

khas yang membedakan dengan orang lain. Istilah  kharakter, akhlak, 

budi pekerti, moral memiliki kesamaan besar dan seringkali 

digunakan secara bergantian, walupun banyak orang menyatakan tidak 

tepat atau tidak  sama.   Suatu pertanyaan apakah karakter itu dapat 

diperbaiki ? untuk menjawab pertanyaan ini Soemarno Soedarsono 

(2009) menggambarkan bahwa : Karakter memiliki akar yaitu jati diri 

yang dipengaruhi lingkungan selanjutnya, karakter berinteraksi 

dengan lingkungan akan membentuk perilaku. Yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah setiap warga Negara Indonesia telah 

mengikuti pendidikan dasar sesuai standar mutu yang ditetapkan  dan 
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apakah kewajiban pemerintah sudah terpenuhi sesuai dengan undang- 

undang NRI tahun 1945  termasuk  masyrakat di wilayah perbatasan?   

Berbicara tentang daerah perbatasan yang diharapkan sebagai 

beranda depan negara, sekaligus pintu gerbang aktifitas ekonomi dan 

perdagangan dengan negara tetangga. Kenyataan menunjukkan bahwa 

daerah perbatasan masih sering identik dengan daerah tertinggal, oleh 

karena itu memerlukan upaya-upaya investasi yang menyeluruh agar 

benar-benar dapat dikatakan sebagai beranda depan negara. Terkait 

dengan uraian diatas diperlukan langkah-langkah awal untuk 

mengindentifikasi kondisi daerah tertinggal sebagai dasar penentuan 

program pembangunan yang representatif sesuai dengan kondisi yang 

ada. Pentingnya pengkajian penelitian untuk mengkaji permasalahan-

permasalahan yang ada dalam masyarakat terutama mengenai 

kebutuhan dan sumber daya di daerah perbatasan, Propinsi Sulawesi 

Utara khususnya Sangihe, Talaud, Siau, Tagulandang dan kecamatan-

kecamatan disekitarnya  

Dari hasil interview menunjukkan bahwa : 

1. Sumber-sumber pelayanan masyarakat yang bisa di analisis 

penduduk umumnya masih sangat terbatas. 

2. Kemampuan penduduk untuk mengelolah sumber daya alam 

(pertanian dan perkebunan dan perikanan) belum cukup memadai. 

3. Sumber daya sosial khususnya didasarkan pada keagamaan dan 

adat istiadat belum mampu diberdayakan untuk penanggulangan 

masalah kesejahteraan sosial. 

4. Masih minimnya infrastruktur fisik desa yang menjadi 

penghambat kemajuan desa maupun kecamatan setempat. 

Dari berbagai hasil kajian maka perlu ditetapkan sasaran-

sasaran berupa program pembangunan yang perlu dilaksanakan 

diwilayah perbatasan, Yang menjadi kata kunci disini; Adalah 

masalah karakter, kesejahteraan sosial, sumber daya manusia .  

Disamping hal-hal tersebut diatas ada juga berbagai aspek yang 

mempengaruhi masyarakat di wilayah perbatasan sebagai baranda 

NRI   antara lain : 
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1. Aspek budaya  

Akibat globalisasi pengembangan ilmu dan teknologi yang 

begitu pesat terutama internet dapat mempercepat masuk dan 

berkembangnya budaya asing kedalam kehidupan masyarakat 

Indonesia dimana budaya asing banyak tidak sesuai dengan budaya 

Indonesia dan merusak tatanan kehidupan nasional dan bertentangan 

dengan Pancasila, dimana masyarakat perbatasan sering mudah 

terpengaruh, karena intensitas hubungannya sangat tergantung dengan 

negara tetangga. 

2. Aspek Pertahanan dan Keamanan 

Penyebaran penduduk di wilayah yang luas yang tidak merata 

dan tidak merata pula penyebaran penduduk, menyebabkan rentang 

kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit 

dilaksanakan dengan mantap dan efisien. 

Permasalahan yang dihadapi kurang dilaksanakan secara 

maksimal dan kurang terpadu sering tarik menarik dengan 

kepentingan masing-masing dari berbagai pihak baik secara horisontal 

sektoral maupun vertikal. Keluhan masyarakat merasa tidak pernah 

mendapat perhatian dari pusat, karena daerah yang sulit dijangkau 

sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negara dan lain-

lain. 

3. Kaburnya perbatasan wilayah Indonesia akan merusak patok-

patok perbatasan misalnya di Kalimantan Timur menyebabkan 

sekitar 200 hektar berpindah ke wilayah Malaysia (Media 

Indonesia 21 Juli 2001), kerusakan patok-patok seperti Kabupaten 

Sintan dan Kapuaspulu ada tiga sampai 5 patok (Media Indonesia 

23 Juli 2001). 

4. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi sehingga 

memungkinkan eksploitasi-eksploitasi sumber daya alam yang 

kurang baik untuk pengembangannya seperti contoh ilegal logging 

yang terkait dengan batas-batas patok yang dilakukan untuk 

meraih keuntungan setiap bulan sekitar 80.000.100.000 m2 

(penaksiran Departemen Kehutanan). Kalimantan Timur kira-kira 

150.000 m2 kayu, Kalimantan Barat masuk ke Malaysia (kompas 

20 Mei 2001). 
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5. Eksploitasi sumber daya alam belum terkoordinasi antara pelaku 

sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam tidak baik 

untuk pengembangan daerah dan masyarakat khusus ilegal 

logging yang terkait dengan kerusakan patok-patok perbatasan. 

6. Kepastian hukum dari instansi-instansi terkait sangat dibutuhkan 

perannya secara efektif misalnya perum perhutanan yang ditugasi 

pemerintah untuk mengelola HPH Yamaker diperbatasan 

Kalimantan Malaysia dan ada juga banyak hal lainnya. 

Daerah perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara 

geografis dan demografis perbatasan langsung dengan negara tetangga 

dan atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan 

perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau 

terkecil terluar (Undang-undang 26/2007), tentang penataan ruang ada  

38 wilayah kabupaten perbatasan di Indonesia yakni 27 wilayah 

diantaranya termasuk daerah tertinggal, ciri utamanya adalah kondisi 

sosial budaya, ekonomi, keuangan daerah, akses sistablitas serta 

ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal dibandingkan wilayah 

lainnya. Permasalahan utama dihadapi masyarakat perbatasan menurut 

beberapa literatur adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan, 

kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam berbagai kegiatan 

ekonomi ilegal guna memenuhi kehidupannya termasuk kegiatan 

ilegal lainnya yang terkait dengan aspek politik dan keamanan.  

Pendekatan yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan sering 

mencampur adukan antara masalah kedaulatan dengan masalah 

kewilayahan. Untuk itu maka pendekatan “security approach” yang 

sangat perlu ditingkatkan untuk  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah perbatasan sebagai baranda NRI, selain dari 

pada itu sangat  diharapkan masyarakat perbatasan akan semakin 

dibangun karakter masyarakat kuat dan tangguh tentang  rasa identitas 

kebangsaan sebagai bagian dari NRI. Dengan memperhatikan 

permasalahan –permasalahan masyarakat di wilayah perbatasan 

tersebut, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 

menurut rencana pengembangan jangka menengah nasional (RPJMN) 

periode 2010 s/d 2014 lebih diletakkan pada upaya percepatan 

pengembangan kawasan perbatasan, yakni sebagai pintu masuk 

gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara 
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tetangga. Hal ini yang ingin diwujudkan adalah peningkatan 

karakter,kesejahteraan sosial  masyarakat dan sumber daya manusia 

harus dimulai sedini mungkin untuk menjaga  keamanan negara 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, merespons berbagai 

hal tersebut melalui peraturan Presiden No. 12 tahun 2010, dengan 

membentuk Badan Nasional  Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP ini 

bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan di wilayah 

perbatasan dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan 

diwilayah perbatasan yang dikelola oleh berbagai sektor. Di sektor 

pembinaan karakter, kesejahteraan  sosial masyarakat dan sumber 

daya manusia, dalam penanganan permasalahan di wilayah perbatasan 

sebagai baranda NRI  diperlukan upaya sistimatis dan tepat sasaran. 

Hal ini bisa dilakukan bila didasarkan pada data dan informasi yang 

valid dan reliable sesuai dengan kondisi objektif wilayah perbatasan. 

Tersedianya data dan informasi yang valid dan reliable akan menjadi 

acuan dalam penentuan kebijakan program pembangunan 

kesejahteraan social masyarakat  yang dibutuhkan masyarakat wilayah 

perbatasan sebagai baranda NKRI. Ada beberapa kabupaten di 

provinsi  Kalimantan Barat yang termasuk wilayah perbatasan yang  

salah satunya adalah Kabupaten Bengkayang;  Kabupaten ini 

sebelumnya merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

kabupaten Sambas pada tahun 1999 dilakukan pemekaran kabupaten 

Sambas menjadi kabupaten Sambas dan Benggakayang dan 1 kota 

(Singkawang) sebagai sebuah kabupaten pemakaran menjadi 17 

kecamatan, termasuk kecamatan Jogoy, Baban sebelumnya 

merupakan bagian dari kecamatan seluas di kecamatan kabupaten 

Bengkayang.. Sebagai kabupaten baru Bengkayang masih mengalami 

berbagai kekurangan baik yang terkait dengan database bagi 

perencanaan pembangunan maupun masalah peningkatan karakter, 

kesejahteraan sosial dan  kebutuhan sumber daya manusia  yang 

belum memadai. Fenomena yang terjadi dikabupaten baru adalah 

masih terbatasnya infrastruktur yang dibutuhkan, baik masalah 

perhubungan antara wilayah maupun sarana dan prasarana lainnya 

yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan karakter 

masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat dan sumber daya 

manusia di wilayah perbatasan yang sangat penting dan mendesak.  
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Berbagai hal tersebut diatas terutama guna menunjang 

rancangan program pembinaan karakter masyarakat, kesejahteraan 

sosial dan sumber daya manusia bagi pengembangan wilayah 

perbatasan yang memenuhi standar mutu sebagai baranda NKRI.  

Maka Puslidbang kesejahteraan sosial perlu melakukan berbagai 

kajian tentang masalah kebutuhan sumber daya manusia kesejahteraan  

sosial termasuk pembinaan dan pengembangan karakter masyarakat di 

daerah perbatasan sebagai standar mutu baranda NKRI. Pengertian 

daerah perbatasan bisa berarti suatu wilayah yang berada di perbatasan 

antara daerah dalam satu negara atau daerah yang berada di perbatasan 

antara negara. Dalam wilayah seperti ini komunikasi interaksi antara 

penduduk di dua daerah atau dua negara yang berbatasan biasanya 

sangat sensitif. Pengertian daerah perbatasan menurut Undang-undang 

No. 26 tahun 2007 (Dr. Suprayoga Hadi, Bappenas Maret 2010), 

adalah wilayah kabupaten kota yang secara geografis dan demokratis 

berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas 

termasuk pulau-pulau kecil terluar. Sedangkan pulau kecil terluar 

adalah pulau dengan luas area kira-kira 2.000 km2 (2000 km/persegi) 

yang memiliki dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis 

pangkal laut ke kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan 

nasional. Di 38 Kabupaten / Kota perbatasan prioritas terdapat 60 

pulau dari keseluruhannya 92 pulau kecil terdepan (65 %), 20 pulau 

berpenghuni dan 40 pulau lainnya tidak berpenghuni. 

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat 

ini berubah orientasinya dari Inward “Looking” menjadi outward 

looking. Sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan 

dengan negara tetangga. Sedangkan pendekatan selain keamanannya 

juga pendekatan kesejahteraan terkait dengan hal program-program 

bidang kesejahteraan sosial (kementerian sosial) serta pengembangan 

sumber daya manusia dan pengembangan karakter masyarakat melalui 

pendidikan (kementerian pendidikan) untuk wilayah perbatasan dalam 

kurun waktu tahun 2010 – 2014 meliputi : 

1. Penanggulangan kemiskinan 

2. Pemberdayaan komunitas-komunitas adat terpencil, yang 

berfokus pada pemukiman dan penyediaan infrastruktur. 
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3. Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PNKS) termasuk anak, 

4.  lansia dan pascalansia. 

 Dalam hal ini sangat membutuhkan berbagai penyesuain 

program yang inovatif dan efektif bagi pengembangan sumber daya 

manusia, kesejahteraan sosial serta pengembangan dan peningkatan  

karakter masyarakat di wilayah perbatasan sebagai baranda NKRI 

menuju generasi 2045 adalah sebuah generasi  Indonesia baru, yang 

mencerminkam 4 pilar kebangsaan sebagai suatu kekuatan bangsa dan 

Negara di wilayah Indonesia, terutama di wilayah perbatasan sebagai 

beranda NKRI.        
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PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN 

DAN PEMBANGUNAN SARPRAS PENDIDIKAN 

DI INDONESIA SESUAIN AMANAT UUD TAHUN 1945 

 

Oleh : Prof. Dr. Suddin Simandjuntak, MS 

 

 

PENDAHULUAN 

Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan secara merata 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sesungguhnya merupakan Implementasi amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,tema ini sangat tepat 

dibahas dalam Focus Group Discussion hari ini. Menjadi Dasar 

Pertimbangan  dalam  penetapan UU Sistem Pendidikn nasional 

dinyatakan : (a) bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial;  (b). bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang; (c). bahwa sistem pendidikan 

nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 

ayat (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara; ayat  (2). Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. Selanjutnya pada ayat (17) Standar nasional 

pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 

BAB II Dasar, Fungsi dan Tujuan Pasal 2 Pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi Marusia 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.  

Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan penetapan UU Sistem 

Pendidikan Nasional khususnya pada Bab I ayat (17)  bahwa Standar 

Nasional Pendidikan adalah criteria minimal tentang system 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, belum merata di seluruh Wilayah NKRI. Hal ini dapat 

dilihat dari aspek wilayah, kualitas, SARPRAS pendidikan, dan 

alokasi anggaran pembangunan pendidikan. 

 

ASPEK WILAYAH 

Bertdasarkan pembagian zona waktu, wilayah NKRI dibagi 

menjadi tiga Wilayah yaitu Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian 

Tengah, dan Indonesia Bagian Timur Pada ketiga wilayah ini secara 

umum kualitas pendidikan dapat dikatakan ada perbedaan, antara barat 

dengan tengan dan timur Indonesia. Perbedaan ini terutama 

disebabkan oleh perbedaan sarana dan prasarana pendidikan. Di 

wilayah barat jika diprosentasikan mungkin 80 % sudah memenuhi 
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Standar Kriteria minimal seperti diamanatkan pada Bab I ayat (17) 

UU Sistem Pendidikan Nasional. Pada Indonesia Tengah mungkin 

standar criteria nasional  baru 40 % dan Indonesia timur mungkin baru 

mencapai 20%, walaupun hal ini merupakan perkiraan kasar saja 

sesuai pengamatan di lapangan, dan masih sangat penting untuk 

dilakukan pengkajian secara mendalam. Suyahman (2015) pemerataan 

Pendidikan untuk semua di indonesia merupakan suatu upaya untuk 

mewujudkan amanah  yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 

alinea IV yang kemudian ditindaklanjuti dengan pasal 31 UUD 1945 

dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah terjadinya perlakuan 

diskriminatif antara anak-anak kaya dengan miskin, anak-anak normal 

dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga yang tercipta adalah 

bukan pemerataan pendidikan untuk semua akan tatapi pendidikan 

untuk yang pembeda dan pendidikan untuk si kaya. Namun demikian 

sumbang pemikiran, ide dan gagasan untuk mewujudkan konsepsi 

pemerataan pendidikan untuk semua sangat diperlukan , sehingga 

dapat meminimalisir fenomena-fenomena yang bertentangan dengan 

substansi pendidikan untuk semua. Jadi seharusnya perbedaan ini 

tidak boleh terjadi di seluruh wilayah NKRI. 

 

ASPEK KUALITAS PENDIDIKAN 

Banyak faktor yang mempengaruhi Kualitas pendidikan  

pertama, system penilaian belum seragam di semua wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini, perlu ada standar baku system 

penialaian kualitas pendidikan kita, termasuk standar baku evaluasi 

hasil belajar; kedua dapat disebabkan kualitas sumber daya manusia 

dan dunia pendidikan seperti kualitas guru dan dosen; ketiga, kualitas 

sarana dan parasarana pendidikan. Hasil penelitian Simandjuntak 

(1989) menunjukkan dalam satu tahun ajaran murid-murid SD di 

sekitar Lanud Adisucipto Yogyakarta kehilangan 150 jam pelajaran 

dalam satu tahun ajaran, sehingga untuk mengejar kehilangan waktu 

belajar ini guru terpaksa menambah jam belajar, ini disebabkan 

gangguan kebisingan yang mengganggu proses pembelajaran di 

sekolah dasar tersebut, kebisingan ini bersumber dari pesawat terbang 
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dan factor alam seperti hujan, karena sarana ruang belajar tidak kedap 

suara.  

Suhatmy Richard, 2008, penilaian hasil belajar haruslah valid, 

mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, terbuka, bermakna dan 

berkesinambungan, sehingga perlu ada standar baku evaluasi 

pendidikan terutama hasil belajar. Menurut I Made Candiasa 

dkk.,(2013) perluasan akses dan pemerataan mutu merupakan masalah 

pendidikan yang harus segera dicari solusinya. Banyak upaya sudah 

dilakukan, namun hasilnya belum optimal karena menghadapi 

beberapa kendala, seperti perbedaan kondisi geografis, ekonomi 

masyarakat, dan pendapatan daerah. Salah satu solusi yang telah 

dikembangkan adalah portal web komunitas guru on-line yang dapat 

memfasilitasi proses subsidi silang informasi pembelajaran. Media ini 

sudah diuji oleh pakar dan diujicoba terbatas dengan melibatkan 

beberapa orang guru, beberapa orang siswa, dan beberapa orang 

anggota masyarakat umum. Hasil uji pakar menunjukkan bahwa 

media ini memenuhi syarat cukup untuk diterapkan. Hasil uji coba 

terbatas menunjukkan bahwa media ini cukup efektif untuk dijadikan 

media pertukaran informasi antar-guru dan menjadi media belajar 

yang efektif bagi siswa. Media ini dapat menjadi perpanjangan tangan 

dari forum seperti musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) karena 

mampu mengkomunikasikan guru-guru lintas kabupaten/kota dan 

bahkan lintas provinsi. Selain itu, media ini dapat dimanfaatkan 

sebagai media evaluasi diri bagi sekolah karena dari media tersebut 

sekolah dapat membandingkan dirinya dengan sekolah lain dalam 

kualitas pembelajaran Mekanisme seperti ini diharapkan dapat 

mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. 

  

ASPEK SARPRAS PENDIDIKAN 

Dilihat dari aspek sarana dan prasarana pendidikan dua wilayah 

NKRI yakni Wilayah Tengan dan Wilayah Timur sangat tertinggal 

jauh dari Wilayah Barat. Sekitar 20 % di wilyah barat, hanya mungkin 

ditemukan di daerah Sumatera, dan sebagian kecil di Jawa tetapi pada 

umumnya SARPRAS ini sudah jauh lebih baik. Di wilayah Indonesia 

Tengan dan Timur hal ini sangat ketinggalan, bahkan masih banyak 

yang belum terjangkau sarana listrik, apalagi transportasi seperti di 
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Kalimantah dan Papua. Pemerataan sarpras ini sangat penting 

mendapat perhatian dari pemerintah dan perlu menjadi pokok 

pembahasan dalam program MPR/DPR pusat. Sarana dan prasarana 

ini sangat dominan dalam mempengaruhi kualitas pendidikan,dan hal 

ini sangat tidak mendapat perhatian terutama dari instansi terkait. 

Seringkali suasana belajar di kelas menjadi tidak kondusif karena 

gangguan lingkungan, untuk itu perlu ada regulasi untuk mengatur 

lokasi dan sarana pendidikan, terutama harus bebas dari gangguan 

kebisingan baik oleh buatan manusia maupun oleh gangguan alam. 

Tugas MPR-DPR lah untuk membuat regulasi ini. 

 

ASPEK ALOKASI ANGGARAN 

Menurut hemat saya ada kekeliruan dalam penentuan besaran 

dan alokasi anggaran pendidikan. Seharusnya dalam penetapan 

anggaran pendidikan para anggota dewan yang terhormat turun ke 

wilayah terdepan, teringgal dan terbelakang, untuk melihat kebutuhan 

pendidikan di lapangan. Program Presiden Jokowi sudah tepat yaitu 

membangun dari pinggiran yang selama ini terabaikan, terutama di 

bidang sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini merupakan maslahan 

nasional penerapan Ujian Nasional, karena ada ketidak merataan 

dalam alokasi anggaran pendidikan di seluruh wilayh NKRI. Sehingga 

secara kasap mata di Wilayah Barat jauh lebih maju, walaupun 

prestasi anak didik tidak mutlak ditentukan oleh sarpras tersebut, 

tetapi terutama ditentukan oleh individu siswa maupun mahasiswa itu 

sendiri. Menjadi catatan penting bagi anggota MPR – DPR yang 

terhormat untuk lebih mengkaji dasar-dasar penentuan besaran dan 

alokasi anggaran pendidikan di masa mendatang, agar pemerataan 

pendidikan dan pengembangan budaya dapat berkembang sejajar di 

seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. 

 

KESIMPULAN 

1. Perlu ada persamaan pemerataan  pembangunan  sarana dan 

parasaranapendidikan di semua wilah NKRI, pemerataan 

pendidikan untuk semua warga Negara basic yang normal maupun 

yang berkebutuhan khusus/disabilitas sesuai amanat UUD  tahun 
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1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Perlu ada pemerataan distribusi  sumberdaya manusia antara kota 

dan Kabupaten, sehingga tidak terjadi ketimpangan jumlah tenaga 

pendidik di semua sekolah di kota maupun di desa. 

3. Pembangunan sarpras pendidikan harus merata di seluruh wilayah 

NKRI, hanya dengan cara ini pemerataan kualitan dan mutu 

pendidikan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. 

4. Alokasi Anggaran Pendidikan harus benar-benar berdasarkan 

kebutuhan nyata di lapangan, untuk mengetahui hal ini perlu 

anggota dewan yang terhormat turun sampai kedesa-desa 

terdepan, tertinggal dan terbelakang di seluruh wilayah NKRI, 

sehingga amat UUD tahun 1945 dan UU No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan nasional dapat terwujud di seluruh 

wilayan NKRI. 
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