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Penyelenggaraan PAUD di Indonesia 
disebut oleh Dr Arif Rahman idealnya 
mencakup aspek “Holistik dan 

Integratif”. Artinya pendidikan PAUD bukan 
semata menstimulasi kecerdasan anak secara 
komprehensif dan pengasuhan terhadap anak. 
Pendidikan anak usia dini di Indonesia juga 
menambahkan pelatihan untuk mengembangkan 
potensi kecerdasan spiritual. 

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Himpunan 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak 
Usia Dini (Himpaudi) Jabar, Anna Anggraeni 
menyatakan  kesadaran masyarakat untuk 
memberikan pendidikan pada anak usia dini 
sudah semakin membaik. Hal itu sejalan dengan 
gerakan pendidikan anak usia dini (PAUD) 
yang digalakkan pemerintah. Hanya kesadaran 
tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan 
lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang 
memenuhi syarat.

Anna Anggraeni selaku Ketua Himpunan 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak 
Usia Dini (Himpaudi) Jabar menjelaskan, hal itu 
terjadi karena adanya persepsi dan cara pandang 
yang salah dari masyarakat. Mencampuradukkan 
pendidikan dengan nilai bisnis. Menganggap 
PAUD menjadi lahan peluang untuk mencari 
uang.

Yang paling fatal, bila latar belakang pendidik 
tidak memahami kurikulum tumbuh kembang 
anak, keunikan anak dan perkembangan inovasi 
model pembelajaran. Padahal, PAUD merupakan 
fasilitator yang menjembatani keunikan setiap 
anak. Anak dalam satu kesempatan bisa mendapat 
multikecerdasan.

Menyadari segala keterbatasan tersebut, 
Himpaudi selaku organisasi profesi yang 
beranggotan pendidik dan tenaga kependidikan 
PAUD sudah membentuk pengurus mulai 
dari tingkat wilayah, kab./kota, dan ranting 
beberapa kecamatan yang satu sama lain saling 
berhubungan secara sinergis.

Hal itu bertujuan untuk peningkatan mutu 
pendidik dan saling melengkapi. Sesuai visi 
Himpaudi tahun 2015 menjadikan pendidik 
yang profesional, tangguh, berakhlak mulia, dan 
disyaratkan berlatar belakang S-1.

Sementara untuk percepatan sosialisasi 
dan peningkatan mutu pendidik, 
Himpaudi mengadakan pelatihan 
bagi para guru PAUD se Jawa Barat.

"Respons di daerah sangat 
mengharukan. Mereka sangat haus 
ilmu dan pembelajaran. Sungguh, 
percepatan pelayanan yang kita berikan 
harus kita jaga bersama untuk kualitas 
pendidik tutor di lapangan," ujar 
Anna.

"Pelatihan swadaya pernah kami 
lakukan  di PAUD terbuka Bina Insani. 
Pada kesempatan itu, para pengurus 
melakukan temu pimpinan daerah 
dengan inovasi kemasan kegiatan. 
"Bukan hanya sharing, character 
building, tetapi juga pemberian materi 
pendidik PAUD dari Jakarta," ujarnya. 
Peserta juga memeroleh materi-materi 
tentang penanaman budi luhur oleh 
pembina Bina Insani. "Semua itu 
diupayakan untuk mengupas 
sentuhan hati kiprah dan tugas 
profesi pendidik PAUD," 
imbuhnya.

Selain itu, Himpaudi berupaya keras melalui 
semua komponen untuk menjaga kesinambungan 
PAUD nonformal dan PAUD informal, antara 
lain para tutor, keluarga, ibu dan bapak pengasuh, 
serta anggota keluarga lainnya termasuk  nenek,  
kakek, agar kesinambungan pendidikan dengan 
kemasan iman dan takwa tidak hanya dilakukan 
di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan 
anak tersebut berada.

"Memang masih perlu adanya sosialisasi dan 
kesadaran semua pihak. Apalagi anak peniru 
ulung dan sangat membutuhkan rasa aman dan 
nyaman serta keteladanan dari sekitarnya," ujar 
Anna.

Panduan kegiatan PAUD ini disesuaikan dengan 
tumbuh kembang dan dikemas dalam suasana 
bermain sambil belajar. Tidak lagi dengan 
sistem klasikal. Pendekatan lingkaran dan sentra 
ini didesain untuk memenuhi identitas anak 
bermain, mampu melahirkan minat yang pada 
akhirnya menumbuhkan minat pada keaksaraan. 

J a d i 
bukan dengan cara 

calistung (baca tulis 
hitung, red).

"Jadi, tuntutan orang tua yang 
merasa bangga dan menuntut anak usia dini 
mahir calistung bukan lagi cara pandang tepat. 
Selain belum waktunya, juga melanggar hak anak 
bermain. Efeknya, akan menimbulkan kejenuhan 
dini pada anak. Biasanya terlihat pada usia anak 
kelas 4 SD dan seterusnya," tutur Anna.

Perihal syarat sebuah lembaga PAUD yang ideal, 
Anna menyebutkan niat sebagai landasan awal. 
Sementara pengelolanya bisa PAUD nonformal, 
TPA, kelompok bermain, SPS yang didirikan oleh 
organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum. 
Dapat pula oleh orsos dan organisasi wanita 
yang memiliki susunan pengurus, pendidik yang 
berlatar belakang yang disyaratkan, rencana 
tahunan, semester, bulanan, dan harian.

Salah satu pemenuhan hak pendidikan sejak dini 
pada usia 3-5 tahun yang kemudian dilakukan 
masyarakat dan pemerintah yaitu program 

PAUD, Jembatan 
Keunikan Anak
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan jembatan untuk 
menunjukkan keunikan setiap anak. Anak diajak belajar sambil bermain. 
Selain itu anak juga diajari tentang aneka ragam Budaya Nusantara. 
Menurut pakar pendidikan Dr. Arif Rahman, bermain merupakan 
sarana pendidikan anak usia dini. Anak mengeksplorasi, menemukan, 
memanfaatkan dan menyimpulkan benda di sekitarnya sambil bermain. 
Bermain sambil belajar pada pendidikan anak usia dini dengan 
gampangnya sering diabaikan, karena tuntutan anak bisa cepat membaca, 
menulis dan berhitung. 

Oleh: Mung Pujanarko, Eko Hartarto, Seta Bachrun W, 
Tangguh Merdeka, Evan Saktiendi
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Didalam 
pelaksanaannya, setiap kelurahan yang ada di 
Indonesia didorong untuk memiliki minimal satu 
PAUD. PAUD merupakan alternatif pemenuhan 
hak pendidikan selain Taman Kanak-Kanak (TK) 
atau Taman Pendidikan Alqur’an (TPA).

Permendiknas Tentang PAUD 
Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, 
PAUD termasuk dalam jenis pendidikan Non 
Formal. Pendidikan Non Formal selain PAUD 
yaitu Tempat Penitipan Anak (TPA), Play 
Group dan PAUD Sejenis. PAUD sejenis artinya 
PAUD yang diselenggarakan bersama dengan 
program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu 
untuk kesehatan ibu dan anak). Sedangkan pada 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), 
PAUD dimasukkan kedalam program Pendidikan 
Luar Sekolah (PLS).

Pada penyelenggaraan PAUD, jenis pendidikan 
ini tidak menggunakan kurikulum baku dari 
Depdiknas, melainkan menggunakan rencana 
pengajaran yang disebut  Menu Besar. Menu 
Besar ini mencakup pendidikan moral dan 
nilai keagamaan, fisik/motorik, bahasa, sosial-
emosional dan seni. Panduan dalam Menu 

Besar ini akan dikembangkan oleh tiap PAUD, 
berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-
masing PAUD.

Selain tidak menggunakan kurikulum baku, 
PAUD juga ditujukan untuk kalangan ekonomi 
miskin. Karena biasanya PAUD tidak menarik 
iuran sekolah atau menarik iuran dengan jumlah 
yang sangat kecil. Hal ini untuk memenuhi hak 
pendidikan anak, mendapatkan pendidikan dasar 
secara cuma-cuma (Pasal 31 Konvensi Hak 
Anak).

Namun di beberapa PAUD, setelah berjalan 
dengan tidak adanya penarikan biaya, dikarenakan 
biaya operasional biasanya merupakan 
sumbangan dari berbagai pihak di masyarakat, 
ternyata mengalami beberapa kendala. Misalnya 
sumbangan yang didapat hanya dapat memenuhi 
bahan belajar murid, namun hal lain seperti honor 
para pendidik tidak dapat terpenuhi. Padahal, 
para pengajar PAUD seringkali memerlukan 
uang transport untuk menjangkau PAUD 
yang dibina. Selain itu, para orangtua murid 
juga meminta adanya rekreasi bersama atau 
pemakaian baju seragam. Dan untuk kebutuhan 
seperti ini, PAUD seringkali tidak memiliki dana. 
Kemudian, beberapa PAUD akhirnya menarik 
iuran sekolah. Tentunya iuran ini disesuaikan 

d e n g a n 
kondisi orang tua murid, sehingga rata-rata orang 
tua murid mengeluarkan sekitar 1000 perhari 
(dengan jam belajar hanya 2-3 kali seminggu) 
atau 10.000 per bulan.

Dengan begitu kita semua berharap bias melihat 
anak-anak, dari keluarga manapun, terutama 
keluarga miskin, terpenuhi hak pendidikannya. 
Pada tingkat selanjutnya, pendidikan yang 
berkualitas kemudian dapat menjadi rencana 
bersama, setelah hak pendidikan tingkat dasar 
tersebut terpenuhi.

(diliput oleh Tim 1: MP, EH, SB, TM, ES—
Mahasiswa S2 IISIP Jakarta)

Oleh: Tangguh Merdeka

Sadar atau tidak, siap atau tidak, orang tua 
adalah faktor yang berperan besar terhadap 

masa depan perkembangan anak. Pendidikan 
terhadap anak sudah dimulai semenjak anak 
masih dalam kandungan. Anak yang belum lahir 
sudah bisa menangkap dan merespons apa-apa 
yang dikerjakan oleh orang tuanya. 

Para ahli sependapat bahwa peranan orang 
tua begitu besar dalam membantu anak-
anak agar siap memasuki gerbang kehidupan 
mereka. Artinya jika berbicara tentang gerbang 
kehidupan mereka, maka akan membicarakan 
prospek kehidupan mereka 20-25 tahun 
mendatang. Pada tahun itulah mereka memasuki 
kehidupan yang sesungguhnya. Masuk ke dalam 
kemandirian penuh, masuk ke dalam dunia 
mereka yang independen yang sudah seharusnya 
terlepas penuh dari orang tua dimana keputusan-
keputusan hidup mereka sudah harus dapat 
dilakukan sendiri. Disinilah peranan orang tua 
sudah sangat berkurang dan sebagai orang tua, 
pada saat itu kita hanya dapat melihat buah hasil 
didikan kita sekarang, tanpa dapat melakukan 
perubahan apapun. 

Orang tua perlu meningkatkan intelektualitas anak 
demi mempersiapkan mereka masuk sekolah.  
Karena pada kenyataannya, di sekolah saat ini 

meminta persyaratan yang cukup tinggi dari 
kualitas seorang siswa. Masih didapat siswa 
yang masuk SD sudah diperkenalkan dengan 
berbagai macam pelajaran dan ilmu sejak 
dini. Anak-anak harus memiliki kreativitas 
yang tinggi sejak kecil. Oleh sebab itu, anak-
anak yang memiliki intelektualitas yang tinggi 
akan lebih mudah menerima dengan baik 
semua yang diajarkan. Selain itu, anak-anak 
yang mempunyai kreativitas yang tinggi juga 
akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, 
mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan 
lingkungan sekitar, lebih mudah menerima 
hal-hal yang baru, atau intelektualitas anak 
bisa dikembangkan jauh sebelum mereka 
masuk ke sekolah. Kondisi seperti itulah yang 
menempatkan orang tua sebagai guru pertama 
dan utama bagi anak-anaknya dalam program 
pendidikan informal yang terjadi di lingkungan 
keluarga. Maka dari itu orang tua dituntut harus 
dapat mempersiapkan anak-anaknya agar dapat 
menjalankan kehidupan masa depan mereka 
dengan baik. 

Selain intelektualitas anak, orang tua juga 
bertanggung jawab terhadap etika dan sopan 
santun anak-anaknya. Banyak kita lihat sekarang 
dimana anak jarang mengucapkan salam, 

terimakasih, 
dan tolong di dalam kehidupan mereka sehari-
hari. Bahkan dapat kita temukan juga dari 
mereka yang tidak pernah mengucap maaf ketika 
dia melakukan kesalahan. Seakan bersikap acuh 
tak acuh. Mungkin itu semua adalah cerminan 
dari orang tua mereka sendiri. Pernah ingat ada 
pepatah megatakan: “Buah tidak akan jatuh jauh 
dari pohonnya” , dan “Anak adalah peniru yang 
yang paling handal”? Jadi hati-hatilah jika sang 
orang tua sedang asik dengan “dunia”nya dan 
sang anak sedang membutuhkan perhatian anda, 
maka ada baiknya tinggalkanlah “dunia” anda 
sejenak dan perhatikanlah anak anda. Berikan 
apa yang mereka butuhkan. Jika mereka baik dan 
sukses, maka anda juga akan senang kok[]

Peran Orang Tua dalam 
Pendidikan Anak Usia Dini 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD tidak hanya dilakukan oleh 
lembaga PAUD saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang tua. 

Selain intelektualitas anak, orang tua juga bertanggung 

jawab terhadap etika dan sopan santun anak-anaknya

Biaya operasional PAUD biasanya merupakan sumbangan dari berbagai pihak di masyarakat
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Menurut Amelia Maika, S.Sos, M.A, 
dosen jurusan Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 

ada beberapa kasus dimana anak yang berasal 
dari keluarga yang miskin/kurang mampu pada 
saat dewasa dapat menjadi orang yang berhasil/
sukses, namun hal itu tidak meruntuhkan 
anggapan yang telah berkembang di tengah-
tengah masyarakat bahwa anak yang berasal 
dari keluarga yang miskin tidak akan mampu 
mengembangkan diri secara maksimal. Selain 
karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki 
orang tua untuk memenuhi biaya pendidikan 
anak, anak yang berasal dari keluarga yang 
kurang mampu akan cenderung mengalami 
keterlambatan pertumbuhan kemampuan 
kognisi, afeksi dan psikomotorik dibandingkan 
anak yang berasal dari keluarga sejahtera.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang 
berada di bawah garis nilai standar kebutuhan 
minimum, baik untuk makanan dan non makanan, 
yang disebut garis kemiskinan (poverty line) 
atau batas kemiskinan (poverty threshold). 
Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang 
diperlukan oleh setiap individu untuk dapat 
membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo 
kalori per orang per hari dan kebutuhan non-
makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, 
kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka 
barang dan jasa lainnya.

Keterlambatan perkembangan kemampuan 
kognisi, afeksi, dan psikomotorik anak dari 
keluarga miskin tersebut terjadi karena dua faktor, 
yaitu pertama, kekeliruan orang tua dalam pola 
pengasuhan anak, dan kedua, ketidak mampuan 
orang tua memberikan pendidikan yang baik 
kepada anak usia dini. Dalam hal pengasuhan 
anak, akibat keterbatasan pengetahuan tentang 
tahapan tumbuh kembang bayi/anak banyak 
orang tua dari kalangan keluarga miskin yang 
memiliki pemahaman bahwa bayi/anak yang 
menangis berarti dia lapar. Untuk mencegah agar 
bayi/anak tidak menangis maka banyak orang 
tua yang memberi makanan tambahan berupa 
nasi atau makanan lain kepada bayi meskipun 
umur bayi tersebut kurang dari 6 bulan. Hal 
ini jelas bertentangan dengan pola pengasuhan 
bayi/anak yang dianjurkan oleh para dokter/
ahli pertumbuhan anak karena sebelum berusia 
6 bulan seyogyanya anak tidak diberi makanan 
tambahan dan hanya diberi asi saja. Dalam hal 
pendidikan anak usia dini, akibat keterbatasan 
kemampuan ekonomi dan kesibukan orang 
tua mencari nafkah banyak orang tua dari 
kalangan keluarga miskin yang tidak mampu 
melaksanakan pendidikan yang dibutuhkan anak 
pada usia dini. 

Untuk dapat mencapai pertumbuhan kemampuan 
intelegensi yang optimal, pada saat usia dini 
anak membutuhkan pendidikan yang dapat 

memberikan stimulasi yang mampu merangsang 
pertumbuhan otak mereka. Menurut para pakar 
pertumbuhan anak, pendidikan yang dapat 
merangsang pertumbuhan otak bayi adalah 
kebiasaan orang tua untuk membacakan buku 
pada anak, kebiasaan untuk mendongeng/
bercerita bagi anak, dan kebiasaan bermain 
bersama dengan anak. Orang tua yang berasal 
dari keluarga kurang mampu/miskin tidak 
dapat melakukan hal-hal tersebut, sementara 
orang tua dari keluarga yang memiliki latar 
belakang ekonomi mapan dapat melakukan hal 
tersebut. Oleh karena itu wajar apabila tingkat 
pertumbuhan intelegensi anak dari keluarga 
kurang mampu jauh lebih lambat dibandingkan 
anak yang berasal dari keluarga mampu.

Pandangan yang menganggap bahwa anak 
yang berasal dari keluarga yang miskin akan 
mengalami pertumbuhan kecerdasan yang 
lebih rendah dibandingkan dengan anak yang 
berasal dari keluarga yang mapan. Pandangan 
yang selama ini berkembang di tengah-tengah 
masyarakat bahwa anak yang berasal dari 
keluarga miskin mengalami tingkat pertumbuhan 
kecerdasan yang lebih lambat dibandingkan 
dengan anak yang berasal dari keluarga mapan. 
Anak yang berasal dari keluarga yang kurang 
mampu memiliki peluang yang lebih besar untuk 
tidak naik kelas, drop out, dan menikah dalam 
usia dini dibandingkan anak yang berasal dari 
keluarga mampu. 

D a m p a k 
kemiskinan pada pertumbuhan anak di usia dini 
ini cukup menarik dan anak yang berasal dari 
keluarga yang kurang mampu akan mengalami 
pertumbuhan kecerdasan yang jauh lebih rendah 
dibandingkan anak yang berasal dari keluarga 
mampu. Keterlambatan pertumbuhan kecerdasan 
anak yang berasal dari keluarga miskin terjadi 
bukan hanya karena ketidak mampuan orang tua 
memberikan asupan gisi yang baik pada anak 
(kekeliruan pola asuh) atau ketidakmampuan 
orang tua memberikan pendidikan usia dini yang 
baik bagi anak, tetapi juga karena terjadinya 
tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang 
tua kepada anak. Berdasarkan pemberitaan 
yang dilakukan oleh media massa kita dapat 
mengetahui bahwa dari waktu ke waktu jumlah 
kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia 

KEMISKINAN DAN 
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI (PAUD)
Oleh: Evan Saktiendi

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) banyak memberikan andil yang baik bagi persiapan anak ke jenjang pendidikan dasar. 
Namun ketersedian PAUD bagi anak miskin di perkotaan sangat terbatas keberadaannya, selain sulitnya pengelolaan dana 
yang dibutuhkan untuk memfasilitasi belajar juga faktor ketidakmenentunya peserta didik dalam mengikuti jadwal belajar. 

Keterlambatan perkembangan anak terjadi karena kekeliruan pola pengasuhan dan ketidak mampuan memberikan 
pendidikan yang baik sejak anak usia dini. 
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Penyelenggaraan PAUD di Indonesia disebut 
“Holistik dan Integratif”. Artinya pendidikan 
PAUD bukan semata menstimulasi kecer-

dasan anak secara komprehensif dan pengasuhan 
terhadap anak. Pendidikan anak usia dini di Indone-
sia juga menambahkan pelatihan untuk mengem-
bangkan potensi kecerdasan spiritual. 

Saat mengunjungi sebuah PAUD di Kampung Utan, 
anak-anak diajak menyanyi dan bergembira. Sesu-
dahnya anak-anak  diajarkan mengenal huruf, ang-
ka, menulis, dan berdoa.  Tidak berbeda jauh, bebe-
rapa TK dan kelompok bermain juga memiliki menu 
pengajaran serupa. Pengenalan angka dan huruf 
selalu menjadi menu dalam setiap pengajaran.  

Di luar institusi formal, tempat-tempat latihan mem-
baca, menulis dan berhitung (calistung) untuk anak 
di bawah 6 tahun banyak bermunculan. Mereka 
menjanjikan kemampuan membaca, menulis, dan 
berhitung sebelum memasuki sekolah dasar. 

Siti (26 tahun) seorang ibu muda yang menung-
gui anaknya di Bimba AIUEO mengatakan sengaja 
membawa anaknya belajar di bimbingan baca, tulis 
dan hitung agar bisa masuk SD tanpa kesulitan. 

Ola (32) juga sependapat. Ibu yang tengah me-
nuntun anaknya memasuki pekarangan TK ini men-
gungkapkan kekhawatiraannya tentang ke lanjutan 
pendidikan anaknya. “Saya dengar untuk masuk SD 
anak harus bisa membaca, menulis dan berhitung.”

“Tidak benar itu. Penerimaan murid SD tidak me-
nuntut syarat harus bisa baca dan tulis,” kata Sujana, 
S.Pd Kepala Sekolah SDN Depok Jaya IV.

Menurut Sujana,  ketika seorang anak sudah mau 
membaca dengan sendirinya dia akan membaca. 
“Keinginan membaca dari anak adalah motivasi 
terbesar anak untuk belajar membaca. Tidak perlu-
lah dia dipaksa-paksa, waktunya mau dia pasti bisa 
baca.” 

“SDN Depok jaya IV tidak pernah memberi syarat 
harus bisa baca dan tulis untuk masuk SD. Dari 46 
murid SD kelas 1, ada duabelas anak yang bukan 
dari TK dan belum bisa membaca dan berhitung. 
Kami terima dan kami ajari membaca, menulis dan 
berhitung. Itu tugas kami.”  

Maya, seorang pengajar TK dan Play Group di Bin-
taro mengatakan, bahwa bermain adalah modal 
terpenting anak dalam belajar. Pengenalan angka 
dan huruf memang penting, namun tetap harus di-
lakukan sambil  bermain. 

Menurut bekas pengajar di salah satu francise pen-
didikan internasional ini, pengenalan huruf tidak 
dilakukan manual. Bukan semata diucapkan,  diberi 
contoh dan ditulis. “Saat mengenalkan huruf A mi-
salnya, imaginasi anak dibawa dengan perantaraan 
buah apel. Buahnya dihadirkan secara fisik.  Selain 
itu, kami juga menggubah lagu dan gerakan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lagu berguna 
mengasah intelektual, bahasa, motorik, dan sosio 
emosional.” 

Saat ditanya kapan anak akan di ajarkan menulis 
bentuk huruf, Maya mengatakan bahwa ketrampi-
lan menulis bukan tujuan utama dari sekolahnya. 
“Ketika anak diajarkan memegang pensil, maka 
kebebasan untuk mencoret apapun bentuk yang 
mereka inginkan adalah yang utama. Sesudahnya 
kita akan mulai memberi contoh berupa coretan-
coretan yang akan menjadi dasar dalam penulisan 
kelak.”  []

Permainan, 
AKTIVITAS PAUD 
yAng TeRABAIKAn
Oleh: Seta Bachrun Wahyudi

Bermain merupakan sarana pendidikan anak usia dini. Anak mengeksplorasi, 
menemukan, memanfaatkan dan menyimpulkan benda di sekitarnya sambil bermain. 
Bermain sambil belajar pada pendidikan anak usia dini dengan gampangnya sering 
diabaikan, karena tuntutan agar anak bisa cepat membaca, menulis dan berhitung. semakin meningkat. Kekerasan tersebut 

tidak hanya berupa kekerasan psikis 
yang berupa bentakan /kata-kata keras 
tetapi juga kekerasan pisik yang berupa 
siksaan yang menyebabkan anak 
mengalami cidera bahkan ada yang 
meninggal. Berdasarkan penelusuran 
sejumlah pihak, salah satu penyebab 
yang mendorong orang tua tega 
melakukan tindak kekerasan pada anak 
adalah karena faktor ekonomi yaitu 
kemiskinan yang menghimpit mereka.  

Melihat kenyataan bahwa kemiskinan 
merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh pada kelambatan 
perkembangan kecerdasan anak. Hal 
yang dibutuhkan oleh anak-anak dari 
keluarga miskin agar dapat mengalami 
perkembangan kecerdasan secara 
optimal bukan program-program yang 
bersifat parsial dan karitatif semata, 
misalnya program pemberian makanan 
tambahan atau program pendidikan 
anak usia dini, tetapi program yang 
dapat menuntaskan permasalahan 
hingga ke akar-akarnya. Faktor utama 
yang menyebabkan sebagian anak 
Indonesia mengalami keterlambatan 
perkembangan kecerdasan adalah 
kemiskinan yang dialami oleh sebagian 
keluarga di Indonesia, Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut pemerintah 
harus segera mengentaskan keluarga-
keuarga tersebut dari jurang kemiskinan. 
Pemerintah harus menghilangkan 
kemiskinan dari bumi Indonesia ini. 
Saya memiliki keyakinan bahwa apabila 
keluarga-keluarga di Indonesia telah 
terangkat dari jurang kemiskinan maka 
mereka akan dapat memberikan asuhan 
dan pendidikan yang baik bagi anak-anak 
mereka.”Bagaimana mungkin seorang 
ibu dapat memberikan ASIi secara 
eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan 
penuh apabila ia sendiri mengalami 
kekurangan asupan gisi. Bagaimana 
mungkin mereka dapat membacakan 
buku bagi anak mereka apabila di rumah 
tersebut sama sekali tidak ada buku 
karena mereka tidak mampu membeli 
buku. Bagaimana mungkin mereka 
dapat mendongeng / bercerita bagi anak 
mereka apabila sebagian besar waktu 
mereka dipergunakan untuk bekerja 
keras memeras keringat dan membanting 
tulang untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. []

Ketentuan perundangan tentang 
pendidikan anak usia dini memasukkan 

TK, RA, dalam kelompok pendidikan anak 
usia dini.  Direktorat Pendidikan Anak Usia 

Dini memasukkan Taman Kanak-Kanak 
(Kindergarten), Kelompok Bermain (Play 

Group),   Taman Penitipan Anak (Day Care),  
PAUD sejenis (Similar with Play Group) 
dalam kelompok pendidikan anak usia 

dini.

Bermain adalah modal terpenting anak dalam belajar.
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Gutama mengatakan, pemberdayaan 
masyarakat untuk mengembangkan 
PAUD dapat dilakukan dengan berbagai 

kegiatan seperti menyelenggarakan kelompok 
bermain, taman penitipan anak, dan Pos PAUD, 
sedangkan gurunya adalah dari masyarakat 
sendiri. “Kita hanya melatih dan memberikan 
acuan,” ujarnya.

Menurut Gutama, PAUD wajib diterapkan pada 
anak sebelum ia lahir atau pada saat usia 0 (nol) 
tahun. Hal ini, jelas Gutama, bahwa ketika anak 
lahir ia telah dibekali oleh berbagai potensi 
genetis. Kemudian, kata dia, lingkunganlah yang 
memberi peran besar dalam pembentukan sikap, 
kepribadian, dan pengembangan kemampuan 
anak. “Usia empat tahun pertama pada anak 
merupakan usia paling rawan. Dahulu pola 
seperti ini belum terpikirkan, namun kini PAUD 
harus diterapkan sebelum masuk Taman Kanak-
kanak (TK),” ujarnya.

Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan 
sebuah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 
menjamin hak atas “pendidikan dasar” bagi 
warga negara berusia tujuh hingga lima belas 
tahun. Namun, pendidikan untuk anak yang 
berusia dibawah tujuh tahun tidak dimasukkan 
sebagai pendidikan dasar.

Padahal, istilah pendidikan dasar seharusnya 
mulai berlaku mulai anak berusia 0-18 tahun. 
Hal ini sesuai dengan usia golden age atau 
keemasan anak, yaitu usia 0-9 tahun. Sedangkan 
menurut Konvensi Anak, yang disebut anak yaitu 
yang berusia 0-18 tahun. Jadi seharusnya UU 
mengenai Sistem Pendidikan Nasional tersebut 
mengakomodir usia anak dari umur 0-18 tahun 

tersebut.

Salah satu pemenuhan hak pendidikan sejak dini 
pada usia 3-5 tahun yang kemudian dilakukan 
masyarakat dan pemerintah yaitu program 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Didalam 
pelaksanaannya, setiap kelurahan yang ada di 
Indonesia didorong untuk memiliki minimal satu 
PAUD. PAUD merupakan alternatif pemenuhan 
hak pendidikan selain Taman Kanak-Kanak (TK) 
atau Taman Pendidikan Alqur’an (TPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2005, PAUD 
termasuk dalam jenis pendidikan Non Formal. 
Pendidikan Non Formal selain PAUD yaitu 
Tempat Penitipan Anak (TPA), Play Group 
dan PAUD Sejenis. PAUD sejenis artinya 
PAUD yang diselenggarakan bersama dengan 
program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu 
untuk kesehatan ibu dan anak). Sedangkan pada 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), 
PAUD dimasukkan kedalam program Pendidikan 
Luar Sekolah (PLS).

Pada penyelenggaraan PAUD, jenis pendidikan 
ini tidak menggunakan kurikulum baku dari 
Depdiknas, melainkan menggunakan rencana 
pengajaran yang disebut Menu Besar.  Menu 
Besar ini mencakup pendidikan moral dan 
nilai keagamaan, fisik/motorik, bahasa, sosial-
emosional dan seni. Panduan dalam Menu 
Besar ini akan dikembangkan oleh tiap PAUD, 
berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-
masing PAUD.

Selain tidak menggunakan kurikulum baku, 
PAUD juga ditujukan untuk kalangan ekonomi 
miskin. Karena biasanya PAUD tidak menarik 
iuran sekolah atau menarik iuran dengan jumlah 
yang sangat kecil. Hal ini untuk memenuhi hak 
pendidikan anak, mendapatkan pendidikan dasar 
secara cuma-cuma (Pasal 31 Konvensi Hak 
Anak).

Namun di beberapa PAUD, setelah berjalan 
dengan tidak adanya penarikan biaya, 
dikarenakan biaya operasional biasanya 
merupakan sumbangan dari berbagai pihak 
di masyarakat, ternyata mengalami beberapa 
kendala. Misalnya sumbangan yang didapat 
hanya dapat memenuhi bahan belajar murid, 
namun hal lain seperti honor para pendidik tidak 
dapat terpenuhi. Padahal, para pengajar PAUD 
seringkali memerlukan uang transport untuk 
menjangkau PAUD yang dibina. Selain itu, para 
orangtua murid juga meminta adanya rekreasi 
bersama atau pemakaian baju seragam. Dan 
untuk kebutuhan seperti ini, PAUD seringkali 
tidak memiliki dana. Kemudian, beberapa PAUD 
akhirnya menarik iuran sekolah. Tentunya iuran 
ini tidak bisa besar jumlahnya, karena para 
murid PAUD berasal dari keluarga miskin. Rata-
rata mereka mengeluarkan sekitar 1000 perhari 
(dengan jam belajar hanya 2-3 kali seminggu) 
atau 10.000 per bulan.

Perberdayaan Masyarakat 
KUNcI SUKSES PAUD
Usia anak 0-6 tahun merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar pengembangan kemampuan fisik dan berbagai 
kecerdasan anak agar dapat berkembang secara optimal. Pengembangan anak sejak usia dini merupakan hak anak yang harus 
dipenuhi agar tidak menghambat perkembangan anak selanjutnya. Pemberdayaan masyarakat diyakini sebagai kunci sukses 
pendidikan anak usia dini (PAUD).

Oleh: Eko Hartanto

Penyelenggaraan PAUD, jenis pendidikan ini tidak menggunakan kurikulum baku dari Depdiknas, melainkan 
menggunakan rencana pengajaran yang disebut Menu Besar. 
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”Dengan  bangga memakai baju adat,  anak dapat 
mengenal budaya sekaligus belajar budaya Indo-
nesia dengan gembira,” ujar Ibu Erna (31) selaku 
Kepala Sekolah PAUD  ‘Kenanga’, Ciawi-Bogor, 
hari  Rabu (8/12) lalu. 

Senada dengan pendidik di PAUD ‘Kenanga’, guru 
pada PAUD ‘Buah Hati’ juga mengatakan meski 
tidak semua PAUD di Bogor mewajibkan pemakai-
an baju adat setiap bulan, namun untuk PAUD 
‘Buah Hati’ pemakaian baju adat juga disesuaikan 
dengan kondisi ekonomi orang tua anak.  ”Kalau 
di PAUD ‘Buah Hati’, bagi anak yang tidak punya 
baju adat, kami juga meminjamkan baju adat 
secara gratis pada anak- anak kami,” ujar Rini Au-
warni (25) selaku guru di PAUD ‘Buah Hati.

Sementara itu menanggapi soal pengenalan 
Budaya pada PAUD, Drs. Beddy Iriawan Maksudi 
M.Si, selaku anggota Dewan Pendidikan (Wandik) 
Kabupaten Bogor mengatakan, pengenalan bu-
daya daerah merupakan salah satu cara pembela-
jaran yang menyenangkan bagi anak. “ Anak bisa 
terpancing rasa keingintahuannya tentang aneka 
budaya yang ada di Indonesia, dan bukan hanya 
budaya atau adat Sunda saja,” ujarnya ditemui di  
Kantor Dewan Pendidikan, Cibinong, Kabupaten 
Bogor Kamis (9/12).                           

Lebih lanjut Beddy mengatakan PAUD pada 
dasarnya menerapkan sistem pengelompokan 
pembelajaran yang disesuaikan dengan usia 
anak dan perkembangannya. “Yang penting bagi  
pengajar  PAUD adalah mencatat dengan baik  
dan mengevaluasi kemajuan  anak, kemudian 
berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid 
tentang kemajuan anak, idealnya dengan sistem 
satu  guru untuk sepuluh anak,” tambah Beddy. 

Kendati demikian, penetapan ideal satu guru un-

tuk sepuluh anak tersebut tidak baku, dan tetap 
disesuaikan  dengan kondisi PAUD yang ada. 
”Oleh karena itulah, sangat diperlukan perhatian 
dari pemerintah apalagi sebagian besar masyar-
akat sudah merasakan manfaatnya. Karena ibarat 
kertas, selain orang tua, guru PAUD-lah yang per-
tama kali menorehkan goresan pena. Sehingga 
begitu pentingnya peranan guru PAUD sebagai 
pendidik,” lanjut Beddy.           

Berkomentar  tentang pengajaran budaya pada 
PAUD, Selly (27) seorang ibu muda yang juga 
salah satu orang tua murid PAUD ‘Kenanga’, Bogor, 
mengatakan senang melihat anaknya memakai 
baju adat, dan belajar alat musik daerah seperi 
angklung dan  kolintang mini. ”Senang ya, anak- 
anak mengerti ini baju adat dari  daerah mana, 
alat musik dari daerah mana, dan sejak dini sudah 
diajarkan bahwa Indonesia ini beraneka ragam 
adat dan budayanya, yah yang penting anak saya 
gembira,” cetusnya sembari mengumbar senyum 
[]

PAUD Mengenalkan 
Adat dan Budaya 
Oleh: Mung Pujanarko

Dalam lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) anak juga diajari untuk 
menjadi cerdas dan berbudaya.  Hal ini seperti yang dilakukan oleh dua  buah 
sekolah PAUD di Bogor, yakni PAUD ‘Buah Hati’ dan PAUD ‘Kenanga’. Di kedua 
sekolah ini pendidikan tentang budaya bertujuan untuk mendukung pelestarian 
budaya  Nusantara, contohnya pada setiap tanggal 17 di setiap bulan,  anak-anak 
diwajibkan mengenakan baju adat yang ada di Indonesia.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan 
Nasional terutama Direktorat Jendral 
Pendidikan Luar Sekolah (PLS), sebetulnya 
sudah menyediakan dana untuk operasional 
PAUD. Namun dana yang ada ternyata tidak 
mencukupi kebutuhan operasional seluruh 
PAUD. Akhirnya dilakukan secara bergilir, 
pengguliran dana tersebut, dengan cara 
mengajukan proposal.

Pemenuhan hak pendidikan seharusnya 
gratis, namun kenyataannya belum bisa gratis. 
Bahwa untuk memenuhi hak pendidikan 
secara penuh, ternyata masih diperlukan biaya 
yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. 
Sebetulnya, masalah seperti itu tidak harus 
terjadi jika pemerintah melakukan upaya-
upaya pemenuhan hak pendidikan dengan 
maksimal.

Dengan adanya kerjasama, peran serta dan 
kejujuran semua pihak, untuk mencerdaskan 
bangsa, terutama anak-anak, maka hak 
pendidikan tingkat dasar dapat dipenuhi secara 
maksimal. Kita pun dapat melihat anak-anak, 
dari keluarga manapun, terutama keluarga 
miskin, terpenuhi hak pendidikannya. 
Pada tingkat selanjutnya, pendidikan yang 
berkualitas kemudian dapat menjadi rencana 
bersama, setelah hak pendidikan tingkat dasar 
tersebut terpenuhi.

PAUD sebenarnya mencakup pendidikan 
formal (TK & RA) maupun informal (KB, PG, 
home schooling, community based education, 
kegiatan belajar di POSYANDU, dll), dan 
PAUD yang digalakkan oleh pemerintah 
adalah PAUD dalam arti luas. Bukan PAUD 
yang diartikan secara salah selama ini, yaitu 
alternatif selain TK dan RA.

PAUD yang sesungguhnya memang sangat 
penting mengingat pertumbuhkembangan 
anak yang sangat pesat pada usia 0–8 tahun. 
Masa yang sangat penting bagi pembentukan 
karakter dasar.

PAUD sebenarnya bisa dilakukan oleh 
siapapun, termasuk oleh orang tua. Keluarnya 
permendiknas nomor 58 tahun 2009 hanya 
memberikan panduan bagi semua pihak 
yang terkait, terutama tentang tahap-tahap 
perkembangan anak dan bagaimana menjadi 
pendidik yang berkompeten dalam membantu 
anak-anak itu bertumbuhkembang.

Kita memerlukan panduan tersebut, terutama 
agar kita tidak salah dalam membimbing 
anak-anak. Biasanya, kesalahan utama adalah 
menuntut anak dari segi kognitif, meredam 
kebutuhan konatif (gerak/tingkah laku), dan 
mengabaikan kebutuhan afektifnya (emosi)
[]

Memancing keingintahuan anak tentang aneka budaya yang ada di Indonesia Foto by: mung
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Oleh:  Djony Herfan, Ahyad Djanggo, Nuke Farida, Dian Adesti, Gufron, M. Ravii Marwan

Penyusun kamus Nias—Indonesia, Apollo 
Lase berkomentar bahwa RSBI sebagai 
kepanjangan rinti[s/h]an [siswa] sekolah 

bertaraf Internasional, sepertinya masih belum 
ditemukan rumusan yang tepat agar semua siswa 
di satu sekolah bisa berkembang bersama minimal 
tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. 
“Standardisasi sekolah RSBI/SBI bisa juga melalui 
penerbitan buku pelajaran yang sesuai dengan 
kepentingan sekolah,” ujarnya.

Akan tetapi, dukungan dari penerbit buku pelajaran 
swasta, kata Tiurma Hutauruk --- ketika gaung RSBI 
merebak --- buku teks tersebut diinggriskan dalam 
English version. Ternyata guru sekolah RSBI/SBI 
menolak dengan alasan siswa belum mampu belajar 
dari buku berbahasa Inggris. Padahal, buku berbahasa 
Indonesia sudah duluan diterbitkan. Guru sering 
memaksakan diri dengan istilah bilingual, termasuk 
buku pelajaran yang bilingual. Kalau boleh hanya satu 
jilid setahun supaya tidak terlalu tebal. Mutu buku 
akan semacam BSE (buku sekolah elektronik).”Saya 
coba menerangkan yang disebut bilingual adalah 
pembelajaran dalam dua bahasa. Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam dalam bahasa Inggris, sedangkan 
Ilmu Pengetahuan Sosial dalam bahasa Indonesia,” 
ujar Tiurma Hutauruk seraya menandaskan, 
“Sungguh-sungguh prestasi yang diharapkan super 
yang dalam pelaksanaan pengajaran atau buku yang 
digunakan belum mendukung. Jadi, jelas sumber 
belajar harus dibenahi dulu.”

Menanggapi apa yang disebut bilingual sebagai 
pembelajaran dalam dua bahasa, Nuradji, redaktur 

bahasa Kompas, orang tua murid yang bersekolah 
di Sekolah Damai menegaskan, tidak semua guru 
dapat berbahasa asing, apalagi di Bogor. Dalam 
bahasa Indonesia juga kadang-kadang masih belum 
tepat benar. “Pelajaran bahasa Ingrisnya bagaimana, 
‘kan belajarnya bersamaan sesuai kurikulum. Jadi, 
yang repot malah orang tua di rumah. Kalau orang 
tuanya bisa berbahasa Inggris, lumayan, kalau tidak 
bagaimana?” tanya Nuradji sambil menambahkan, 
“Saya sendiri disodorkan oleh anak saya pekerjaan 
rumah untuk mencari kata berbahasa Inggris 
bersambung. Setiap minggu selalu seperti itu. Repot 
juga deh jadinya.” Saat kenaikan kelas, Nuradji 
kelak memutuskan bersama istri tentang pilihan 
anak melanjutkan sekolah di RSBI/SBI atau mau 
dipindahkan ke sekolah regular. Rencana pemindahan 
anak ke sekolah reguler muncul manakala kesulitan 
belajar anak kian terasa yang berbahasa Inggris pada 
setiap pekerjaan rumah dari guru di sekolah. Belum 
lagi materi pembelajaran yang terasa kurikulumnya 
belepotan, sarana atau alat penunjang kelihatan 
belajar agak dipaksakan.

Gerardus Adhi Binarto, orang tua murid dari 
kawasan BSD City Tangerang Selatan merasa 
prihatin terhadap sarana pembelajaran RSBI/SBI 
yang dipaksakan. "Bahkan di sekolah tertentu bikin 
perjanjian akan diliburkan dari sekolah jikalau 
sampai murid tersebut belum memiliki laptop. Kalau 
begini jadi susah. Padahal, banyak sekali murid yang 
pintar, yang keadaan ekonominya tidak mendukung 
untuk memiliki sebuah laptop,” keluh Adhi yang 
menambahkan, “Saya mumet dengan sekolah SBI ini, 

target ke depannya kemana? Apa cuma sebagai ajang 
keren-kerenan sekolah?”

Senada dengan isi pernyataan berkenaan dengan 
kualitas RSBI/SBI, Ririen Oktarina, pengajar 
Universitas Hamka menegaskan bahwa sekolah 
yang mengaku sekolah bertaraf internasional dengan 
memakai nama sekolah kebarat-baratan ditambah 
atribut internasional, yang memberikan harga 
memakai US dolar, apalagi pakai bahasa Inggris 
seratus persen. Kalau sudah begitu, sebaiknya 
orang tua siswa perlu mencermati pendidikan guru, 
fasilitas sekolah, dan mempertanyakan memakai 
kurikulum internasional macam apa di sekolah itu? 
Sejumlah pertanyaan itu, menurut Ririen Oktarina 
dapat membuat diri kita geleng-geleng kepala. “Kok 
berani ya, ada yang membuka sekolah yang mengaku 
SBI. Padahal, berkualitas Indonesia banget. Itu di 
kemudian hari bisa menjadi bom waktu yang bakal 
jadi bumerang,” tukas ibu satu anak bermukim di 
Vila Dago Tangerang Selatan seraya berkomentar, 
“Mencemaskan juga sih, memang pendidikan di 
Indonesia saat ini bisanya cuma mengekor atau ikut-
ikutan tren biar dibilang keren!”

Ihwal pemikiran sekolah bertaraf internasional, 
Sutono, kepala redaksi penerbit buku pelajaran di 
Jakarta menganalisis bahwa pembentukan RSBI/SBI 
menunjukkan sekolah di kota-kota besar ketinggalan di 
sana-sini. Jika diikuti konsep itu bukan berarti otomatis 
sekolah berkembang pesat-melesat, melainkan justru 
sekolah terasa semakin jauh ketinggalan-menurun. 
“Praktik permainan konsep itu meluas sampai pada 
plesetan sekolah bertarif ih-malunya karena enggak 
sesuai antara cita-cita dan hasil yang diharapkan. 
Misi dan visinya enggak sejalan. Masuk sekolah 
sulit, mahal pula. Mau dikemanakan anak didik, 
jika diproses ala internasional dengan standar lokal? 
Pertanyaan yang mendasar tampaknya perlu dijawab 
dengan hati nurani jernih: adakah perubahan atau 
perbedaan yang signifikan bagi pelaku-pelaku yang 
bernaung di bawah atribut bertaraf internasional? 
Saya khawatir RSBI/SBI hanya permainan istilah 
yang tidak substantif!”

Dari sisi konsep, Djarot Yudopratomo, orang tua 
siswa menganggap sangat setuju pemerintah meninjau 
kembali label (atribut) internasional pada sekolah-
sekolah RSBI/SBI. “Kita perlu memiliki kepercayaan 
diri untuk mengembangkan pendidikan nasional 
tanpa atribut internasional semu. Kenapa saya sebut 
semu karena banyak faktor yang ditinggalkan dari 
ciri khas sekolah yang hanya berorientasi pada label 
internasional. Padahal, tanpa ada atribut internasional 
sekolah kita bisa berkembang dengan ciri dan 
keunggulan lokal. Mohon dievaluasi bukan egosentris 
birokratis. Perhatikan dong nasib anak bangsa ke 
depan, jangan cuma jadi model, setiap periode 

RSBI: Rintihan Siswa Bertarif 
Internasional Tanpa Mengubah 
Kebijakan Pemerintah

Nama rintisan sekolah bertaraf internasional berubah menjadi rintihan siswa bertarif internasional. Bukan itu saja, SBI 
sebagai kepanjangan berubah menjadi sekolah bertarif ih-malunya. Atribut negatif kata internasional berasal dari sejumlah 
komentar orang tua dan pemerhati pendidikan, yang menjalankan kontrol atas kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. 
Meski sejumlah pendukung kelancaran program rintisan sekolah bertaraf internasional/sekolah bertaraf internasional (RSBI/
SBI) diberdayakan melalui buku pelajaran, muncul persoalan, apakah kesan negatif atas RSBI/SBI dapat mengubah kebijakan 
pemerintah?

Tidak semua guru dapat berbahasa asing, apalagi di Bogor. Dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang masih belum 
tepat benar. 
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pergantian menteri, berganti juga kebijakan.”

Kualitas pendidikan sekarang berkesan malah mulur-
mungkret atau mundur. Bisa jadi karena kualitas 
menurun dianggap tanpa tujuan yang jelas, kata 
Pamusuk Eneste, 59 tahun, staf pengajar Politeknik 
Negeri Jakarta. Guru sekarang jauh dari kesan 
mendidik, kebanyakan hanya mengajar. Orientasinya 
berfokus pada prestise belum lagi pada prestasi. 
“Apakah ada jaminan misalnya yang masuk SMP 
RSBI otomatis masuk kembali ke SMA RSBI, jelas 
tidak ada jaminan?” Pamusuk mengajukan pertanyaan 
di seputar kualitas pendidikan RSBI/SBI. Namun, 
ia menggugat diri, “Apakah saya sebagai orang tua 
wali dapat memilih sekolah mana yang bukan RSBI? 
Semua kelihatan ingin menjadi RSBI, apa daya 
sebagai orang tua wali, mau tidak mau harus masuk 
ke sekolah SMP tertentu atau SMA tertentu yang 
menyatakan diri RSBI. Dengan kondisi ini bagaimana 
orang tua wali memilih sekolah, selain RSBI, meski 
maunya masuk ke sekolah negeri. Kepada siapa 
orang tua wali boleh mengadu dan memilih sekolah 
buat anaknya. Kemana Kemendiknas, kayaknya 
sudah tidak peduli lagi. Kalau mau masuk sekolah, 
ya masuk sini saja, kalau enggak ada uang ya silakan 
pilih sekolah lain. Begitu biasanya jawaban terakhir 
dari panitia penerimaan siswa baru.” 

Menurut Rina Meilani, orang tua siswa dari Jakarta 
Selatan, belakangan ini saya amati banyak kalangan 
mengeluhkan tentang tingginya biaya pendidikan, 
apalagi di sekolah negeri, apakah ini menjadi 
kebijakan pemerintah? “Teman suami saya ditolak 
masuk ke sekolah (SMK) negeri karena enggak 
punya biaya buat beli laptop. Padahal, nilai ujian 
akhir nasionalnya bagus, akhirnya ia masuk ke 
sekolah swasta. Apakah dunia pendidkan di negara 
kita tidak bisa diperbaiki dari segi biaya atau 
pembayaran?” tanya ibu muda dengan satu anak ini 
sambil mempertanyakan, “Katanya yang terhormat 
bapak Mohamad Nuh anggaran untuik pendidikan 
sudah ditingkatkan, kok justru biaya masuk sekolah 
semakin melangit?”

Airin Ismaya yang memiliki anak di kelas satu SMA 
menyatakan, “Sekolah anak saya saat ini juga bergelar 
RSBI. Cuma, betapa saya merasakan keganjilan-
keganjilan dari program itu. Mulai dari guru, metode 
belajar sampai tugas rumah yang campur-campur 
bahasanya.” Ia berharap semoga pendidikan di 
Indonesia akan membaik dengan sistem yang tidak 
salah kaprah mengingat potensi yang baik bagi anak 
indonesia.”

“Saya setuju RSBI itu sebaiknya tidak ada,” demikian 
Rahmat, Kepala Sekolah SD Angkasa Halim sambil 
mengingatkan, “Lebih baik kualitas guru dan 
pengelola sekolah dulu yang ditingkatkan!”

Tukidjo, yang menjadi guru SD Angkasa Halim 
belasan tahun menegaskan, “Meski saya seorang guru 
di sekolah RSBI, ada sekolah RSBI di Jakarta Timur, 
dan ada juga sekolah yang akan menjadi RSBI, rasanya 
dinas pendidikan tidak peduli dengan perkembangan 
RSBI. Yang terpenting bagi pemerintah kayaknya 
proyek dan uang. Sementara di sini kami menghadapi 
masalah yang tidak kunjung tuntas dengan memiliki 
label SBI. Program SBI mengundang banyak 
pemerintah daerah untuk mengambil kesempatan 
dan menjadikan proyek tanpa melihat ke depan apa 
dampak yang negatif yang akan terjadi.”

Memang betul, Kiptiyah, guru sekolah swasta 
di Jakarta Barat melanjutkan, sebenarnya yang 
diperlukan oleh anak-anak bukan sekolah bertaraf 
internasional, melainkan sekolah yang benar-benar 
memberikan bekal bagi masa depan. “Bukan sekolah 
yang sekadar memberikan pengetahuan dan latihan 
untuk menghadapi tes atau ujian. Kita butuh sekolah 
yang mengajarkan agama dan membuat siswa 
bertakwa, mengajarkan etika dan membuat siswa 

beretika, mengajarkan nasionalisme dan membuat 
siswa tidak merusak negara, mengajarkan bahasa 
dan membuat siswa mahir berbicara dan menulis 
dengan bahasa yang baik dan benar, mengajarkan 
ilmu pengetahuan yang kelak dia pakai untuk 
meningkatkan keterampilan,” tutur Kiptiyah mantap.

Guru sekolah Turki, Cinere, Jakarta Selatan, Linda 
Andriani memprihatinkan bahwa SBI ini memang 
proyek kacau balau. “Saya justru mempertanyakan 
pengambil kebijakan, yang standar internasional itu 
apanya? Materi dalam bahasa Inggris? Jika cuma 
itu kok rasanya tidak cukup layak digarap sebagai 
program nasional. Belum lagi permasalahan yang 
muncul terkait bahasa Inggris guru. Kemudian 
standar internasional yang mana? Mau berkiblat 
ke internasional belahan mana? Sistem pendidikan 
Amerika, Jepang, Singapura, Eropa, Australia atau 
negara lain yang berbeda-beda karakteristik. Setahu 
saya Eropa lebih manusiawi dan menekankan 
aspek kualitatif. Jepang dan Singapura agak tinggi 
tensinya, Amerika, Australia lebih menekankan 
aspek kuantitatif. Jadi, setiap negara punya persoalan 
pendidkan yang khas, sebagaimaan Indonesia juga 
yang punya kekhasan. Mungkin yang namanya taraf 
internasional itu pada tarifnya.”

Mempertanyakan stardardisasi internasional membuat 
Linda Andriani terus-menerus risau, apa manfaatnya 
malang-melintang mengejar status internasional? 
Status itu, apakah bakal mendapat pengakuan dunia? 
Apakah bakal di-acknowledge scientist atau menjadi 
pakar pendidikan dunia? “Ingatlah ada dana besar 
yang digelontorkan, kenyataan ini tidak adil bagi 
anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta yang 
bukan swasta elit atau ekonomi sulit, bayar sekolah 
tinggi, angka kelulusan juga secara umum kalah 
dibandingkan dengan sekolah negeri. Kenapa bukan 
standar sekolah saja yang dinaikkan, Sekolah di 
bawah standar seharusnya yang diperhatikan oleh 
pemerintah, didukung penuh untuk menaikkan 
kualifikasi.”

Pengurus yayasan sekolah di kawasan Jakarta Pusat, 
Maria Magdalena Senatra mengharapkan sikap yang 
jelas komunitas pendidik dalam menilai kebijakan 
RSBI/SBI. “Tidak usahlah dilihat secara skeptis. 
Tujuan utama pasti sangat mulia. Kementerian 
Pendidikan Nasional menetapkan RSBI/SBI untuk 
meningkatkan mutu, meningkatkan daya saing, dan 
menyiapkan anak didik menghadapi perubahan abad 
ke-21. Jika dalam pelaksanaan terjadi seperti yang 
kita alami sekarang bukan berarti niat pak menteri 
yang keliru. Boleh jadi pengelolaan dan perancangan 
yang belum baik. Pengelolaan yang belum baik 
dapat disebabkan oleh kapasitas dan mutu pengelola 
(pengambil kebijakan dan pembina pada tingkat 
kementerian pendidikan, dinas-dinas pendidikan, 
kepala sekolah, dan guru) belum memadai atau 
masih rendah. Namun, kemampuan profesional bisa 
ditingkatkan jika mau belajar pada tingkat yang 
lebih tinggi,” kata Ibu Lena, panggilan akrab Maria 
Magdalena Senatra.

Sejak reformasi, menurut Ibu Lena, perihal mutu atau 
kualitas kepala sekolah dan guru kurang mendapat 
perhatian layak dan sepantasnya. Padahal, menurut 
studi di berbagai negara, gabungan kemampuan 

kepala sekolah dan guru dapat menentukan 
keberhasilan pembelajaran anak yang mencapai 70 
persen. Mutu guru dan kepala sekolah sejak 15 tahun 
terakhir, grafiknya terlihat menurun. Indikasinya 
dari data ujian PISA dan TIMSS. Jika kita analisis 
secara detail, laporan teknis dari PISA dan TIMSS, 
simpulannya bahwa mutu pembelajaran yang 
dilakukan guru dibalik ruang kelas tertutup --- yang 
selama ini jarang dipantau (dilakukan supervisi dan 
pendampingan) oleh kepala sekolah dan pengawas 
--- sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Guru 
mengajarkan pengetahuan atau kemampuan deklaratif 
atau rote-learning kepada siswa. Pembelajaran yang 
membutuhkan complex thinking dikesampingkan. 
Data TIMSS dan PISA menunjukkan 70 persen 
anak Indonesia pada bidang Sains dan Matematika 
mampu menjawab soal yang mengukur kemampuan 
knowledge dan comprehension; dan 20 persen 
yang mampu menjawab soal yang mengukur 
kemampuan aplication, dan lebih sedikit lagi anak 
yang memecahkan soal yang menuntut kemampuan 
analitic dan problem solving. Pembandingnya pada 
anak di Thailand 70 persen mampu menjawab soal 
yang menuntut kemampuan application, analitic, dan 
problem solving.

Jadi, jika kita mengacu pada kurikulum negara OECD 
bukan berarti hanya penggunaan bahasa Inggris 
dalam pembelajaran, melainkan yang lebih penting 
cara mengolah praktik pembelajaran yang mampu 
meningkatkan kemampuan berpikir (thinking skills) 
dan creativitas, communication skills, collaboration, 
dan kemampuan mentransformasikan ke dalam 
kehidupan nyata (authentic teaching and assessment). 
Di sekolah yang menggunakan kurikulum 
nasional (kurikulum tingkat satuan pendidikan) 
kemampuannya tidak diolah secara maksimal karena 
ujian nasional kita sangat tidak sentisif terhadap 
proses pembelajaran di kelas. Guru mengajar sesuai 
dengan tuntutan ujian nasional yang sangat minimal. 
Jika keadaan ini dibiarkan, bangsa ini mengalami 
degradasi pada banyak sektor kehidupan, seperti 
ekonomi, demokrasi, sosial-budaya, keagamaan. 
Tanda-tanda ke arah itu sudah tampak di depan mata. 
Masyarakat kita kini tumbuh menjadi bangsa yang 
korup, pemarah dan anarkis (tawuran, bulliying, 
perampokan, penipuan, pencurian), kemiskinan 
dan pengangguran melonjak, budaya sopan santun, 
disiplin-tata tertib yang mendahulukan kepentingan 
umum hampir hilang. 

Menurut hemat saya, lanjut Ibu Lena, kita selaku 
praktisi pendidikan, entah kepala sekolah entah 
guru, entah manajemen sekolah entah pemerintahan 
ikut bertanggung jawab memproduksi kualitas 
masyarakat seperti yang saya gambarkan. Guru 
mempertanggungjawaban diri, jika meluluskan anak 
yang berkualitas rendah sehingga lulusan mengalami 
kesulitan mencari pekerjaan dan membangun 
kehidupan yang lebih baik. Dosen pendidikan guru 
dari IKIP mempertanggungjawabkan diri, bila 
meluluskan guru yang bermutu rendah dan tidak 
layak mengajar. IKIP merekrut dan mendidik calon 
guru dengan kualitas tinggi. Itulah yang dilakukan 
oleh negara OECD. Contoh dari sekolah Ghandi 
School, Tiara Bangsa, Global School, dan sekolah 
lain yang menerapkan kurikulum IB atau Cambridge 
IGCSE dan A Level, yang memiliki cara mengelola 
pembelajaran, penilaian, pembangun interaksi guru-
siswa (personalized learning), pembangun rasa 
percaya diri pada siswa, kemampuan risk-taking pada 
siswa, toleransi dan respektif. “Sekolah negeri dan 
swasta kita, meskipun menerima atribut RSBI atau 
SBI belum memperhatikan kualitas semacam itu. Kita 
perlu belajar, jika enggan akan menerima rasa malu 
dari siswa kita kelak,” tutur Ibu Lena mengakhiri 
perbincangan dengan tim tabloid kelompok dua 
mantap []
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Menurut Fitria Ariefah, 34 tahun, 
orang tua siswa, sekolah bertaraf 
Internasional atau SBI terlalu 

dipaksakan ke sekolah negeri. “Kenapa tidak 
membuat sekolah khusus lain yang tidak usah 
merebut hak sekolah reguler atau negeri?” tanya 
Fitria, ibu dua anak seraya menambahkan, “Terus 
terang aja, dengan adanya SBI ini memarakkan 
mafia kasus sogok-menyogok untuk masuk SBI. 
Masuk diakalkah jika masuk SBI di Bekasi tarif 
ilegal bisa mencapai 30 jutaan yang sama dengan 
uang pangkal masuk sekolah swasta internasional 
Madania?” Fitria mengajak pemerintah mau 
membuka mata dan telinga, jika di kota-kota 
lain marak mafia kasus ilegal masuk melalui 
sogok-menyogok, tidak heran gayus-gayus baru 
bermunculan di kemudian hari.

“Itulah akibatnya jika nilai-nilai pendidikan 
yang sejatinya untuk mendidik seorang manusia 
dari yang tidak bisa apa-apa menjadi seorang 
yang mampu atau pandai, disalahgunakan untuk 
sekadar mencari profit atau keuntungan yang 
sebesar-besarnya dengan embel-embel taraf 
internasional," demikian Aznul Fikri, 39 tahun 
seraya menggarisbawahi pendapat Fitria.

Tampaknya atribut internasional menjadi cara 
menganggap gampang meraih popularitas. Pihak 
sekolah mau cepat terkenal dengan menyulap 
berbagai fasilitas belajar, yang berpendingin 
ruang, berkomputer, dan berlaboratorium lengkap. 
Bukan hanya itu, konon kepala sekolah mengemas 
dan menyampaikan pelajaran dalam bahasa 
Inggris. Namun, budaya mau cepat terkenal atau 
instan ini lantas kelihatan mengabaikan prinsip 
substantif. Lembaga pendidikan atau sekolah 
jadi ajang bisnis. Padahal, makna sesungguhnya 
dari kata internasional di dalamnya mengandung 
tanggung jawab yang bernilai tinggi. Banyak 
aspek yang dilibatkan untuk mencapai sekolah 
bermanajemen internasional yang mumpuni, 
entah aspek kualitas entah aspek prestasi siswa. 

“Pusiiing tujuh keliling mikirin negara kita, 
yang bisanya cuma protes, tapi enggak mau 
mengubah diri sendiri,” demikian Ayu Martha, 
33 tahun bertolak belakang argumentasi dengan 
Aznul Fikri. “Coba setiap individu ada niat untuk 
mengubah diri sendiri dan punya kesadaran 
tinggi pasti kita bisa maju kayak negara-negara 
lain,” tandas ibu dari seorang anak.

Akan tetapi, Dicky Romadoni, guru, 36 tahun 
berpendapat, pemerintah itu pelayan rakyat, 
pembuat kebijakan yang mampu membuat 
rakyat menjadi cerdas, makmur dan sejahtera. 
Bukan malah menyerahkan kembali wewenang 
pendidikan kepada rakyat. “Kalau itu yang 
dilakukan, silakan turun dulu dari jabatan dan 
katakan dengan ksatria bahwa pemerintah 
sekarang tidak mampu melayani lagi rakyatnya,” 
keluh guru itu mantap seraya menambahkan, 
“Kewajiban negara dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan nasional, terutama melalui 
sekolah negeri. Menghasilkan siswa dengan 
kecerdasan yang bersaing di tingkat dunia jelas 

urusan dan tanggung jawab negara. Negara 
dapat menciptakan lebih banyak sekolah negeri 
bertaraf internasional. Melemparkan kewajiban 
pembiayaan kepada orang tua siswa, bukan 
contoh negara bertanggung jawab.”

Faisal Nugroho, guru SMP Labschool Jakarta 
menegaskan, SBI ditugaskan oleh pemerintah 
untuk mengadopsi kurikulum dari negara 
beranggotakan organisasi internasional kerja 
sama ekonomi dan pembangunan (organisation 
for economic co-operation and development atau 
OECD); negara yang dianggap maju dan mapan 
untuk diterapkan di sekolah. Harapannya poin-
poin tertentu yang baik dari sistem pendidikan 
negara maju diadaptasikan dan diterapkan di 
sekolah untuk dikembangkan ke sekolah lain 
di lingkungannya. Pelaksanaannya terkendala 
bahasa Inggris. Padahal, negara rujukan 
menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. 
Di antara negara berbahasa Inggris dalam 
OECD, sistem pendidikan dari Cambridge 
International Education paling mudah diadopsi, 
yang termasuk paling populer. Perbedaan antara 
sistem TOEFL dan ujian nasional terletak pada 
tingkat detail kejelasan mengenai apa yang diuji. 
Istilah silabus digunakan untuk mata pelajaran. 
Silabus dipublikasikan tiga tahun sebelum 
ujian dilaksanakan. Normalnya waktu belajar 
menghadapi ujian selama dua tahun pembelajaran 
untuk sistem sekolah klasikal. Artinya, pendidik 
memiliki sekitar setahun untuk memikirkan cara 
menyampaikan silabus di dalam kelas. Silabus 
mencakup daftar yang dikuasai dan diujikan. 
Tidak semua materi dalam silabus dikeluarkan 
waktu ujian karena terlalu panjang. Namun, tidak 
ada materi yang diujikan yang tidak tercantum 
ke dalam silabus.

Nuradji, orang tua murid dari sekolah Damai 
Bogor khawatir bahwa sekolah negeri bertaraf 
internasional hanya menambah lebar kesenjangan 
sosial di tengah masyarakat. Mahalnya biaya 
pendidikan mengakibatkan hanya siswa dari 
kalangan tertentu yang dapat menikmati, 
kata Nuradji, yang bekerja sebagai redaktur 
bahasa harian Kompas. Siswa pada kelompok 

masyarakat bawah, yang cerdas tetap tertinggal. 
Kebanyakan sekolah berpredikat Internasional 
hanya untuk diperjualbelikan. Seolah-olah 
predikat internasional secara otomatis sekolah 
berhak memungut biaya yang mahal. “Kalau 
membiarkan manajemen sekolah negeri sesuka 
hati membuat sekolah internasional, negara 
dianggap tidak memiliki politik pendidikan yang 
adil,” tandas Nuradji seraya menambahkan, 
“Sangat memprihatinkan jika siswa dari keluarga 
miskin semakin terbelakang, yang cerdas 
akhirnya tergilas karena kemiskinan.”

Meski rintisan, pemerintah bukan hanya perlu 
meningkatkan subsidi terhadap sekolah-sekolah 
negeri yang mendapat gelar internasional, 
melainkan juga mengadakan beasiswa terhadap 
siswa cerdas yang berasal dari keluarga miskin 
untuk menikmati sekolah bertaraf internasional, 
seperti siswa yang berasal dari golongan kaya. 

Maraknya sekolah bertaraf internasional di 
Indonesia secara tidak langsung membawa 
dampak negatif jika hanya mengejar gengsi dan 
dijadikan alat untuk mencari keuntungan. Bagi 
orang tua siswa yang hanya mengejar gengsi 
akan melakukan suap-menyuap agar anaknya 
masuk ke sekolah tersebut, meski dari prestasi, 
ia tidak masuk dalam kriteria yang ditentukan 
oleh sekolah. 

Pendirian sekolah bertaraf internasional 
kian marak. Meski demikian, pemerintah 
perlu memperketat seleksi sekolah–sekolah 
negeri yang mendirikan sekolah atau kelas 
internasional. Kuantitas bukan yang utama, 
melainkan kualitas yang harus dicapai. Sekolah-
sekolah internasional diharapkan mempunyai 
kualitas yang baik. Selain fasilitas dan media 
pembelajaran, pengajar di sekolah bertaraf 
internasional patut menyampaikan materi 
dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik. 
Jadi, pengajar yang berbahasa Inggris menguasai 
materi yang disampaikan secara profesional. 
Dengan demikian, mampu menciptakan siswa 
bermutu []

RSBI: Pendidikan Semakin Mahal 

Perdebatan rintisan sekolah bertaraf internasional begitu meluas liputannya. Orang tua, guru, pengamat dan pemerhati 
pendidikan berpolemik tentang kemahalan biaya sekolah. Perlu atau tidak perlu rintisan sekolah bertaraf internasional atau 
RSBI diteruskan, sebetulnya, perlu pengkajian dan evaluasi menyeluruh. Ada apa dengan RSBI, yang membuat pemerintah 

mengalami kesulitan manakala sekolah rintisan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah justru 
diperdebatkan? Apa ada kesalahan mendasar dari kebijakan kementerian pendidikan nasional?

Oleh: Djony Herfan

Atribut internasional menjadi cara menganggap gampang meraih popularitas
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RSBI atau SBI melenceng dari arah tujuan 
pendidikan nasional yang membentuk manusia 
Indonesia berkarakter, berbudi luhur, dan 
bersosialisasi ketika hidup bersama dengan 
anggota masyarakat.

Konon pemerhati pendidikan menganggap 
sekolah-sekolah RSBI tidak berbeda secara 
signifikan dengan Sekolah Standar Nasional 
(SSN). Padahal, SSN peringkatnya dianggap 
lebih rendah. Pasalnya, label RSBI biasanya 
hanya mengacu pada perbaikan kulit luar, seperti 
kelas yang berpenyejuk ruang, berproyektor, 
dan berfasilitas komputer jinjing ketimbang 
peningkatan kualitas pendidikan. 

 Fasilitas ruang belajar berbasis teknologi 
informasi mengarah pada kemajuan. Namun, 
kurangnya persiapan-persiapan terhadap 
program pendidikan RSBI/SBI berakibat pada 
tuaian kritik dari masyarakat dan pengamat 
pendidikan.

Tentang tenaga pendidik, kesiapan guru untuk 
mengelola pembelajaran terkesan dipaksakan 
untuk mengikuti standar mutu guru yang bertaraf 
Internasional. Akibatnya, mutu pendidikan yang 
menjadi tujuan utama tidak tercapai.

 Pada umumnya, guru-guru sekolah negeri 
tidak aktif berbahasa Inggris. Kalaupun ada, 
hanya guru mata pelajaran bahasa Inggris yang 
memenuhi kriteria aktif berbahasa Inggris. 
Sementara itu, RSBI/SBI mewajibkan guru 
dapat berbahasa Inggris secara aktif. Kelemahan 
mendasar seharusnya dicermati secara mendalam 
oleh pemerintah sebelum mengesahkan dan 
mengundangkan. Beberapa kasus yang tercatat 
bahwa siswa justru lebih pintar daripada guru 
dalam berbahasa Inggris. Nilai TOEFL juga 
lebih besar siswa daripada guru. Berdasarkan 
Test of English for International Communication 
(ToEIC) dari sekitar 600 guru sekolah RSBI 
SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia 

RSBI  Menenggelamkan 
Potensi Lokal dan Rasa 
Kebangsaan

terungkap bahwa penguasaan bahasa Inggris 
guru dan kepala sekolah rendah. Hal ini semakin 
membuat guru terpojok dan malu karena merasa 
kurang pintar di hadapan siswa.

  Dibandingkan dengan negara-negara maju, 
seperti Jepang, Perancis, Finlandia, Jerman, 
Korea, Italia --- tanpa menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar --- kualitas 
pendidikan/sekolah-sekolah negara itu 
diakui oleh kurikulum internasional. Artinya, 
pendidikan di Indonesia seharusnya tak perlu 
merasa rendah diri atau minderwaardigheids 
complex dengan penggunaan bahasa Indonesia 
pada kelas bertaraf internasional. Toh, urgensi 
dari kelas dan sekolah bertaraf internasional lebih 
baik memprioritaskan pada isi pembelajaran 
sehingga diakui oleh dunia internasional.

Di luar negeri saja tidak ada yang membubuhkan 
taraf internasional pada sekolah. Namun, secara 
kualitas, pendidikan di luar negeri itu justru 
diakui secara internasional. Hal ini ditandai 
dengan lulusan yang mudah diterima di sektor-
sektor publik di negara-negara maju, di luar 
negara asalnya. 

Program RSBI/SBI menimbulkan praktik 
komersialisasi sekolah yang tampak dari uang 
masuk yang biasanya lebih dari lima juta rupiah. 
Namun, guru-gurunya secara umum tidak 
dipersiapkan untuk tuntutan yang digembar-
gemborkan, baik secara kualitas maupun 
kuantitas. 

Berdasakan data kementerian pendidikan 
nasional dari sejumlah RSBI/SBI, biaya 
pendidikan tertinggi dan terendah dibebankan 
kepada orangtua untuk sumbangan pembinaan 
pendidikan (SPP) per bulan serta sumbangan 
sukarela.

Menurut Widyo Nugroho, wali murid yang 
memiliki anak di RSBI kota Depok, kritik 
terbesar dari masyarakat tentang SBI bahwa 
program ini telah memberi legitimasi kepada 
sekolah untuk melakukan komersialisasi 
pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru 
oleh pemerintah yang seharusnya memberikan 
pelayanan pendidikan kepada rakyatnya secara 
gratis dan juga bermutu.

Dalam penetapan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar untuk mengajarkan 
beberapa bidang studi, terbukti menimbulkan 
banyak masalah dan kontroversi. Kontroversi 
secara empirik ternyata kebijakan ini justru dapat 
menyebabkan merosotnya nilai dan kompetensi 
siswa di bidang studi yang diajarkan.

Istilah bertaraf internasional kemudian 
diterjemahkan dan diinterpretasikan secara bebas 
tanpa kajian dan studi yang layak. Penekanan pada 
penggunaan piranti media pendidikan mutakhir 
dan canggih, seperti komputer jinjing, LCD, dan 
VCD juga menyesatkan seolah-olah tanpa alat 
elektronik sebuah sekolah tidak bisa bertaraf 
internasional. Sebagian besar sekolah hebat di 
luar negeri masih menggunakan kapur dan tidak 
mempersyaratkan media pendidikan mutakhir 
dan canggih, seperti laptop, LCD, dan VCD 
sebagai prasyarat kualitas pendidikan setempat. 
Program ini tampak lebih mementingkan alat 
ketimbang proses. Sekolah menafsirkan SBI itu 
sarananya harus wah, ada laptop, infocus, hotspot, 
AC, VCD. Padahal, pendidikan lebih bermasalah 
pada proses ketimbang alat. Internasionalisasi 
pendidikan dipandang dari segi fasilitas dan 
bukan pada proses.

Kesalahan asumsi lain bahwa sekolah bertaraf 
internasional diajar oleh guru-guru yang memiliki 

Keberadaan pendidikan di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Pokok 
permasalahan berpangkal pada kehadiran program pemerintah dalam bentuk 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional 
(SBI). RSBI/SBI menciptakan suatu masalah baru dalam dunia pendidikan di 
Indonesia. Dengan berlabelkan internasional ternyata menenggelamkan potensi 
lokal dan rasa kebangsaan. Mengapa potensi lokal dan rasa kebangsaan pada 
program RSBI/SBI menimbulkan kastanisasi sosial dalam meraih pendidikan?

Oleh: Ahyad Djanggo
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gelar S-2 (tanpa mempedulikan kesesuaian 
dengan bidang studi yang diajarkan di kelas). 
Interpretasi ini tidak memiliki acuan akademik 
samasekali, selain rule of thumb belaka. 
Kebijakan ini juga bertentangan dengan 
undang-undang sistem pendidikan nasional 
yang hanya mewajibkan guru untuk memiliki 
gelar sarjana S-1. Tak ada kajian empirik 
yang menguatkan kebijakan mengenai guru 
bergelar master ini dan hanya ditetapkan 
sekadar untuk menunjukkan eksklusivitas.

Program RSBI/SBI di dalam praktiknya 
menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. 
Program SBI menjadikan sekolah yang 
mengikuti menjadi eksklusif dan menciptakan 
kastanisasi karena hanya bisa dimasuki oleh 
anak-anak kalangan menengah ke atas. 
Tingginya pembiayaan yang dikenakan pada 
orang tua siswa membuat sekolah-sekolah 
SBI ini tidak dapat dimasuki oleh anak-anak 
dari kalangan bawah.

Meski menyandang nama bertaraf 
internasional, siswanya tetap ikut ujian 
nasional. Alangkah ganjilnya jika sebuah 
sekolah bertaraf internasional, kemudian 
masih mengikuti ujian nasional! Adalah 
tidak mungkin, sekolah mempersiapkan 
siswa untuk mengikuti dua sistem ujian yang 
berbeda

"Berbahaya," demikian penilaian yang 
diberikan oleh harian Kompas pada 
penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar di sekolah yang berstatus RSBI/
SBI. Dari hasil penelitian Hywel Coleman, 
peneliti senior bidang pendidikan keguruan 
di University of Leeds, Inggris selama 
kurun waktu 2009--2010. Hasil penelitian 
itu menunjukkan di Korea Selatan, misalnya 
Hywel mendapati fakta bahwa 100 persen 
keberhasilan anak belajar dilakukan 
melalui bahasa ibu. Sementara di Thailand, 
keberhasilan tersebut mencatat angka sampai 
50 persen. Indonesia menjadi negara terendah 
karena hanya mencapai angka 10 persen. 
Menurut Hywel, anak harus melek huruf atau 
belajar membaca dan menulis melalui bahasa 
ibunya dulu, baru kemudian betul-betul 
diperkuat dengan bahasa Inggris.

Sementara itu, peneliti bahasa, Dendy 
Sugono menilai bahwa penggunaan bahasa 
asing sebagai bahasa pengantar pendidikan 
di sekolah melanggar Undang-Undang Dasar 
1945. Penggunaan bahasa asing sebagai 
bahasa pengantar pendidikan akan mereduksi 
peran bahasa Indonesia dari dunia keilmuan 
dan kehidupan masa depan bangsa. Selain itu, 
penggunaan bahasas Inggris sebagai bahasa 
pengantar juga bertentangan dengan Pasal 
33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara serta Lagu Kebangsaan []

dari hal 6

RSBI: 
Menginternasional 
Demi Komersialisasi
Internasionalisasi Rintisan Sekolah Berstandar Intenasional (RSBI) atau Sekolah 
Berstandar Internasional (SBI) menjadi perdebatan di kalangan pendidik. Debat 
terjadi karena tujuan dan bentuk konsep tidak dipetakan dengan jelas sehingga 
berbagai pihak dapat menginterpretasikan konsep tersebut secara berbeda 
pula. Ibarat koki yang ingin memasak steak yang dia tidak tahu bentuk dan jenis 
makanan steak itu seperti apa, maka masakan yang dihasilkan berbeda dari 
bayangan koki lain. Suatu konsep pendidikan yang timbul pada masyarakat, tentu 
mendapat dukungan dari suatu kebutuhan. Demikian halnya yang terjadi pada 
konsep internasionalisasi. Namun, apakah konsep internasional dimaknai hanya 
karena menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar proses belajar-
mengajar atau istilah yang hanya berfungsi sebagai komersialisasi?

Praktisi pendidikan, Mochtar Buchori 
mengatakan bahwa konsep internasional 
dalam RSBI tidak jelas. “Standar internasional 

itu apanya? Kenyataannya, yang dikejar adalah 
fasilitas sekolah, penggunaan bahasa Inggris, 
dan jadi alasan pembenar bagi sekolah untuk 
melakukan pungutan. Ini keliru besar,” demikian 
Mochtar Buchori menandaskan seperti yang 
dikutip dari situs web Kompas. 

Penasihat Dewan Pendidikan Kota Depok, Prof. 
Dr. Didin Mukodim mengatakan, “Sebenarnya 
indikator dari RSBI/SBI itu adalah akreditasi A 
untuk satuan pendidikannya, melaksanakan 
kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan, tingkat pendidikan semua guru 
minimal sarjana strata satu (S-1) dan sekurang-
kurangnya 30% untuk S-2 yang tersedia 
sekurangnya 50% guru yang mampu mengajar 
dengan bahasa Inggris. Selain itu, memiliki siswa 
yang berpotensi melanjutkan pendidikan ke luar 
negeri, memiliki ruang kelas yang dilengkapi 
dengan sarana TIK/multimedia.”

Secara teknis, kata Ade Irawan, Koordinator 
Monitoring Pelayanan Publik Indonesia 
Corruption Watch, program RSBI cenderung 
dipaksakan. Pelaksanaannya pun amatiran, mulai 
dari sosialisasi, penentuan sekolah pelaksana, 
serta pemantauan dan evaluasi. “Kualitas 
guru RSBI pun masih buruk, terutama dalam 
penggunaan bahasa Inggris, “ tambah Ade Irawan 
dari lembaga swadaya masyarakat di bidang 
pemantauan dan pemberantasan korupsi, seperti 
yang diutarakannya kepada kompas.com. 

Sementara itu, Lody  Paat, Koordinator Koalisi 
Pendidikan, secara konsep program RSBI 
bertentangan dengan tujuan pendidikan seperti 
yang diamanatkan dalam undang-undang 
dasar 1945. Program RSBI tidak berkontribusi 
signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan 
nasional. “Pemerintah mengabaikan kewajiban 
konstitusionalnya dalam menyediakan layanan 
pendidikan murah dan berkualitas,” kata Lody.

Menurut pengamat pendidikan, I Made Wiryana, 
konsep internasional yang dikemukakan oleh 
kementerian pendidikan nasional tidaklah jelas. 
“Seharusnya dalam membuat suatu konsep 
harus dijelaskan secara rinci definisi dan kategori 
atau taksonominya,” ujar I Made Wiryana, seraya 
menambahkan, “Logisnya ‘kan kalau orang mau 

buat suatu konsep, harus jelas dulu definisi 
dan kategori atau taksonomi yang dimaksud 
supaya tidak terjadi salah kaprah dalam 
mengimplementasikannya dan apa yang mau 
dicapai atau goal-nya menjadi jelas.” 

Bisa dianalogikan begini, I Made Wiryana 
menerangkan, saya pesan masakan internasional, 
tapi yang disajikan kebab, padahal yang saya 
mau itu steak. Sebenarnya, istilah internasional 
itu sendiri bisa dipilih definisinya. Pertama, 
reputasinya dikenal dunia internasional 
(internationally known). Kedua, berwarna 
internasional, artinya guru dan murid berasal 
dari berbagai negara. Ketiga, mengikuti salah 
satu model yang dikenal di dunia internasional, 
misalnya Program Dasar Organisasi Internasional 
Baccalaureate/IB-PYP (International Bacca-
laureate - Primary Years Programme) atau 
Cambridge International Examination ( CIE ). 
Keempat, memiliki poin ranking yang tinggi, 
misalnya, mengacu ke PISA study (Program for 
International Student Assessment) negara-negara 
OECD. “Nah, inilah yang menjadi pertanyaan 
besar, konsep pendidikan Internasional yang 
mana yang dijadikan acuan oleh Kemendiknas? 
Hal ini tidak dijelaskan secara rinci,” tegas I Made 
Wiryana.

Intinya, tujuan pendidikan yang baik bukan hanya 
menciptakan pencitraan, namun dapat mencetak 
anak didik yang yang cepat beradaptasi dengan 
lingkungan di sekitarnya, di manapun mereka 
berada. Artinya, dapat mengajarkan anak didik 
untuk menentukan fungsi sosial seperti apa 
yang mereka ingin bagikan dan terapkan di 
lingkungan sekitarnya. Model pendidikan seperti 
ini dipelopori oleh Humboldt. “Model Humboldt 

Oleh: Nuke Farida

ke hal 15.......
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Nilai akademik guru jenjang sekolah 
dasar (SD) RSBI, menurut Hendarman, 
masih bisa dikatakan rata-rata lebih 

tinggi enam persen dari guru regular di semua 
mata pelajaran. Begitu juga pada nilai akademik 
guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
RSBI untuk mata pelajaran bahasa Inggris, 
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau 
Fisika dan IPA/Biologi yang rata-rata lebih tinggi 
12,7 persen dari guru regular. “SD dan SMP 
masih cukup baik. Oleh karena itu, rekomendasi 
kebijakan yang kami berikan adalah kompetensi 
guru RSBI harus lebih ditingkatkan,” jelasnya.

Menurut Hendarman sebagian besar guru 
RSBI belum memenuhi kriteria kualifikasi 
pendidikan S-2. Padahal, sudah disyaratkan 
adanya komposisi guru RSBI yang berkualifikasi 
pendidikan  S-2 pada setiap sekolah RSBI, antara 
lain 10 persen untuk SD, 20 persen untuk SMP 
20 dan 30 persen untuk SMA/SMK. Sementara 
dari hasil studi, guru RSBI yang berkualifikasi 
S-2 pada jenjang SMP hanya 18,3 persen, SMA 
hanya 23,4 persen, dan SMK sebanyak 15,6 
persen. "Hanya di jenjang SD yang sudah sesuai, 
yakni 10,9 persen,” tambah Hendarman.

Yang lebih disayangkan, lanjut Hendarman, 
kemampuan berbahasa Inggris Kepala Sekolah 
RSBI sebagian besar masih pada level pemula 
(novice), sekitar 51 persen. Padahal, menurut 
persyaratan, Kepala Sekolah SBI dan RSBI 
dituntut memiliki kemampuan bahasa Inggris 
aktif minimal skor TOEFL mencapai 450 (level 
intermediate). “Untuk kemampuan bahasa 
Inggris, Kepsek yang memenuhi syarat hanya 
mencapai 18,4 persen,” tukasnya.

Kemampuan bahasa Inggris pendidik dan tenaga 
kependidikan RSBI pada SD, SMP, SMA dan 
SMK masih berada pada level pemula dengan 
skor 10--250 atau sekitar 50 persen. Hal itu 
dibuktikan dengan menggunakan Test of 
English International Communication (TOEIC). 
Hasilnya, kemampuan bahasa Inggris guru 
Matematika dan Sains RSBI setelah setahun 
penetapan RSBI (2007) sebagian besar atau 
sekitar 40 persen masih berada pada level novice, 
sedangkan tahap elementary sekitar 35 persen. 

Tentang guru bahasa Inggris, Hendarman 
mengakui sudah memenuhi persyaratan sebanyak 
39,4 persen guru berada pada level intermediate 
dan sebanyak 27,2 persen berada pada level 
yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan Test 
of English for International Communication 
(ToEIC), dari sekitar 600 guru sekolah rintisan 
sekolah berstandar internasional SMP, SMA, dan 
SMK di seluruh Indonesia, terungkap penguasaan 

bahasa Inggris guru dan kepala sekolah rendah.

Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Surya 
Dharma mengungkapkan data tersebut. Ia juga 
mengatakan penetapan sebagai sekolah berstandar 
internasional sering mengabaikan tuntutan 
berbahasa Inggris aktif. Akibatnya, kemampuan 
bahasa Inggris guru dan kepala sekolah di sekolah 
rintisan SBI rendah. "Hasil tes itu menunjukkan 
standar bahasa Inggris guru dan kepala sekolah 
RSBI pada umumnya rendah, sebanyak 60 persen 
berada pada level paling rendah kemampuan 
berbahasa," tutur Surya seraya menambahkan, 
“Kami merekomendasikan bahwa pemerintah, 
pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/
kota sebaiknya perlu menyediakan sumber daya 
yang lebih baik, khususnya dalam pencapaian 
kualifikasi pendidikan guru. Selain itu, perlu 
dilakukan pembinaan terus-menerus tentang 
kemampuan bahasa Inggris bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan.”

guru Tak Siap Hadapi SBI
Banyak guru tak siap hadapi SBI terungkap 
pada diskusi rutin Education Sharing Network 
bertema Sekolah Bertaraf Internasional. Selain 
menyoroti tantangan utama guru menghadapi 
SBI, perbincangan juga mengungkap fasilitas 
pendukung. Ada empat tantangan utama yang 
banyak dihadapi oleh guru di Tanah Air. 

Tantangan itu terkait kesiapan guru menghadapi 
kebijakan sekolah internasioal yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Empat tantangan 
itu berupa kemampuan verbal komunikasi 
bahasa Inggris, kemampuan akademis, strategi 
mengajar, dan standarisasi guru SBI. 

Dua dari empat tantangan itu merupakan hal 
mendasar dan utama, yaitu kemampuan bahasa 
Inggris dan strategi pengajaran, khususnya 
penyerapan kemampuan menggunakan 
teknologi internet. Tantangan itu jelas terkait 
dengan kesiapan sumber daya dan harus secepat 
mungkin dikembangkan.

Perlu banyak fasilitas pendukung yang 
juga diperlukan untuk menyikapi kesiapan 
menghadapi tantangan-tantangan itu. Sumber 
pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, 
internet dan jaringan (network), serta pelatihan-
pelatihan yang bersifat profesional.

Jadi, guru dan penyelenggara pendidikan 
kini harus menyiapkan proses yang memadai 
tentang proses belajar-mengajar di SBI. 
Mulai penyeleksian siswa baru, memperkaya 
kurikulum agar berstandar isi Standar Nasional 
Pendidikan plus kurikulum internasional, serta 
tenaga profesional. 

Menanggapi hasil studi yang dilakukan 
oleh Diknas, tentang lemahnya kemampuan 
berbahasa Inggris sekolah SBI dan RSBI, Wakil 
Kepala Sekolah SMA Plus PGRI Cibinong 
Agus Rohiman mengatakan, guru-guru saat ini 
harus semakin bersikap terhadap perubahan dan 
kemungkinan-kemungkinan baru dalam dunia 

RSBI: Nilai Akademik Guru 
SANGAT RENDAh

Hasil studi evaluasi penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 
dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 
Pendidikan Nasional, ternyata nilai akademik guru RSBI sangat rendah. Menurut Kepala Puslitjaknov, Hendarman, rendahnya 
nilai akademik guru RSBI itu, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas. “Nilai akademik guru SMA RSBI untuk mata 
pelajaran bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan Biologi rata-rata lebih rendah 10,8 persen jika dibandingkan dengan guru 
regular,” jelas Hendarman.

Oleh: Dian Adesti

Foto by: dianKelas unggulan berwawasan Internasional di Cibinong
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pendidikan. 
“Satu contoh teknologi internet misalnya, mau 
tak mau kita harus siap mengadaptasi agar 
terdorong terus keinginan kita untuk terbuka 
pada hal-hal baru,“ ujarnya. 

Jika terbukti hasil studi itu benar, pihak SMA 
Plus PGRI Cibinong selaku Sekolah yang masuk 
kategori Rintisan Berstandar Internasional 
mengaku telah melakukan upaya seperti 
pengadaan kursus bahasa Inggris dan kursus 
komputer yang rutin diadakan tiap minggu tiga 
kali. “Pengajarnya profesional, dengan begitu 
kami optimis akan ada peningkatan kualitas 
kemampuan berbahasa dan diharapkan dengan 
adanya kursus guru-guru di sekolah kami 
semakin terampil menggunakan perangkat ICT, 
“ paparnya.

Label RSBI/SBI sebagai upaya cara mudah 
untuk mendapatkan uang dari pendidikan, 
sesungguhnya bukan hanya untuk gagah-
gagahan dari kepala sekolah, melainkan juga 
seharusnya benar-benar memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan. Untuk itu, Pemerintah Republik 
Indonesia mencanangkan peningkatan mutu 
pendidikan melalui Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional pasal 50, dari sekolah biasa 
menjadi Sekolah Rintisan Standar  Nasional, 
Sekolah Standar Nasional, yang selanjutnya 
mendirikan sekolah RSBI/SBI. Namun, 
pemerintah mencabut 18 RSBI dan kembali 
ke Sekolah Standar Nasional karena tidak 
memenuhi persyaratan.

Pembelajaran bilingual dan manajemen sekolah 
RSBI/SBI juga berstandar ISO 9001:14000. 
Sekolah RSBI diaudit oleh lembaga audit 
independen yang transparan dan akuntabel 
mengakibatkan biaya pendidikan RSBI lebih 
mahal daripada sekolah lain tanpa memperhatikan 
fasilitas pembelajaran dan mutu sekolah.

Untuk menutupi, kemampuan bahasa Inggris dari 
guru dan kepala sekolah yang payah ditempuh 
dengan mengeluarkan sertifikat pelatihan bahasa 
Inggris, walaupun pelatihan bahasa Inggris 
hanya diikuti dalam beberapa hari.

Kata “berstandar internasional”sangat menarik 
bagi kebanyakan orang. Banyak orang bukan 
hanya terkecoh dengan kata berstandar 
internasional, melainkan juga banyak orang 
sudi menyusun anggaran pendidikan yang 
diperuntukan bagi pendirian sekolah berstandar 
internasional. 

Akan tetapi, kebijakan untuk mendirikan 
sekolah berstandar internasional dianggap oleh 
para pendukungnya, seperti pemerintah, guru, 
kepala sekolah, LSM, wali murid, dan para 
konsultan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di Indonesia menghadapi era 
globalisasi. Namun, haruskah melalui sekolah 
berstandar internasional? Apakah sekolah-
sekolah yang ada saat ini tidak bisa diprogram 
atau dibuatkan kebijakan supaya berkualitas? 
Di mana letak berstandar internasional dan apa 
kriteria utamanya?

SBI dan Bahasa Inggris
Salah satu ciri khas sekolah berstandar 
internasional pada pengunaan bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar. Untuk itu, para 
pendukung sekolah berstandar internasional 
membuat program pelatihan untuk guru bidang 
studi. Meski guru yang mengajar dengan bahasa 
Inggris di sekolah berstandar internasional 
menghabiskan dana negara yang cukup besar. 
Bahkan pengiriman guru untuk belajar bahasa 
Inggris juga dilakukan sampai ke Selandia 
Baru.

Para guru mendapat pelatihan bahasa Inggris 
secara intensif selama jangka waktu tertentu. 
Setelah itu, guru menerima mandat untuk 
mengajar dalam bahasa Inggris, dengan masa 
peralihan bercampur bahasa Indonesia yang 
sekali-sekali dipergunakan. Pada masa ini guru 
dapat didampingi oleh guru bahasa Inggris. Pada 
akhirnya, guru menggunakan bahasa Inggris 
secara total. 

Mendirikan sekolah berlabel kata “internasional” 
berhubungan erat dengan konsekuensi kualitas 
lulusan yang terjamin secara konstan dari tahun 
ke tahun. Jadi, lulusan dari sekolah bertaraf 
internasional memiliki nilai lebih dibanding 
yang tidak bersekolah di sekolah bertaraf 
internasional. Konsekuensi lain bahwa sistem 
penerimaan siswa baru mengalami perubahan, 
misalnya seorang calon siswa yang ingin 
bersekolah di sekolah bertaraf internasional 
harus sudah mampu berbahasa asing. Ketika 
masuk, bahasa sudah bukan rintangan bagi sang 
calon dalam mengikuti proses belajar-mengajar. 
Tes kemampuan berbahasa asing menggunakan 
standard internasional TOEFL atau IELTS.

Ari Sucipto, guru bahasa Jepang, pengajar 
sekolah RSBI menegaskan, meski pihak sekolah 
membuka kursus bahasa Inggris dan komputer 
untuk meningkatkan kualitas kemampuan 
berbahasa dan terampil menggunakan perangkat 
teknologi informasi dan komunikasi, tetap saja 
kurang efektif. “Semuanya ‘kan tidak bisa instan, 
harusnya ini dilakukan dari jauh-jauh hari, bukan 
setelah ditegur Diknas baru diadakan kursus 
gratis buat para guru, belum lagi tak semua guru 
punya waktu luang untuk datang, yang datang 
pun kadang ogah-ogahan, “ tandas Ari.

Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Depdiknas, Surya Dharma juga 
menambahkan, untuk menuju ke sana, harus ada 
renstra yang jelas dan terarah. Program pelatihan 
bahasa Inggris yang sedang berjalan di beberapa 
sekolah saat ini dan kapasitas para konsultan 
harus di-review setiap tiga bulan. “DPRD, 
LSM, interest groups, para orang tua harus ikut 
turun gunung setiap diadakan evaluasi,” kata 
Surya Dharma seraya menambahkan, “Dinas 
pendidikan harus terbuka kepada semua pihak 
sehingga dana yang terpakai tidak sia-sia.” []

ini perlu dipertimbangkan untuk diterapkan pada 
pendidikan nasional kita. Di negara maju seperti 
Jerman, model Humboldt dijadikan sebagai 
landasan pendidikan nasional di awal abad 
ke-20, dan diadopsi oleh sebagian pendidikan 
modern di Eropa,” tutur I Made Wiryana seraya 
merasa prihatin, “Sayangnya, di Indonesia model 
pendidikan yang masih dipakai dalam pendidikan 
nasional kita adalah model Banking, yang dikritisi 
oleh Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan 
Brasil yang berpengaruh di dunia. Model banking 

ini menerapkan pola pendidikan di mana tenaga 
pendidik mengarahkan atau menentukan fungsi 
sosial anak didik, seperti halnya mengisi ember 
kosong dengan sesuatu.”

Didin juga mengakui bahwa internasionalisasi 
sebagai pencitraan saja. “Memang masih tampak 
kesan yang timbul bahwa internasionalisasi 
ini masih mencoba memenuhi gengsi. Label 
internasional itu dianggap sebagai brand saja. 
Jadi, boleh saja pakai istilah internasional karena 
tidak ada larangan, walau belum internasional 

dan orang Indonesia memang sangat senang 
dengan sesuatu yang berbau asing. Kalau ada 
sekolah dengan embel-embel internasional, di 
situlah letak nilai komersialnya,” kata Didin. 

Tampaknya pelaksanaan RSBI/SBI memerlukan 
jalan yang panjang karena pada dasarnya tujuan 
dan peta perjalanannya tidaklah jelas bagi publi 
[] 

Sumber rujukan: http://cetak.kompas.com/
read/2010/11/06/03001614/.konsep.rsbi.tak.jelas

dari  hal 13: RSBI Menginternasional....

Foto by: dian

Suasana kelas di sekolah unggulan berwawasan internasional
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Mahalnya biaya pendidikan RSBI 
ini banyak dikeluhkan para orang 
tua murid. Sejumlah orangtua yang 

anaknya gagal masuk RSBI karena tersandung 
biaya masuk meminta RSBI dibubarkan. Trisno 
(40), warga Kecamatan Beji, Depok, misalnya 
mengeluhkan, “Buat apa diadakan sekolah negeri 
tapi biayanya mahal dan tidak bisa dicicil. Lebih 
baik dibubarkan saja.”

Trisno bercerita, putranya lulus dalam seleksi 
penerimaan di SMPN 2 Depok. Namun ia 
tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena 
terhalang biaya masuk dan yang lainnya. Untuk 
pendaftaran masuk saja dikenakan biaya Rp 7,5 
juta, kemudian SPP tiap bulannya Rp 300 ribu 
ditambah uang daftar ulang setiap tahunnya 
sebesar Rp 2,5 juta per siswa. “Seharusnya 
SMPN 2 Depok menyiapkan juga kelas reguler, 
jangan semua dijadikan RSBI,” pintanya.

Senada dengan Trisno, Sam (45), warga 
Sawangan, Depok, menyayangkan anaknya yang 
gagal masuk RSBI SMAN 1 Depok karena biaya 
yang harus dikeluarkan Rp 6 juta. "Pemerintah 
seharusnya membangun sekolah reguler dengan 
metode pembelajaran RSBI. Ini agar seluruh 
pelajar Indonesia mampu bersaing dan siap 
pakai," katanya.

Memang ada peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional, RSBI harus menerima minimal 
10 persen anak didik dari keluarga yang 
tidak mampu, namun tetap harus memiliki 
kemampuan akademis mengikuti pembelajaran 
di RSBI. Pemerintah juga mencanangkan 

BKSM (Beasiswa Khusus Siswa Miskin) yang 
diharapkan bisa mempermudah akses semua 
masyarakat memperoleh pendidikan di RSBI. 
“Untuk pelajar yang cerdas tapi keuangannya 
tidak mampu akan diberikan bantuan. Bahkan 
bagi siswa yang cerdas dan tidak mampu sama 
sekali akan digratiskan,” kata Kasi Kurikulum 
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok 
Ade Sarda (12/12).

Sekretaris Komisi B DPRD Depok, Sri Rahayu 
Sembiring, menyanggah pernyataan ini setelah 
melihat implementasinya di lapangan belum 
berjalan. “Buktinya, sebagian besar siswa yang 
masuk RSBI dari kalangan orang yang mampu 
membayar, sehingga kuota warga yang tidak 
mampu secara financial otomatis dihapus,” 
katanya (12/12).

Sri Rahayu sembiring meminta Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok, khususnya Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota Depok melakukan evaluasi 
terhadap program rintisan sekolah bertaraf 
internasional (RSBI) di Kota Depok. Pasalnya, 
RSBI dinilai terlalu eksklusif bagi masyarakat 
Depok. "Kita harus memberi kuota kepada 
sekolah negeri yang ingin berubah menjadi RSBI. 
Tujuannya agar tidak semua sekolah berlomba-
lomba menggunakan standar RSBI," katanya. 
Sri Rahayu--biasa disapa Yayu-- mengatakan, 
keberadaan RSBI masih dapat diperdebatkan, 
apakah masyarakat Depok sudah sangat 
membutuhkan RSBI atau tidak. Ia mengatakan, 
pengkajian lebih jauh terhadap RSBI sangat 
dibutuhkan saat ini. Dengan mengukur pada 
tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Depok 

dan jumlah penduduk Kota Depok. "Pendapatan 
rata-rata per kapita masyarakat Depok saja hanya 
Rp 600 ribu, bagaimana dapat menyekolahkan 
anak di sebuah sekolah yang melakukan 
pungutan biaya sangat besar," terang Istri 
Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) 
Tifatul Sembiring ini. 

Yayu mengatakan, untuk menyekolahkan anak di 
RSBI dibutuhkan biaya tidak sedikit. Belum lagi 
biaya per bulannya yang mencapai nilai cukup 
tinggi. Ia mencontohkan, biaya bulanan untuk 
RSBI tingkat SLTP mencapai Rp 300 ribu. Ia 
mengingatkan, RSBI sebetulnya dibuat sebagai 
upaya meningkatkan SDM anak didik untuk 
bersaing di tingkat nasional dan internasional. 
"Tidak benar kalau sekolah berlomba-lomba 
mengikuti program RSBI," tuturnya. Dari pada 
memperbanyak RSBI, kata Yayu, ia berharap 
Pemkot Depok memperbanyak sekolah negeri. 
Selama ini, terangnya, Depok hanya memiliki 
16 SMP, dan 8 SMU, serta 1 SMK. Sebaiknya, 
setiap dua kelurahan terdapat satu sekolah SMPN 
dan SMUN. "Ingat, jumlah penduduk di Kota 
Depok mengalami kenaikan pesat. Jadi lebih 
baik diperbanyak SMPN, SMUN, dan SMKN," 
tuturnya.

Mengenai RSBI yang telah ada, katanya, 
Disdik dan komite sekolah harus melakukan 
pembicaraan ulang. Sebab, selama ini aturan 
RSBI tidak dijalankan pihak sekolah. Misalnya 
saja, mengenai jumlah siswa miskin yang harus 
mencapai kuota 20%. "Sampai saat ini tidak ada 
sekolah RSBI yang memenuhi kouta tersebut," 
ujar Yayu []

RSBI: Sekolah Nasional Bertarif 
Internasional

RSBI belakangan ini disorot sebagai rintisan sekolah bertarif Internasional. Sebagai gambaran mahalnya ongkos pendidikan 
ini, untuk mengadopsi dan mengembangkan kurikulum Cambridge saja butuh  Rp 24 juta pertahun sebagai Commitment Fee. 
Biaya ini akan terus berubah sesuai fluktuasi mata uang internasional. Untuk ujian mendapatkan sertifikat Cambridge saja, 

satu mata pelajaran ditarif Rp 1 juta. Belum lagi terkait dengan kerjasama pembinaan dan pendampingan dalam rangka 
peningkatan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia. Akibatnya, biaya operasional RSBI sangat tinggi dan hanya bisa 

dijangkau oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

Oleh: Gufron
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Pemerintah mengeluarkan kebijakan 
membentuk Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) pada sekolah-

sekolah tertentu yang dianggap memenuhi 
syarat. Rintisan ini menyebabkan munculnya 
fenomena "latah RSBI" pada sekolah-sekolah 
yang belum memiliki status tersebut. Semua 
sekolah berkeinginan menjadi sekolah yang 
berstatus RSBI, kendati daya dukung tidak 
memungkinkan, seperti dari segi kurikulum, 
siswa, dan guru. 

Menurut Direktur Kalam Center Bogor, Fahmi 
Fahriza, sebenarnya inti dari SBI adalah semakin 
tumbuhnya kesadaran akan pentingnya untuk 
terus belajar dan berefleksi serta berkembangnya 
pengetahuan dan kesadaran terhadap pendidikan 
demokratis dan multikultural. 

Guru dalam SBI didesain sebagai sosok yang 
sangat paham makna dari konsep pembelajaran 
deep-learning, higher order thinking skills, 
contextual  teaching and learning bagi siswa dan 
semakin mengetahui keterbatasan dan manfaat 
dari pembelajaran wrote learning yang selama 
ini biasa dipakai di sekolah. 

Sementara itu, kemajuan kepada siswa 
ditunjukkan dengan semakin tampaknya sikap 
kemandirian, tanggung jawab, kemampuan 
bekerjasama, kejujuran, toleransi, dan berani 
menghadapi risiko. 

Meskipun RSBI/SBI merupakan salah satu 
bentuk terobosan kementerian pendidikan 
nasional untuk mendongkrak mutu pendidikan 
di Indonesia, sulit dimungkiri ada beberapa hal 
yang cukup merisaukan dengan berkembangnya 
RSBI/SBI di Indonesia. 

Pertama, munculnya kesenjangan di antara 
peserta didik. Jika SBI diterapkan dengan 
pembiayaan penuh dari pemerintah dan 
diperuntukkan bagi seluruh siswa di Indonesia, 
mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun, 
yang terjadi tidak demikian. Sekolah-sekolah 
yang mulai membuka jalur RSBI/SBI nyatanya 
memungut dana belasan juta rupiah bagi setiap 
siswa. Untuk bisa masuk SMP berlabel RSBI/
SBI, orang tua siswa menyetor sekitar Rp12 juta 
sebagai dana masuk, kemudian SPP bulanan dan 
biaya lain demi mengejar standar internasional. 
Untuk SMA lebih besar lagi. Mahalnya kelas 
RSBI/SBI hanya bisa dijangkau oleh orangtua 
berpenghasilan besar. Jika demikian siswa 
cerdas yang orangtuanya menjadi pedagang 
sayur mayur, pengemudi becak, atau buruh 
cuci pakaian, apakah mereka tidak berhak 
mengenyam RSBI/SBI? Padahal, mereka berhak 
atas masa depan yang cerah dengan mencicipi 
pendidikan berkualitas. 

Belum lagi efek psikologis yang bakal diderita 
oleh siswa lain di luar kelas SBI. Dalam satu 
sekolah yang sama, pagar dan gedung yang sama 

harus dibedakan status sebagai siswa RSBI/SBI 
yang notabene berkelas atau keren terhadap siswa 
berstatus biasa. Inilah yang terjadi dengan salah 
satu SMA di Bogor. Siswa-siswa dari orang tua 
berduit begitu melaju dengan berbagai program 
pembelajaran kelas internasional, sementara tak 
sedikit rekan mereka yang hanya bisa melongo 
menyaksikan ketidakadilan nasib. 

Kedua, terobosan ini terkesan buru-buru 
dijalankan oleh kementerian pendidikan nasional. 
Ini tampak dari munculnya berbagai problem 
manajemen tatkala kecepatan sekolah-sekolah 
dalam melakukan perubahan (mengadopsi silabus 
pembelajaran dan penilaian asing) masih belum 
diimbangi dengan upaya yang sistematis untuk 
memperkuat dan meningkatkan mutu sumber 
daya kependidikan (kepala sekolah, guru, dan 
manajemen), membangun sistem kontrol dan 
akuntabilitas atas seluruh kegiatan akademis dan 
administrasi keuangan sekolah. 

Akibatnya, pertumbuhan RSBI/SBI yang 
begitu cepat itu malah menimbulkan masalah, 
kontraproduktif, dan kehilangan arah. Dengan 
hilangnya pesan perubahan, yang sebelumnya 
tercermin dari perubahan manajemen sekolah 
yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan 
partisipatif; program RSBI/SBI hanya membawa 
kecemasan baru di masyarakat. Kementerian 
pendidikan nasional semestinya terlebih dulu 
melakukan pemetaan, pengkajian, dan persiapan 
dari segala sisi sebelum menggulirkan program 
tersebut sehingga keresahan tak menjalar di 
masyarakat. 

Meski demikian, niat pemerintah untuk terus 
meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air 
patut diberikan apresiasi. Namun, pemerintah 
jangan sebatas menggulirkan target-target 
pencapaian makro yang dilengkapi dengan paket-
paket kebijakan umum, kemudian melempar 
tanggung jawab pelaksanaan (termasuk aspek 
pendanaan) kepada masyarakat. Hal itu pada 
akhirnya tidak saja membebani masyarakat 
dengan mahalnya biaya pendidikan, tetapi 
juga menciptakan jurang kesenjangan, yang 
membiarkan anak-anak dari kalangan miskin 
tergilas dalam kompetisi lantaran ketiadaan 
dana. 

Atas dasar itu, lingkaran kemiskinan pengetahuan 
terus berputar-putar di dalam arena kehidupan 
orang-orang tak berpunya. Kesempatan untuk 
memperbaiki nasib melalui pendidikan sulit 
terwujud karena lagi-lagi nasib sebagai orang 
miskin tetap tak bisa mengenyam pendidikan 
mahal. 

Sebenarnya, kualitas pendidikan merupakan 
pokok utama yang akan diraih, tetapi menjadi 
rahasia umum bahwa pendidikan berkualitas di 
negeri ini identik dengan biaya mahal, kecuali 
jika pemerintah mau mengubah paradigma itu. 
[]

RSBI: Pendidikan Berkualitas 
yang Menginternasional
Oleh: M. Ravii Marwan

Pertumbuhan dan perkembangan sekolah bertaraf internasional di Indonesia sangat pesat. Banyak murid dan orangtua dibuat 
silau oleh keberadaan sekolah-sekolah tersebut, terutama di Jakarta. Sekolah yang mengedepankan keunggulan sebagai 
sekolah berstandar internasional dan berkurikulum internasional ini mengacu pada peningkatan kualitas pendidikan bangsa 
Indonesia. Sejauhmana dampak RSBI/SBI terhadap kualitas pendidikan dapat tercapai di Tanah Air?



18  PENDIDIKAN TINGGI Edisi  Januari 2011

Oleh : Kiayati Yusriyah, Stefanus Tupeng, Christiana Wulandari, Rina Astriani, Prima Gerda Pertiwi, Andrew Romual

Pertanyaan terkait realisasi yang realistis 
dari keberadaan maktriks penilaian 
akreditasi dosen tersebut semakin 

diperjelas oleh item penjelasan berikutnya dari 
penilaian tersebut. Dalam deskriptor 4.3.1.b 
juga dijelaskan bahwa untuk mendapatkan skor 
4, maka program studi minimal harus memiliki  
40%  dosen tetap dengan  pendidikan S3 yang 
bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi 
program studi. Tuntutan pemerintah ini sama 
sekali tidak mencerminkan kondisi yang realistis 
di lapangan yang sebenarnya dibangun oleh 
sistem yang dibangun secara turun temurun 
dalam birokrasi pemerintahan juga, khususnya 
pada kementerian pendidikan nasional kita. Fakta 
yang lebih parah lagi adalah komponen bahwa 
ini memiliki bobot penilaian kedua tertinggi 
(2.16) setelah penelitian dosen.  

Realitas ini bertolak belakang dengan fakta yang 
diungkap oleh pemerintah. Menurut  Menteri 
Pendidikan Nasional, M Nuh, persentase dosen 
dengan pendidikan doktor dibanding dosen 
dengan strata pendidikan di bawahnya 

masih “njomplang.” Kenyataan ini menjadi 
keprihatinan bersama seluruh bangsa khususnya 
yang bergelut di bidang pemberdayaan sumber 
daya manusia melalui bidang pendidikan yang 
sangat urgen ini. Apalagi di tengah tantangan 
masa depan yang semakin besar, mutu dan 
kualitas pendidikan sangat ditentukan juga oleh 
mutu  dan kualitas para dosen. 

 Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pendidikan 
Nasional RI, Mohamad Nuh. “Kini, jumlah doktor 
(lulusan S3) secara nasional baru mencapai 23 
ribu orang. Sedangkan dosen secara nasional 
berjumlah 270 ribu orang,” kata Mendiknas Nuh 
dalam seminar nasional Fisika II di kampus 
C Unair Surabaya, Sabtu (17/7/2010) 
lalu. Pernyataan Mendiknas 
Nuh ini  membuktikan  
bahwa  persentase 
j u m l a h 
doktor 

pada Perguruan Tinggi secara nasional 
baru mencapai 8.5%. Data ini saja sudah 
menggambarkan bahwa tenaga berkualitas dalam 
bidang pendidikan masih sangat minim yang juga 
merupakan dampak lanjut dari ketidaksinkronan 
antara apa yang diidealkan dengan 
kenyataan konkret di lapangan. 

Kesenjangan penilaian ini 
menjadi persoalan 
u r g e n 

DIPERTANyAKAN, 
Matriks Penilaian Akreditasi

Matriks Penilaian Akreditasi Sarjana tahun 2008 khususnya pada Deskriptor butir 4.3.1.d menjelaskan bahwa 
untuk mendapatkan skor 4 (sangat baik), maka suatu Program Studi (PS) di perguruan tinggi harus memiliki 
prosentase jumlah dosen yang sudah sertifikasi lebih dari 40%. Padahal  dari total dosen di Indonesia yang 

berjumlah  270.000-an orang, baru sekitar 36.000 dosen saja yang sudah disertifikasi sejak tahun 2007 
lalu. Maka prosentasenya baru mencapai 13.3%. Dari kondisi ini patut dipertanyakan, apakah Matriks 

Penilaian Akreditasi Sarjana ini realistis?  Parahnya lagi ada jumlah dosen yang boleh mengajukan sertifikasi 
tergantung dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan kriteria tertentu.
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perumusan kebijakan. Hal inilah  yang 
menyebabkan banyak  perguruan tinggi  
mengalami penurunan nilai hasil akreditasi.  
Dalam Matriks Penilaian Borang Standar 2 
tentang Tata Pamong, dikatakan bahwa untuk 
mendapatkan skor 4, harus  ada dokumen, data 
dan informasi yang sahih dan andal bahwa seluruh 
unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan 
perguruan tinggi yang memenuhi 5 aspek berikut: 
kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab dan adil. Bagaimana mengukur bahwa 
sebuah  perguruan tinggi itu kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam 
suatu tata pamong ? Jawaban atas  pertanyaan ini 
menjadi penting karena tidak adanya parameter 
khusus, tentu penilaiannya  berdasarkan sangat 
dipengaruhi oleh faktor subyektifitas dan latar 
belakang dari Asesor. 

Kenyataan adanya kesenjangan dalam arena 
penilaian ini juga diakui oleh Dr. Ir. Sudaryanto, 
MSc, salah seorang pengelola Program Studi 
di Depok, Jawa Barat. “Hal ini seringkali 
menimbulkan persepsi yang tidak sesuai antara 
Program studi dengan Asesor, karena asesor 
menggunakan “expert judgment,” ungkapnya. 
Menurutnya, kesenjangan ini mestinya 
dijembatani dengan solusi yang cepat dari 
BAN PT  dengan menggunakan indikator baku 
yang lebih terukur dan  proses yang transparan 
dalam penilaian demi sebuah standar mutu yang 
kredibel dan akuntabel. 

Ia mengatakan, dalam Matriks Penilaian Borang 
Standar 6 tentang pembiayaan, dikatakan 
bahwa untuk mendapatkan skor 4, jumlah dana 
operasional per mahasiswa per tahun haruslah 
lebih dari Rp 18 juta per tahun. Dana ini akan 
digunakan untuk biaya operasional termasuk 
di dalamnya untuk biaya penyelenggaraan  
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. 

”Di Perguruan Tinggi Negeri hal ini mungkin 
terjadi karena sebagian besar dana operasional 
dibiayai oleh   Pemerintah. Tetapi bagi Perguruan 
Tinggi Swasta dimana sumber dana hanya dari 
uang kuliah mahasiswa, sangatlah sulit dicapai, 
apalagi bagi PTS di daerah. Tidak jarang ditemui 
di lapangan, khususnya di daerah,  bahwa uang 
kuliah mahasiswa hanya sebesar Rp100,000 per 
bulan, itu pun bisa dicicil”, imbuhnya.  

Pergeseran Paradigma
Menurut Sudaryanto, sering terjadi ketidak-
sesuaian persepsi antara Perguruan Tinggi 

dengan Asesor yang disebabkan oleh Asesor 
yang belum memahami sepenuhnya  instrumen 
baru  akreditasi  BAN-PT secara komprehensif. 
“Seringkali Asesor masih mengacu pada 
instrumen  lama untuk menilai, karena sudah 
terbiasa“ katanya.  Sudaryanto mengatakan, dulu, 
semua data dilampirkan dalam borang akreditasi. 
Sekarang, tidak semua data pendukung perlu 
dilampirkan, yang penting tersedia pada saat 
visitasi.  Lampiran wajibnya antara lain yang 
terkait dengan aspek legalitas, Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Operasional (Renop). 
Kenyataannya, pada saat desk evaluation tidak 
semua data itu tersedia karena tidak wajib 
dilampirkan  sehingga menyebabkan Asesor 
memberi nilai rendah, misalnya 1 dengan alasan 
karena tidak didukung dengan data/lampiran  
yang lengkap, dengan menambahkan  catatan 
bahwa  akan dicek waktu visitasi. Pada saat 
visitasi, bisa jadi nilainya menjadi tinggi , bahkan 
bisa mencapai nilai 3-4. 

“Sementara ada aturan BAN bahwa perbedaan 
nilai yang diperbolehkan antara desk evaluation 
dengan visitasi maksimum 1,5. Bila hal tersebut 
terjadi, ketika sidang pleno BAN, biasanya 
dipertanyakan karena tidak sesuai aturan. Jika 
Asesor memberi nilai 4, maka kemungkinan 
besar nilai akhirnya akan turun, maksimal 
menjadi 2,5. Dalam kondisi ini, maka pihak 
perguruan tinggi sangat dirugikan,” katanya. 

Selanjutnya ia membeberkan kasus perbedaan 
persepsi antara Asesor dengan PT yang juga 
pernah terjadi dalam hal kepemilikan Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI). “Sebagai contoh, 
pernah terjadi Asesor memberi nilai rendah 
karena dalam borang tidak terdapat hak paten 
yang dimiliki program studi, namun terdapat 
beberapa HAKI yang dimiliki oleh Institusi/ 
Dosen pada Program Studi bersangkutan. Dalam 
Deskriptor 7.1.4  nyata-nyata tertulis  bahwa yang 
dimaksudkan adalah karya-karya PS/institusi 
yang telah memperoleh perlindungan Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam tiga tahun 
terakhir. Jadi yang dimaksudkan adalah HAKI 
bukan Hak Paten. “ ungkap Sudaryanto. Dengan 
2 HAKI saja program studi bisa mendapat nilai 
4. Tanpa HAKI pun sudah bisa mendapat nilai 
2 karena secara implicit setiap program studi 
sudah mempunyai hak kekayaan intelektual. 
Kalau dulu tidak secara eksplisit disebutkan 
jumlahnya.” lanjut Sudaryanto. 

Kasus ini saja sudah mengindikasikan bahwa 
pengelolaan penjaminan mutu yang dilakukan 
oleh BAN-PT masih  belum berdasarkan pada 
kondisi sebenarnya di lapangan, namun masih 
lebih diarahkan pada keinginan untuk kondisi 
ideal yang tidak pernah ada.  Mestinya ada 
komunikasi dan kolaborasi yang sinergis antara 
Ditjen Dikti dengan BAN-PT, sehingga ada 
sinkronisasi langkah untuk terus meningkatkan 
mutu Perguruan Tinggi di Indonesia.  Harus 
disadari bahwa mutu pendidikan tinggi di 
Indonesia secara umum masih jauh dari world 
class university, sehingga perlu dilakukan 
perbaikan kualitas secara terus menerus 
(continous quality improvement). Namun hal 
tersebut tidaklah harus berarti bahwa standar 
yang digunakan saat ini sudah langsung mengacu 
pada indikator world class university tanpa 
mempertimbangkan kondisi realistis yang ada di 
lapangan.   Banyak pengelola perguruan tinggi 

yang merasakan bahwa instrumen akreditasi 
baru memang lebih lengkap, namun yang  ada 
adalah threshold/ batas yang digunakan untuk 
memberikan nilai yang tidak didasarkan pada 
kondisi nyata di lapangan. Bagi perguruan tinggi  
negeri sekalipun yang tidak mampu memenuhi 
kriteria yang ditetapkan. Bila hal ini terus 
berlanjut, semangat pembinaan yang digaungkan 
oleh BAN PT akan dirasakan sebagai tindakan 
pembinasaan oleh pengelola Perguruan Tinggi 
atau Program Studi.   Kita mengharapkan bahwa 
pemerintah bersikap lebih tegas, transparan 
dan akuntabel dalam merepson persoalan ini 
sehingga kualitas dan mutu perguruan-perguruan 
tinggi kita terus meningkat dan tetap terjaga. 
Para dosen akan  lebih bahagia dalam mengabdi 
negara karena mereka memiliki tugas mulia 
untuk membentuk generasi penerus bangsa. 
Jika seluruh berlangsung secara benar dan baik, 
maka tidak akan muncul lagi pertanyaan terkait 
keefektifan dan keefisienan dari sebuah aturan 
bagi kehidupan publik khususnya di bidang 
pendidikan.

Tentu saja kita mengharapkan adanya niat  
baik dari pemerintah untuk menerima berbagai 
masukan dan kritik konstruktif dari publik 
terkait kebijakan dalam proses penilaian 
akreditas perguruan tinggi dan dosen sebagai 
kriteria utama dalam meletakkan dasar yang 
kokoh bagi proses penyelenggaraan pendidikan 
yang lebih bermutu di  tanah air tercinta ini. 
Hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai 
komponen bangsa khususnya para praktisi dan 
pekerja di bidang pendidikan agar lebih keras 
berjuang dalam membenahi berbagai persoalan 
di bidang pendidikan ini. 

Matriks penilain akreditasi mestinya 
mengakomodir berbagai aspirasi yang 
berkembang dalam masyarakat luas. Penerimaan 
ini membutuhkan keterbukaan dari segenap 
pihak. Kita tetap menunggu itikat baik dari 
pemerintah dalam menjembatani perbedaan 
antara cita-cita idealis pendidikan dengan kondisi 
riil di lapangan. Penjembatan pemahaman ini 
perlu untuk membangun kesepahaman dalam 
membangun mutu dan kualitas pendidikan 
tinggi kita. Jika proses ini berlangsung secara 
benar dan transparan, maka pertanyaan tentang 
matriks penilian akreditasi perguruan tinggi di 
Indonesia akan terjawab tuntas sehingga tidak 
ada lagi pertanyaan.   Semoga !!! []

Menteri Pendidikan Nasional RI, Mohamad Nuh. 

Sudaryanto
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“Sesuai SOP, pengumuman hasil akreditasi 
paling lambat 43 hari, tapi tidak jarang baru 
diumumkan setelah 5-6 bulan.” ungkap Dr.Ir. 
Sudaryanto MSc, salah seorang Asesor BAN PT 
di Depok (22/11).  Hal ini membuat kalang kabut 
PT yang diakreditasi. Misalnya, waktunya sangat 
berdekatan dengan batas  kadaluwarsa akreditasi 
sebelumnya. “Yang lebih memprihatinkan lagi,  
adalah kurangnya empati terhadap peran serta 
masyarakat dalam mengelola perguruan tinggi, 
terutama PTS.  Hal ini diduga karena sebagian 
besar anggota majelis BAN yang baru, tidak 
memiliki  pengalaman dalam pengelolaan 
Perguruan Tinggi, misalnya menjadi Ketua 
Program Studi, Dekan atau Rektor.” kata 
Sudaryanto. Kondisi ini menimbulkan 
pertanyaan, ada apa sebetulnya dengan BAN? 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
merupakan lembaga independen  yang bertugas 
melaksanakan akreditasi Perguruan Tinggi.  Pada 
tahun 2008 terjadi perubahan kepengurusan BAN 
PT. Namun  hasil kinerja BAN PT yang baru ini, 
sedang banyak dipertanyakan oleh Perguruan 
Tinggi swasta maupun negeri. APTISI (Asosiasi 
Pergurun Tinggi Swasta Indonesia) misalnya, 
baru-baru ini telah menggugat BAN PT, karena 
dianggap tidak mampu menangani akreditasi 
program studi secara obyektif, transparan, 
terbuka dan komprehensif. Berdasarkan data pada 
BAN PT, pada saat ini hanya 8% dari program 
studi yang terakreditasi memiliki peringkat 
A, padahal pada periode kepengurusan BAN 
PT sebelumnya sebanyak 24% dari program 
studi yang terakreditasi memiliki peringkat A. 
APTISI melalui pernyataan sikapnya pada rapat 
pleno di Padang pada tanggal 30-31 Juli 2010 
menilai bahwa terdapat kecenderungan  pola 
akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT jauh dari 
pembinaan dan mengarah  kepada pembinasaan 
peran serta masyarakat. 

“Seringkali hasil akhir penilaian BAN tidak sesuai 
dengan ekspektasi asesor yang melihat langsung 
kondisi di lapangan.” ungkap Sudaryanto. 
Asesor bertugas untuk meneliti  informasi dalam 
dokumen yang telah disampaikan program 
studi kepada BAN PT melalui desk evaluation  
dan kemudian melakukan konfirmasi terhadap 
kebenaran informasi tersebut melalui kunjungan/
visitasi langsung ke program studi yang 
mengajukan akreditasi. Hasil akhir akreditasi 
selanjutnya akan ditentukan dalam sidang pleno 
majelis BAN PT yang berjumlah 15 orang dan 
tidak dihadiri asesor. “Sehingga tidak jarang, 
program studi menanyakan  kembali hasil 
akreditasi yang diperoleh kepada asesor, padahal 
asesor tidak mengetahui pertimbangan majelis 
BAN PT dalam penentuan hasil akhir akreditasi” 
lanjut Sudaryanto. 

Pada awalnya, pengurus BAN PT yang baru 
masih menggunakan instrumen akreditasi lama 
yang disusun tahun 2001.  Pada tahun 2008 
mulai dilakukan perubahan pada instrumen 

akreditasi dan untuk program sarjana mulai 
berlaku sejak 1 April  2009. Terdapat beberapa 
perubahan yang mendasar dan sulit dipenuhi oleh 
perguruan tinggi terkemuka sekalipun.  Sebagai 
contoh untuk standar terkait dengan Sumberdaya 
Manusia pada instrumen penilaian yang baru, 
dicantumkan bahwa untuk mendapatkan nilai 4 
(skor tertinggi untuk setiap komponen borang), 
maka minimal 90%   dosen program studi 
memiliki gelar Sarjana S2 dan S3 yang sesuai, 
minimal 40 % dosen 
program studi bergelar S3,  
40% dosen mempunyai 
pangkat minimal Lektor 
Kepala, dan  40% tenaga 
pendidik sudah memiliki 
Sertifikasi Dosen. 
Ketentuan dalam instrumen 
baru ini sangat membebani 
Perguruan Tinggi.  Maka 
tidak mengherankan, bila suatu PT yang 
semula mempunyai peringkat akreditasi A, 
turun peringkatnya menjadi B pada akreditasi 
berikutnya, dan yang semula peringkat B, turun 
menjadi C. Penurunan peringkat akreditasi ini 
akan berdampak luas, terutama bagi perguruan 
tinggi swasta (PTS).  Calon mahasiswa baru 
cenderung memilih program studi yang 
berakreditasi A dan menghindari program studi 
dengan peringkat akreditasi yang lebih rendah. 
Karena dalam pencarian kerja peringkat nilai 
akreditasi juga berpengaruh. Untuk menjadi 
CPNS, harus mempunyai ijazah dari program 
yang terakreditasi.  Bahkan beberapa instansi  
hanya menerima calon karyawan baru dari 
perguruan tinggi yang terakreditasi A. Karena 
kondisi ini pula APTISI dalam rapat pleno 

di Padang 30-31 Juli 2010 menolak BAN PT 
sebagai satu-satunya badan akreditasi nasional.

Instrumen penilaian akreditasi yang baru yang 
diberlakukan mulai 1 April 2009 mengalami 
perubahan yang cukup signifikan, seperti terlihat 
pada tabel 1. Bobot penilaian untuk hasil akhir, 
yakni evaluasi diri 10%, Borang Fakultas 15%, 
Borang Program studi 75% dengan nilai akhir 
maksimal 400. 

Ruang lingkup akreditasi memang tidak ada 
perubahan, namun terdapat indikator tambahan 
yang dirasakan membebani program studi.  
Sebagai contoh dari 100 butir indikator pada 
borang program studi, 40 butir diantaranya 
merupakan indikator baru yang sebelumnya 
tidak ada pada instrumen akreditasi lama.  
“Parahnya lagi, indikator tersebut disusun hanya 
berdasarkan idealisme tanpa memperhatikan 
kondisi nyata di lapangan”, kata Sudaryanto.

Perubahan instrumen ini juga dikeluhkan oleh 
Perguruan Tinggi Negeri. “Kami membutuhkan 
waktu yang lebih lama untuk mengisi borang 
yang baru, karena jumlahnya jauh lebih banyak. 
Sering ada data yang miss”, ungkap Ir. Praswasti 
PDK Wulan MSc yang menjadi panitia Ad Hoc 
Akreditasi program studi Teknik Kimia UI.

Ada apa dengan BAN ?
Oleh : Kiayati Yusriyah

Hasil akreditasi perguruan tinggi yang diberlakukan untuk 50 program studi, sebagian besar peringkatnya 
turun dan tidak ada yang naik. Mengapa ini terjadi ? Rendahnya kinerja BAN PT (Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi) juga terlihat dari lamanya hasil akreditasi diumumkan. Ini menyalahi Standard Operating 
Procedure (SOP) BAN itu sendiri. 

Sumber : BAN PT

Tabel 1. Instrumen Akreditasi dari 2001 ke 2008 

Berdasarkan data pada BAN PT, pada saat ini hanya 8% dari program studi yang terakreditasi memiliki peringkat A
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Hai ini mengemuka dalam pertemuan 
para pemimpin Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) bersama Ketua Asosiasi 

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) 
yang berlangsung di Universitas Sahid (Usahid) 
Jakarta, Selasa  (21/09/2010) lalu. 

Sebagaimana yang dilaporkan wartawan seorang 
yang mengajukan ide boikot BAN PT adalah 
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala 
Indonesia (STIAMI) Syahrial Yusuf. Menurut 
Syahrial, pembahasan serius mengenai BAN PT 
masih akan terus berlanjut. Tetapi, sarannya, para 
pemimpin PTS pun mengambil langkah nyata 
untuk menghadapi masalah tersebut.  "Sebaiknya 
para pemimpin PTS tidak cuma banyak omong 
di sana-sini. Kita lakukan sesuatu yang nyata, 
misalnya memboikot BAN PT sebagai satu-
satunya lembaga pemberi akreditasi pada 
perguruan tinggi,” katanya. 

 Senada dengan Syahrial, Rektor Universitas 
Muhammadiyah Jakarta Masyitoh juga 
memandang perlunya memperjuangkan kehadiran 
lembaga lain yang bisa melakukan akreditasi 
selain BAN PT.  "Siapa pun yang nantinya 
memegang kuasa untuk memberi akreditasi bisa 
dibicarakan lebih lanjut. Yang penting, tidak lagi 
monopoli seperti sekarang," papar Masyitoh. 

Sementara, Rektor Universitas Jayabaya Amir 
Santoso memaparkan pemerintah cenderung 
ingin mengatur semua hal, padahal tidak semua 
yang diatur pemerintah berjalan dengan baik. 

"Karena itu, kita (pemimpin PTS) harus menjadi 
kelompok penekan dalam masalah hegemoni 
BAN PT ini, kalau perlu kita boikot," tegas Amir 
(Okezone, 21September 2010). 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 
ayat 22 mengatakan bahwa akreditasi merupakan 
kegiatan penilaian kelayakan program dalam 
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional RI No 28 tahun 
2005,  fungsi Badan Akreditasi Nasional 
menggariskan bahwa fungsi Badan Akreditasi 
Nasional (BAN) adalah merumuskan kebijakan 
dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi dan 
merumuskan peringkat akreditasi perguruan 
tinggi, melaksanakan dan mengevaluasi kembali 

seluruh tahapan pelaksanaannya. Persoalannya 
adalah standar penilaian itu diterapkan sama 
untuk semua perguruan tinggi (swasta dan negeri) 
padahal realitas di lapangan sangat berbeda. 
Selain itu proses pelaksanaan penilain tersebut 
tidak dilakukan secara obyektif, transparan, 
terbuka dan komprehensif.  Banyak program 
studi mengalami penurunan nilai akreditasi dari 
nilai A turun ke B, B turun ke turun ke C  dan C 
semakin jeblok. Saat akreditasi menggunakan alat 
untuk melakukan evaluasi asesor dan penilaian  
atau semacam kuesioner cukup rumit, multi tafsir 
dan membingungkan banyak orang saat mengisi 
lembaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 
personel BAN tidak kredibel. Lulusan PT asing 
dan tidak memiliki pengalaman dalam jabatan 
strukural PT. Tidak adanya pemahaman terhadap 
kondisi riil PT inilah yang memunculkan kesan 
BAN PT arogan, sewenang-wenang dalam 
melakukan penilaian.   

Dikotomi Pembinaan
Perlawanan terhadap arogansi BAN PT itu juga 
merupakan reaksi dari fakta adanya  dikotomi 
pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap 
perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan 
tinggi swasta (PTS) masih sangat besar. Padahal, 
kontribusi PTS dalam peningkatan kualitas 
kehidupan bangsa cukup besar. 

Demikian diungkapkan Rektor Universitas Satya 
Negara Indonesia (USNI) Lijan P Sinambela 
dalam diskusi antara pemimpin PTS dengan 
Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta 
Indonesia (Aptisi) di Universitas Sahid (Usahid), 
Jakarta, Selasa 21 September lalu. Menurutnya,  
pada proses pengakreditasian, yang diterapkan 
adalah generalisasi. Padahal, sejatinya perlu ada 
pembedaan dalam proses tersebut, mengingat 
keadaan yang berbeda antara PTN dan PTS. 
"Beberapa parameter yang digunakan Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) 
tidak mempertimbangkan perbedaan PTN dan 
PTS. Akibatnya, generalisasi untuk PTN dan PTS 
terkadang memang tidak fair," papar Lijan. Lijan 
menyarankan, pengurus Aptisi seharusnya bisa 
menyuarakan kesetaraan antara PTN dan PTS. 

 Hal senada diungkapkan Ketua STIE IPWIJA 
Suyanto. Menurutnya, harus ada pembedaan 
perlakuan dalam proses akreditasi antara 

PTN dengan PTS, kalau perlu badan pemberi 
akreditasi pun dibedakan. “Pembedaan ini 
diperlukan, sebab standar yang ditetapkan BAN 
PT terkadang tidak bisa dicapai PTS, apalagi 
PTS yang baru berdiri,” imbuh Suyanto. 

Suyanto juga menyesalkan pencantuman standar 
akreditasi tertentu bagi lulusan PTS pada 
berbagai lowongan pekerjaan. “Padahal seperti 
diamanatkan UU Sisdiknas, yang diperlukan 
adalah terakreditasi, bukan status akreditasinya,” 
tandas Suyanto (Okezone, 23 September 2010).

Sementara Ketua Majelis Nasional Pendidikan 
Katolik pada Konferensi Gereja Katolik Indonesia 
(MNPK KWI) Jakarta, Romo Karel Jande, 
penetapan standar Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT) pantas dicurigai 
misi politisnya kalau dilihat dari dampak yang 
akan dialami oleh perguruan-perguruan tinggi 
swasta yang selama ini dikenal memiliki mutu 
dan kualitas pendidikan yang  baik.

 “Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, semua 
warga negara berhak mendapatkan perlakuan 
yang sama dari negara. Tetapi dalam pendidikan, 
sebagian warga masih merasakan diskriminasi 
yang luar biasa. Hal ini menggambarkan 
bahwa  negara belum sepenuhnya menjamin 
kebebasan warganya dalam mendapatkan dan 
meningkatkan mutunya. Mestinya, penetapan 
akreditasi mengakomodir masukan dan konteks 
perguruan tinggi swasta yang selama ini kurang 
mendapatkan subsidi dari negara,” katanya. 

Rektor Universitas Katolik Widya Mandira, 
Kupang, NTT, Yulius Yasinto Tahu mengatakan, 
ada kecurigaan bahwa politisasi negara melalui 
institusi BAN PT ini hendak mematikan dan 
memperlambat gerak laju perguruan-perguruan 
tinggi swasta yang lebih berkualitas dari 
perguruan tinggi negeri. “Padahal banyak aparat 
negara saat ini justru berasal dari PTS di seluruh 
Indonesia.  Hal ini membuktikan bahwa PTS 
juga berkualitas, bermutu dan memiliki daya 
saing yang tinggi. Mengapa pemerintah tidak 
memperhatikan dan mendukung kelangsungan  
hidup PTS yang sangat banyak ini? Negara mesti 
bekerjasama dengan swasta dalam membangun 
peradaban negara  yang semakin terpuruk ini.”

Ia mengatakan, sudah saatnya negara melalui 
institus formal apa  pun menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan 
kualitas dan standar penilaian BAN PT. Jika hal 
ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, 
akan berdampak buruk bagi perkembangan 
pendidikan ke depan. Sementara pendidikan 
merupakan kunci dalam menyiapkan generasi 
masa depan bangsa yang berkualitas dan berdaya 
saing.  Keterpurukan dalam bidang pendidikan 
akan berdampak ada hancurnya tatanan negara 
kita yang saat tengah berada dalam situasu 
terpuruk hamir semua lini kehidupan.  

Jamin Mutu Perguruan Tinggi
Salah seorang Asesor-tenaga pakar pada bidang 
studi, profesi dan atau praktisi yang mewakili 
Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi 

MELAwAN HeGeMoNI NeGARA
Oleh Stefanus Tupeng

Kehadiran Badan Akreditasi Nasioan (BAN) Perguruan Tinggi (PT) yang menentukan eksistensi sebuah perguruan tinggi di 
Indonesia dinilai menjadi bentuk hegemoni negara melalui bidang pendidikan. Polemik seputar hegemoni negara melalui 

kehadiran BAN PT tersebut mendorong beberapa perguruan tinggi swasta untuk melakukan perlawanan dengan menggagas 
aksi  boikot bahkan membentuk badan akreditasi nasional tandingan. 
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Bahkan kesan yang didapat adalah, 
penelitian hanya dilakukan oleh para 
dosen ketika akan mengurus kepangkatan 

saja. Kondisi yang demikian tentunya 
menyebabkan budaya penelitian di perguruan 
tinggi yang dibutuhkan untuk memajukan ilmu 
pengetahuan belum memiliki kontribusi yang 
berarti. Padahal kegiatan-kegiatan penelitian 
yang dilakukan dosen dalam kampus akan 
ikut menciptakan dan mengembangkan iklim 
akademik dalam kampus. Dan iklim semacam 
itu sangat dibutuhkan untuk mendorong 
peningkatan mutu perguruan tinggi. Seharusnya 
dengan   anggaran penelitian untuk perguruan 
tinggi inidapat meningkatkan motivasi para 
dosen untuk aktif meneliti tanpa harus bingung 
memikirkan biaya untuk penelitiannya.

Jika memahami bersama arti dari Tri Dharma 
Perguruan  Tinggi yang berisi Pendidikan dan 
pengajaran, Penelitian dan pengembangan 
dan Pengabdian dalam masyarakat, maka 
Penelitian adalah salah satu tugas penting yang 
harus dilakukan oleh para dosen  dalam rangka 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Karena kalau hanya bertumpu pada pendidikan 
dan pengajaran, maka peran perguruan tinggi 
hanya sebagai lembaga pentransfer ilmu 
pengetahuan. Dengan kata lain, perguruan 
tinggi hanya bertugas memindahkan ilmu 
pengetahuan dari dosen ke mahasiswa, dan 
karenanya merupakan sebuah kesalahan serius 
Tanpa adanya penelitian, maka pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi 
terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri 

sendiri, akan tetapi harus dilihat keterkaitannya 
dalam pembangunan dalam arti luas.artinya 
penelitian tidak semata-mata hanya untuk hal 
yang diperlukan atau langsung dapat digunakan 
oleh masyarakat pada saat itu saja, akan tetapi 
harus dilihat dengan proyeksi kemasa depan. 
Dengan kata lain penelitian di perguruan tinggi 
tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan 
saja, akan tetapi juga sekaligus melaksanakan 
penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya 
baru terasa penting jauh dimasa yang akan 
datang, ketika telah dapat dinikmati oleh 
generasi selanjutnya. Melalui  penelitian, akan 
ditemukan hal-hal baru, rumus baru, dan solusi 
baru terhadap berbagai persoalan kehidupan 
masyarakat yang semakin hari semakin 
kompleks..

Hal ini juga dirasakan oleh Dra. D. Lusia 
Crispina Pardede, DEA sebagai salah seorang 
dosen Gunadarma yang aktif dalam penelitian. 
Beliau mengatakan bahwa masih minimnya 
kesadaran betapa pentingnya penelitian bagi 
para dosen. Penelitian yang dilakukan oleh 
para dosen sebenarnya adalah peluang atau 
sarana bagi para dosen untuk mengembangkan 

keilmuannya dan menjadi contoh bagi 
mahasiswa untuk menjadi insan yang cerdas 
serta mampu berkompetisi.

Kendala yang biasa dialami oleh para dosen 
sehingga enggan dalam melakukan penelitian 
adalah motivasi. “Seringkali dosen kalah 
oleh kegiatan lain seperti mengajar," ujarnya. 
Penelitian atau juga karya ilmiah ini sangat 
penting bagi seorang dosen. Selain bisa 
dimanfaatkan untuk mencari dana tambahan 
bagi perguruan tinggi, penelitian juga digunakan 
sebagai syarat untuk kenaikan pangkat bagi 
dosen yang bersangkutan sehingga  wajar jika 
hasilnya kurang maksimal. Akhirnya, dokumen 
hasil penelitian hanya menjadi tumpukan kertas 
yang tak bernilai. Seharusnya dosen harus 
berpikir bahwa dengan penelitian dosen akan 
mengaplikasikan keilmuannya. Untuk itu, 
membekali para dosen dengan pengetahuan 
dan ketrampilan melakukan penelitian mesti 
memperoleh prioritas utama dari para pimpinan 
perguruan tinggi.

Sebagai catatan penutup mengembangkan 
penelitian bukan pekerjaan mudah. Ini 
memerlukan keahlian khusus, kerja keras, dan 
menyenangi “kerja penelitian’. Kenyataannya 
perguruan tinggi yang sudah layak disebut 
sebagai universitas riset memerlukan waktu 
bertahun-tahun untuk melahirkan budaya 
meneliti warga kampusnya. Sulit, tetapi harus 
dilakukan jika perguruan tinggi tidak mau 
disebut sebagai lembaga pengajaran semata 
[]

Minat Dosen Terhadap Penelitian 
MASIh MINIM
Oleh : Christiana Wulandari

Minat Dosen dalam penelitian di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta 
masih cenderung rendah meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk 
meningkatkan jumlah karya ilmiah dari kalangan dosen, Pada APBN 2010 
Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 625 miliar untuk penelitian.  Dari total 
dana penelitian Rp 625 miliar, sebanyak Rp 400 miliar dikelola Ditjen Pendidikan 
Tinggi, sedangkan Rp 225 miliar lainnya dibagikan ke sejumlah badan penelitian 
(www.suaramedia.com)

(BAN PT) dalam menilai akreditasi program 
studi- Dr. Ir. Sudaryanto, MSc, mengatakan, 
kecurigaan terkait politisasi bagi perguruan-
perguruan tinggi swasta dalam proses penentuan 
kualitas dan mutu akreditasi sesungguhnya 
tidak terjadi seperti itu. Negara justru berusaha 
memperbaiki mutu pendidikan tinggi kita melalui 
meknisme yang lebih baik. Namun, masih ada 
kendala dalam pelaksanaan yang mestinya 
didiskusikan secara terbuka antara pemerintah 
dalam hal ini kementerian pendidikan nasional 
dengan pimpinan perguruan tinggi swasta di 
seluruh Indonesia. 

Sekretaris Program  Doktor Ilmu Ekonomi 
Universitas Gunadarma ini mengatakan, standar 
penilain BAN PT itu diikhtiarkan pemerintah 
dalam rangka menjamin mutu pendidikan tinggi 
(PT), sehingga ada acuan/standar nasional yang 
digunakan bersama baik oleh PTS dan PTN.  
Dengan adanya standar tersebut, maka PT 
akan mengetahui posisinya pada taraf nasional 
sehingga dapat digunakan dalam proses perbaikan 
mutu yang berkesinambungan.   

Terkait adanya dugaan kepentingan politik yang 
melatarbelakangi penetapan standar tersebut, 
Sudaryanto mengatakan, 

penetapan standar ditujukan dalam rangka 
meningkatkan  daya saing bangsa dan mendorong 
penyelenggaran tata kelola universitas /PT yang 
sehat dan baik (good university government) 

Ia mengatakan, standar BAN-PT berlaku sama 
untuk PTN dan PTS.  Yang menjadi masalah 
adalah banyak indikator yang digunakan tidak 
mengacu pada kondisi di lapangan.  “Saat ini 
di Indonesia ada 83 PT dan lebih dari 3900 
PTS, di mana secara umum kondisinya sangat 
berbeda.  PTN mampu dapat beroperasi dengan 
dana publik (pemerintah), sedangkan PTS harus 
mandiri.  Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan 
sepertinya ada diskriminasi.  Standar yang sama 
diberlakukan untuk kondisi yang berbeda.   
Sebagian besar standar memang mengacu pada 
kondisi di PTN, bukan PTS.   Perlu dicatat juga 
bahwa majelis BAN-PT terdiri dari personel dari 
PTN dan PTS.”  

Terkait pertanyaan, apakah penetapan standar itu 
untuk mematikan gerak maju PT Swasta yang 
bermutu, ia membantahnya. 

Menurutnya mengacu pada item peningkatan 
mutu tersebut di atas,  tentunya tidak ada agenda 
dari negara dalam hal ini kementerian pendidikan 
nasional untuk membinasakan PTS, hanya saja 
memang indikator yang digunakan masih belum 
mengacu pada realitas di lapangan, masih pada 
kondisi ideal yang diinginkan.  Penetapan standar 
saat ini mengacu pada pencapaian world class 
university, padahal DIKTI sendiri mencantumkan 
dalam visinya terkait dengan hal tersebut baru  
akan terealisasi pada tahun 2025.  

Meski ada pertentangan gagasan terkait sepak 
terjang Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN PT) antara pemerintah melalui 
kementerian pendidikan nasional dan perguruan 
tinggi swasta, gagasan ini menghadirkan 
pemahaman kritis atas kondisi pendidikan tinggi 
kita saat ini. Perlawanan atas kecurigaan hadirnya 
hegemoni negara atas PTS di seluruh Indonesia 
itu menggambarkan sikap kritis terhadap berbagai 
peraturan fomal negara yang dalam banyak 
hal menyisahkan arogansi dan otoritarianisme 
terselubung. Publik mesti tetap peka dan kritis 
untuk melihat persoalan-persoalan tersebut 
secara jernih demi mengidealkan pendidikan 
tinggi yang bermutu dan terjaga kualitasnya []
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Zaman sudah berubah. Semua orang 
maunya serba cepat. Jadinya, cenderung 
mengabaikan proses tapi ingin segera 

mendapat hasil. Apalagi di negara dengan etos 
kerja rendah seperti Indonesia. Akibatnya, 
budaya instan mulai masuk ke setiap kehidupan 
kita. Orang enggan bersusah payah. Tak mau 
melewati proses. Alias malas. Yang penting 
cepat !. Bermutu atau tidak, itu urusan nanti. 
Berorientasi hanya pada hasil. Proses tidak 
penting. Parahnya, “virus” itu sudah menyebar 
ke berbagai aspek kehidupan termasuk 
pendidikan,  jadilah, banyak orang punya gelar 
palsu, beli skripsi, ijazah aspal, asal lulus, kalau 
memang berat, membosankan dan ketinggalan 
zaman mengapa kita harus bermutu? Kalau ada 
cara cepat yang memberi hasil, mengapa tidak 
dicoba?. Lebih lanjut, sekarang ini sudah terjadi 
pergeseran nilai di masyarakat. 

Pendidikan Cenderung Dibisniskan 
Munculnya berbagai cara yang mengarah pada 
pelanggaran etika akademik yang dilakukan 
perguruan tinggi kita untuk memenangkan 
persaingan, menunjukkan bahwa pendidikan 
kini cenderung dipakai sebagai ajang bisnis. 
Pola promosi yang memberikan kemudahan dan 
iming-iming hadiah merupakan suatu gambaran 
bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ada inovasi 
dalam hal kualitas pendidikan, contohnya seperti 

universitas Bunda Mulia di kawasan Ancol, yang 
memberikan hadiah note book bagi mahasiswa 
baru dengan biaya pendidikan yang cukup mahal 
dan jalan-jalan Ke Universitas di Kuala Lumpur 
dengan dalih untuk studi banding, tanpa disadari 
banyak mahasiswa yang terjerat karena promosi 
ini, padahal biaya yang dikeluarkan untuk 
masuk Universitas tersebut terbilang mahal dan 
walaupun mereka tidak mendaftar kesana, para 
calon mahasiswa itu pun sudah dapat notebook 
dan pergi ke Kuala Lumpur. Menurut Nilla, PR 
universitas Bunda Mulia, ini memang sebagai 
strategi promosi untuk menarik target mahasiswa 
setiap tahun ajaran baru, tetapi ia pun menjamin 
pendidikan yang bagus di universitas ini. 

Kecenderungan tersebut akan menghancurkan 
dunia pendidikan, karena akhirnya masyarakat 
bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, 
melainkan hanya mengejar  untuk prestise. 
Kondisi pendidikan tinggi saat ini cukup 
memprihatinkan. Ada PTS yang mengabaikan 
proses pendidikan. Bahkan ada PTS yang 
hanya menjadi mesin pencetak uang, bukan 
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal Ini 
yang membuat persaingan menjadi semakin 
tidak sehat. Apakah ini gambaran pendidikan 
berkualitas? Bahkan ada beberapa PTS di 
Jakarta yang memainkan range nilai untuk 

meluluskan mahasiswanya, karena mereka 
takut, ketika selesai ujian akhir (UTS/UAS) 
banyak mahasiswanya yang tidak lulus, seperti 
menurut Ari, salah satu lulusan magister hukum, 
ia mengatakan pada saat ia mengambil jurusan 
S2 hukum di universitas Borobudur, salah satu 
dosen pengajar disana meminta untuk dibelikan 
sepeda anaknya, apabila Ari ingin nilai bagus di 
mata kuliahnya, ini adalah hal yang sangat tidak 
baik untuk mendapatkan kelulusan yang diakui.  
Dalam hal ini semua pihak harus melakukan 
introspeksi untuk bisa memberi pelayanan 
pendidikan yang berkualitas. Pengelola 
perguruan tinggi juga harus menghentikan 
semua langkah yang melanggar aturan. Kunci 
pengawasan itu ada secara bertahap di tangan 
Ketua Program Studi, Direktur, Dekan, Rektor 
dan Ketua Yayasan, dan masyarakat untuk 
melaporkannya.

Tantangan Lulusan Sarjana di era 
Informasi 
Ketika para sarjana memadati berbagai arena 
bursa kerja untuk menawarkan ilmu dan ijazah 
mereka, iklan-iklan penerimaan mahasiswa 
baru juga nyaris memenuhi halaman-halaman 
surat kabar. Dua fenomena tersebut ironis. 
Promosi Perguruan Tinggi untuk menjaring 
calon mahasiswa sama "gencarnya" dengan 
peningkatan pengangguran lulusan. Di sisi lain, 
perlu diajukan pertanyaan, kualifikasi apakah 
sebenarnya yang disyaratkan oleh para pencari 
tenaga kerja lulusan sarjana Perguruan Tinggi ini 
? 

Jawaban yang diperoleh dari para pencari 
tenaga kerja tidak pernah kongkret, misalnya, 
seberapa besar spesialisasi yang harus dimiliki 
dan bagaimana kualifikasi kemampuan numerik, 
problem-solving dan komunikatif nya, yang 
menarik, tiga kualifikasi kategori kompetensi 
personal, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan 
inisiatif, menjadi kualifikasi yang paling penting, 
paling dicari, dan paling menentukan dalam 
proses rekruitment. Kompetensi interpersonal, 
seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, 
dipandang paling dicari dan paling menentukan. 
Selain indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai 
salah satu indikator keunggulan akademik yang 
paling menentukan. 

Di sisi lain, reputasi institusi Pendidikan Tinggi 
yang antara lain diukur dengan status akreditasi 
program studi termasuk dalam daftar kualifikasi 
yang paling penting, paling dicari, ataupun paling 
menentukan proses rekrutmen lulusan sarjana 
oleh para pencari tenaga kerja. Kualifikasi-
kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja tersebut 
penting diperhatikan oleh pengelola Perguruan 
Tinggi untuk mengatasi lulusan yang kualifikasi, 
untuk itu semua, kerja sama Perguruan Tinggi 
dan dunia kerja adalah perlu []

PENDIDIKAN BERMUTU 
di tengah Pentas Budaya Instan
Oleh : Prima Gerda Pertiwi

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan 
dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan 
bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang 
berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. 

Ada masyarakat bukan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri, melainkan hanya mengejar  untuk prestise. 
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Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta 
Indonesia (Aptisi) mengeluhkan 
mengenai ketidaksesuaian visi mengenai 

target pencapaian pendidikan tinggi Indonesia 
antara Kemendiknas dengan Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Misalnya, target Kemendiknas adalah 
seluruh perguruan tinggi di Indonesia meraih 
predikat World Class University (WCU) pada 
2025. Namun, pada 2008, BAN PT sudah 
memberlakukan nilai-nilai WCU dalam 
borangnya. Hal ini dinilai menyulitkan banyak 
PTS. Sebab, kebanyakan dari mereka masih 
mengacu road map Kemendiknas untuk mencapai 
WCU pada 2025.  

Secara bertahap, akreditasi perguruan tinggi 
Indonesia akan dicapai pada 2015. Pengakuan 
tingkat Asia Tenggara pada 2020, serta WCU 
pada 2025. Road map tersebut pun diturunkan 
dalam rencana kerja di institusi pendidikan 
tinggi.    

Keadaan ini menunjukkan, seolah-olah tidak ada 
kesesuaian visi antara dunia pendidikan tinggi 
yang diwakili Kemendiknas dan BAN PT. BAN 
PT ingin melangkah lebih maju, sementara PTS 
mengacu pada road map dengan target mencapai 
WCU pada 2025. 

"Banyak teman-teman PTS meningkatkan 
kualitas, tetapi akreditasi malah turun. Ini karena 
alat ukurnya dinaikkan dan tidak sesuai road map 
tersebut," keluh Wakil Ketua Aptisi Pusat Budi 
Djatmiko.  Contoh lainnya, imbuh Budi, setiap 
PTS harus memiliki dosen yang bersertifikat. 
Jika kuotanya 10 persen saja, nilainya hanya 
satu. Sementara, anggaran di Kemendiknas 
belum memenuhi proses sertifikasi tiap dosen. 
"Kuotanya pun sangat terbatas," tambahnya. 

Budi menilai, banyak indikator WCU yang tidak 
dapat terpenuhi dalam waktu dekat.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 
(Aptisi) juga mengeluhkan proses akreditasi 
yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT). Aptisi menilai, 
BAN PT tidak transparan dalam proses tersebut. 
Selain itu, mereka juga meragukan kredibilitas 
asesor BAN PT.

Fasli Jalal menilai keluhan para pimpinan 
perguruan tinggi swasta (PTS) tersebut sebagai 
sesuatu yang wajar. Tapi di lain pihak, ujarnya, 
BAN PT juga sedang berupaya menaikkan 
kredibilitas akreditasi. "Dalam hal ini perlu 
dicari tahapan yang kompromistis," tutur Fasli.

Wamendiknas menyatakan, hal tersebut akan 
menjadi salah satu tema evaluasi bersama 
Mendiknas. Menurutnya, PTS memiliki 
peran sentral dalam pendidikan tinggi, yakni 
menampung sekira dua per tiga jumlah 
mahasiswa Indonesia yang tidak dapat diterima 
di perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara, 

peran BAN PT pun tak kalah penting, yakni 
menjamin mutu pendidikan tinggi. 

Evaluasi terhadap Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai satu-
satunya lembaga pemberi akreditasi kepada 
perguruan tinggi di Indonesia akan dilakukan 
secara menyeluruh. "Evaluasi ini rutin dilakukan, 
bukan semata-mata karena keluhan Aptisi," tutur 
Fasli.

"Sebaiknya para civitas akademika tidak 
melihat akreditasi sebagai sebuah proses yang 
menakutkan. Proses ini justru memberi sebuah 
perguruan tinggi pengetahuan tentang dirinya," 
pesan Fasli.

Kemendiknas telah memberi respons positif atas 
keluhan tersebut. Selanjutnya, saran Fasli, BAN 
PT juga melakukan upaya untuk merespons 
keluhan Aptisi secara serius. Menurut mantan 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen 
Dikti) tersebut, sebagai lembaga akreditasi, BAN 
PT memang harus memegang teguh standar dan 
prosedur operasional mereka. Tapi sebaiknya 
BAN PT pun terbuka atas segala kemungkinan. 

"Karena standar dan prosedur tersebut tidak 
berada di ruang vakum, tentu masih terbuka 
dengan berbagai feedback untuk melihat cocok 
atau tidaknya suatu standar; atau perlukah suatu 
standar diperbaiki," ujar Fasli.  

Fasli percaya, keterbukaan ini nantinya akan 
mampu menunjukkan mutu suatu lembaga 
pendidikan kepada masyarakat. Hal tersebut 
penting, agar orangtua dan masyarakat tidak 
tertipu ketika memutuskan memilih suatu 
lembaga pendidikan.

Dia pun meminta Aptisi membuat semacam 
rekomendasi tentang BAN PT, dengan mengacu 
pada keluhan mereka.

Menanggapi hal ini Suharyadi, Rektor Universitas 
Mercu Buana memaparkan "Termasuk juga 
pola rekrutmen mereka. Supaya nantinya bisa 
ditemukan formasi BAN PT yang lebih baik."

Ia juga menambahkan , Aptisi akan segera 

merumuskan kriteria para pengurus dan asesor 
BAN PT. Menurut Suharyadi, pemimpin dan 
asesor BAN memiliki peran yang sangat penting 
dalam pendidikan. Karena itu, posisi tersebut 
sebaiknya diisi oleh mereka yang benar-benar 
bijak dan memahami kondisi pendidikan tinggi, 
baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun 
perguruan tinggi swasta (PTS). 

"Sehingga keputusan yang diambil benar-
benar keputusan yang bijak. Bukan keputusan 
yang diambil menggunakan kaca mata kuda," 
imbuhnya.  

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Aptisi 
Pusat, Budi Sudjatmiko. Budi menyarankan, 
para pengurus BAN PT setidaknya memiliki 
pengalaman memimpin di kampus masing-
masing, baik itu dalam level program studi, 
dekanat, maupun universitas sebagai rektor. 

"Poin lainnya, sebaiknya ada juga perwakilan 
dari PTS sehingga dapat menyuarakan aspirasi 
PTS," tambah Budi.

Fasli Jalal sangat mengharapkan agar, mutu 
PTS makin baik, sehingga pendidikan tinggi 
Indonesia pun makin maju. "Hal ini akan 
mendorong kesempatan anak-anak muda 
Indonesia memasuki bangku pendidikan tinggi," 
ujar Fasli.

Mantan Dirjen Dikti ini menambahkan, dalam 
lima tahun, ditargetkan ada sekira 2,2 juta 
mahasiswa baru. Jadi, ada sekira 400 ribu 
mahasiswa baru tiap tahun yang harus ditampung 
perguruan tinggi. "Padahal kapasitas PTN 
hanya sekira 100 ribu. Sisanya, yang 300 ribu, 
bergantung pada kapasitas PTS," imbuhnya.  

PTS memegang peran penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia. 
Sebab, dua pertiga mahasiswa Indonesia 
terserap oleh PTS. Hal ini menuntut kesiapan 
PTS memberikan pendidikan berkualitas bagi 
mahasiswanya. 

Sebab saat ini, angka partisipasi kasar (APK) 
perguruan tinggi pada golongan ekonomi lemah 
hanya sekira 6,4 persen. Pemerintah menargetkan, 
tahun depan angka tersebut mencapai minimal 
10 persen. 

Peningkatan APK tentunya harus didukung 
dengan penambahan akses masuk perguruan 
tinggi, baik negeri maupun swasta. Seperti 
diketahui, saat ini ada sekira 83 perguruan tinggi 
negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Sementara, 
jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 
setidaknya 3.100 institusi.

APK menunjukkan tingkat partisipasi  penduduk 
secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK 
merupakan indikator yang paling sederhana 
untuk mengukur daya serap penduduk usia 
sekolah di masing-masing jenjang pendidikan 
[]

FORUM DISKUSI 
antara Kemendiknas, BAN-PT,  & Aptisi
Oleh : Andrew Romual

Sebuah forum diskusi antara Kemendiknas, BAN PT, dan Aptisi sangat diperlukan dan harus segera dilaksanakan. Hal 
ini menyangkut berbagai keluhan yang telah dilontarkan Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) kepada 
Kemendiknas mengenai BAN-PT. Berikut berbagai keluhan yang telah diterima oleh Kemendiknas melalui Wakil Menteri 
Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal.
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Pada jalur umum saja biaya masuk bisa 
mencapai puluhan juta, data ini saya 
temukan di salah satu brosur Perguruan 

tinggi di Jakarta jumlah itu belum termasuk biaya 
operasional pendidikan yang bervariasi. Bahkan 
tarif yang cukup mahal juga berlaku bagi calon 
mahasiswa yang menempuh jalur penelusuran 
bakat dan minat. Apalagi jalur khusus, mungkin 
biaya itu bisa lebih mahal lagi.

Mahalnya biaya masuk dan kuliah di PTN 
dipandang beberapa pengelola perguruan tinggi 
sebagai upaya “subsidi silang” antara mahasiswa 
kaya dan miskin. Semakin lama biaya pendidikan 
di Indonesia makin tak berperikemanusiaan. 
Biaya kuliah di luar negeri tak jarang bisa lebih 
murah dibanding PTN dalam negeri. Jadi, jangan 
salahkan bila anak-anak muda terbaik Indonesia 
memilih sekolah di luar negeri.

Kuliah di Indonesia betul-betul menyedihkan. 
Apalagi sekarang, modal pintar pun tak menjamin 
seseorang bisa kuliah di PTN lantaran biaya 
yang tak lagi murah. PTN tak jarang memasang 
tarif lebih mahal ketimbang perguruan tinggi 
swasta (PTS). Pendidikan bermutu memang 
membutuhkan biaya besar.

Sebagaimana yang dilaporkan wartawan ada 
dua isu di perguruan tinggi, terutama perguruan 
tinggi negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Badan 
Hukum Milik Negara (BHMN), yang perlu 
direspons. Pertama adalah menurunnya persentase 
orang miskin di PTN/PT BHMN (tinggal 4,19 
persen); sedangkan orang kaya mencapai 32,4 
persen. Versi pemerintah, persentase itu naik 
dibandingkan dengan kondisi pada 2003. Tapi 
sebetulnya menurun drastis bila dibandingkan 
dengan kondisi dekade 1980 - 1990an. Pada saat 
itu, jumlah orang miskin di PTN (belum ada PT 
BHMN) lebih dari 10 persen. Isu kedua adalah 
menurunnya peringkat beberapa perguruan 
tinggi terkemuka di Indonesia berdasarkan 
pemeringkatan yang dilakukan oleh QS World 
University Ranking. 

Hal yang sangat merisaukan dari perkembangan 
perguruan tinggi kita, terutama PTN dan 
PT BHMN adalah uang yang menjadi dasar 
penerimaan mahasiswa baru. Mereka yang sudah 
dinyatakan lolos tes masuk PTN/PT BHMN belum 
tentu dapat kuliah karena tidak mempunyai uang 
untuk masuk kuliah. Meskipun selalu muncul 
berbagai sanggahan atas tuduhan tersebut, 
kenyataannya, jumlah orang miskin di PTN/PT 
BHMN semakin turun, sedangkan jumlah orang 
kaya semakin naik. Ini membuktikan bahwa 
uang memang menjadi sarana utama untuk dapat 
kuliah di PTN/PT BHMN. 

Bila kita berpikir agak jauh, menyangkut soal rasa 
kebangsaan atau solidaritas sosial, perkembangan 
PTN/PT BHMN yang sekarang ini mencemaskan, 
karena perguruan tinggi akan menyumbang 
konflik sosial yang besar di masa mendatang, 
memperlebar jurang ketidakadilan antara kaya 
dan miskin, serta menyuburkan frustrasi sosial di 

masyarakat. Kaum 
miskin tidak lagi punya harapan dapat melakukan 
mobilitas vertikal melalui pendidikan tinggi.

Program beasiswa yang dikembangkan oleh 
pemerintah itu bukan solusi karena, selain proses 
untuk mendapatkannya panjang, beasiswa hanya 
dapat diakses oleh mereka yang sudah resmi 
sebagai mahasiswa. Sementara itu, hambatan 
terbesar justru ada di proses masuknya. Harga 
formulir di PTN/PT BHMN sekarang ini tidak 
mungkin terbeli oleh anak sopir angkot, sopir 
taksi, pengemudi becak, buruh bangunan, 
pekerja sektor informal lainnya, dan anak petani. 
Sistem penerimaan mahasiswa model online di 
satu sisi kelihatan maju, tapi di sisi lain menutup 
akses warga yang tinggal di daerah terpencil dan 
belum bisa mengakses Internet. 

Warga miskin dan kaya itu juga sudah 
tersaring sejak SD, ketika SD sampai dengan 
SMA dikastanisasi menjadi sekolah reguler, 
sekolah standar nasional, rintisan sekolah 
bertaraf internasional (RSBI), sekolah bertaraf 
internasional (SBI), dan sekolah internasional. 
Anak-anak miskin, meskipun. pintar, masuk ke 
SD dan SMP reguler. Sedangkan setelah lulus 
SMP, mereka lebih banyak masuk ke SMK, 
sedikit yang masuk ke SMA. Mereka yang 
masuk ke SD-SMA RSBI/SBI hanya orang 
kaya. Wajar bila kemudian beasiswa untuk kaum 
miskin yang disebar ke PT BHMN dan PTN 
itu hanya terserap sedikit, karena orang miskin 
sudah terseleksi sejak SD. 

Upaya membuka akses bagi orang miskin untuk 
masuk ke PTN/PT BHMN tidak ada cara lain 
kecuali mengembalikan sekolah-sekolah negeri 
menjadi sekolah publik yang dapat diakses oleh 
semua warga tanpa hambatan apa pun. Kebijakan 
beasiswa sangat tidak tepat karena, selain secara 
metodologis punya banyak kelemahan dalam 
pendistribusian, sifatnya beramal. Sementara itu, 

pendidikan bukan 
persoalan belas kasihan, melainkan berkaitan 
dengan hak dan kewajiban bagi warga versus 
negara. Tugas pemerintah sebagai representasi 
negara adalah menciptakan sistem pendidikan 
yang dapat diakses bagi semua warga. Segala 
hambatan yang ada perlu dihilangkan. 

Persoalan dana, yang selalu menjadi keberatan 
pemerintah dan pemimpin PT BHMN untuk 
kembali menjadi PTN milik publik, dapat 
diatasi dengan cara meningkatkan subsidi untuk 
perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. 

Kita bersyukur bahwa Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan 
bahwa rekrutmen mahasiswa baru melalui seleksi 
bersama minimal 60 persen dari total mahasiswa 
baru yang diterima oleh suatu PTN dan PT 
BHMN. Hal ini dapat menjadi peluang bagi 
yang miskin untuk kuliah di PTN/PT BHMN. 
Sedangkan keharusan menyediakan beasiswa 20 
persen dari total mahasiswa merupakan amanat 
yang baik, tapi mungkin sulit terpenuhi karena 
anak-anak orang miskin sudah terseleksi sejak 
SMP. Tapi niat baik pemerintah tersebut perlu 
diperhatikan pula.

Kita dapat melihat bahwa sebuah sistem tidak 
dapat berdiri sendiri. Masalah pendidikan 
tidak hanya masalah pada sistem pendidikan 
semata. Namun, permasalahan ini juga terkait 
dengan ekonomi, hukum, dan lainnya yang 
menyangkut sistem pemerintahan sekarang ini 
yang cenderung kapitalistik. Dengan paradigma 
sistem kapitalistik maka masuk akal jika segala 
sesuatu dinilai dari materi. Jadi, kalau mau 
pendidikan bagus otomatis harus dengan biaya 
tinggi []

BIAyA PENDIDIKAN SEMAKIN MAhAL
Oleh: Rina Astriani

Ujian nasional sudah berakhir, masuk perguruan tinggipun di mulai. Beragam cara pun ditempuh, 
mulai dari jalur umum, jalur khusus, jalur prestasi, jalur alih jenjang, dan sejumlah nama lainnya. 
Yang menarik adalah, dari sekian cara itu ujung-ujungnya adalah masalah biaya pendidikan, yang 

dari tahun ke tahun bukan semakin murah tetapi sebaliknya “Mahal”. 

Salah satu Universitas Negeri di Indonesia
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Sesuai bidang ilmu, yaitu Agama Islam, 
Dra. Sri Mulyana mendedikasikan 
hidupnya sejak  silam kepada siswa-siswi 

di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 
Yayasan Bina Insan Mandiri yang lebih dikenal 
dengan Sekolah Master. “Ini memang keinginan 
saya sendiri, saya merasa terpanggil, anak-
anak ini butuh pendidikan dasar yaitu agama.” 
Tuturnya bersahaja.

Sri Mulyana melakukan kegiatan ajar mengajar 
setiap hari, khususnya Agama Islam untuk kelas 
I-VI SD. “Program kami di sini, diantaranya, 
begitu anak melewati kelas VI SD, bagi yang 
muslim harus sudah bisa mengaji, karena itu 
mata pelajaran jam pertama ngaji.” Terang Ibu 
sri.

“Setiap hari kita juga menggiring anak-anak 
SD ini untuk solat bersama, terutama pada 
saat Zuhur, kebetulan di sini juga ada masjid,” 
lanjutnya lagi. 
Semangat Ibu Sri yang masih bergelora  ini 
menggambarkan, seolah ia hendak menunjukkan 
bahwa untuk berpartisisipasi terhadap hidup 
sesama, terutama dalam hal pendidikan anak 
merupakan kewajiban bagi seorang guru. 

60 Pamong relawan
Namun demikian, keterbatasan dana insentif bagi 
pengajar  ternyata tidak menyurutkan minat dan 
semangat Ibu Sri dan kawan-kawannya dalam 
menjalankan kegiatan ajar mengajar. ‘Malah’ di  
PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri ini terdapat 
60 guru pamong (relawan pengajar tetap), 
15 guru bantu dari diknas dan guru tamu atau 
motivator yang hampir setiap hari ada dan selalu 
bergantian, dengan latar belakang pendidikan 
dan kehidupan yang berbeda. 

“Guru tamu ini selalu ada dan mereka 
kebanyakan dari kalangan pengusaha yang 
sudah sukses atau bekas anak jalanan yang 
sudah hidup mapan, mereka memotivasi anak-
anak pelajar dan membagi kisah hidup mererka. 
Kalau dijumlahkan sudah ratusan motivator 
yang berpartisipasi di sini, bahkan sampai kita 
batasi.” Cerita Nurrochim, pendiri sekaligus 
Ketua PKBM Yayasan Bina Insan Mandiri. 

Menurutnya, bagi para guru tamu atau motivator 
tidak bermasalah, mengajar di tempat yang serba 
terbatas fasilitasnya dengan siswa yang serba 
terbatas pula. Karena rata-rata guru tamu sudah 
sukses dan dengan penuh kesadaran mereka 
iklas meluangkan waktu dan mau berbagai. 
Tanpa sepeserpun uang transport bahkan tanpa 
penghargaan.

Kalau guru tamu dan guru bantu memang 
tidak perlu dikawatirkan kesejahteraannnya, 
bagaimana dengan guru pamong atau pengajar 
tetap yang terdiri dari para relawan? 

Sebagian kecil dari mereka memang memiliki 
latar belakang ekonomi cukup. Namun sebagian 

b e s a r 
merupakan alumni dari Sekolah Master. Seperti 
yang diterangkan Samsul Maarif, Koordinator 
Kurikulum PKBM,  mereka merasa pernah 
merasakan apa yang dialami anak-anak tersebut, 
karena itu sebagian lulusan Sekolah Master 
bersedia mengajar tanpa dibayar. Artinya kondisi 
perekonomian sebagian besar para guru pamong 
inipun tidak jauh berlebih dari anak-anak jalanan 
yang mereka tangani.

Lantas hasil bagaimana yang diharapkan dari 
proses ajar mengajar dengan kondisi yang serba 
seadanya. 

Insentif Rp 15000/hari – 300 ribu per 
tahun
Mengulang kata Samsul Maarif, bahwa pengajar 
di Sekolah Master yang hingga 2010 jumlah 
siswanya mencapai 2000 anak, tidak menerima 
honor. Dengan ikhlas mereka meluangkan waktu 
untuk mengajar. Pihak yayasan hanya memberi 
makan sehari sekali, dan memberi uang transport 
jika kebetulan ada dana. 

Seperti diungkapkan Ibu Sri Mulyana, 
“Alhamdulilla sekitar 7 bulan terakhir  pengajar 
dapat transport Rp. 15000,- per hari dari yayasan, 
dulu ya kadang-kadang.” Ungkap Sri Mulyana 
guru pamong Sekolah Master.

Berbeda lagi dengan guru honorer atau tutor yang 
berada dibawah pengawasan dan pengelolaan 
Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Barat. Sampai 
akhir 2010 Menurut Ermanila MM.Pd, Kasi 
Bina Program PNFI (pendidikan Non Formal 
dan Informal) jumlah tutor atau guru bantu di 
Depok ada 1015. Dari Pemerintah depok mereka 

m e m p e r o l e h 
insentif sebesar 300 ribu/tahun, sudah tercakup 
sebanyak 1005 orang. Sedangkan dari Pusat 
mendapatkan 1.200 ribu/tahun, baru tercakup 
sebanyak 50%.

Dengan insentif yang minimalis ini bagaimana 
pemerintah dapat meningkatkan kualitas SDM 
terkait dengan globalisasi.  Dimana salah satu 
komponen pendidikan yang sangat penting 
dalam kerangka peningkatan kualitas SDM 
melalui pendidikan adalah komponen Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan (PTK). Mutu pendidik 
dan tenaga kependidikan perlu terus ditingkatkan 
agar berdampak positif terhadap peningkatan 
program pembelajaran, yang pada gilirannya 
akan berdampak pula terhadap peningkatan 
kualitas keluaran pendidikan.

Bukankah ada pepatah, guru kencing berdiri, 
murid kencing berlari. Pepatah yang selalu 
diajarkan pada siswa-siswi ketika masih duduk 
di bangku sekolah. Pepatah yang diajarkan 
kepada anak ketika orangtua memberi wejangan. 
Pepatah yang diselipkan oleh nenek-kakek ketika 
mendongeng kepada cucu.

Pepatah yang bisa dimaknai bahwa prilaku anak 
dan murid bisa saja meniru atau tidak jauh dari 
sokogurunya.  

Maka bisa saja dipastikan generasi muda di 
Sekolah Master akan menjadi generasi penerus, 
bukan generasi pembaharu. Seperti yang 
diharap Ibu Sri Mulyana, bahwa Sekolah Master 
menerapkan wajib bisa ngaji setelah lulus SD 
dengan harapan setiap generasi lulusannya 
memiliki bekal akhlak yang berbudi.

Ruang kelas.  Salah satu bangunan yang dijadikan ruang kelas Sekolah Master, terletak di sudut terminal Depok

Merajut Masa Depan 
DI SUDUT TERMINAL
Jika hati sudah berkehendak, tidak cuma tanah dan uang yang bisa diwakafkan. Seperti yang dilakukan Sri 
Mulyana, sarjana IAIN Jambi yang akrab dengan panggilan ‘Bu Sri’ ini mewakafkan hidupnya bagi kurang 
lebih 400 siswa siswi SD di Sekolah “Master” di Terminal Depok.

Oleh : Suci Mandalawati, Siti Masitoh,  Budi Santoso, Yenny Huraini , Yoss, Yandi Septiarahman
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Perlu lebih dari sekedar himbauan
Menurut Ermalita MM.Pd.  Tanggungjawab 
termasuk salah satu inti dalam manajemen 
pengelolaan. Terutama hal pendidikan anak. 
“Tanggungjawab guru itu besar dan berat, 
maka tidak salah kalau guru memperoleh gelar 
pahlawan tanpa tanda jasa. Menghadapi anak 
yang malas belajar masih lebih mudah ketimbang 
menghadapi anak jalanan. Saya rasa menghadapi 
anak jalanan  perlu lebih dari sekedar himbauan.” 
Tuturnya.

Hal tersebut diakui oleh Nurrochim, bahwa 
tidak mudah mengajak anak jalanan yang sudah 
terbiasa dengan kekerasan dalam menghadapi 
hidup. Tiba-tiba dia harus berhadapan dengan 
segenap aturan sekolah. “itu perlu segala bujuk 
rayu,” ujar Nurrochim.

Sekedar kesabaran pun juga tidak mungkin, 
mengingat anak-anak jalanan ini memiliki latar 
belakang hidup yang beragam dan cenderung 
termarjinalkan. Itulah yang membuat mereka 
memiliki latar belakang psikologi berbeda.

Wiwin, Dr.g. alumnus UI menceritakan ketika 
dua tahun lalu pernah menjadi guru tamu, bahwa 
berada diantara mereka dan memotivasi mereka 
sungguh bukan hal gampang, “mereka kan 
terbiasa hidup tanpa aturan, maka kala berbicara 
juga semaunya, begitu pula dalam bersikap, 
saya sendiri tidak bisa membayangkan kalau 
seorang guru yang biasa menghadapi anak yang 
manis-manis saja, terus diperintahkann untuk 
menghadapi mereka” cerita Dr.g. Wiwin ketika 
ditelpon redaksi.

Kelihatannya tidak mengada-ada kalau kita 
harus lebih memperhatikan lagi para pahlawan 
tanpa tanda jasa ini dalam berkutat dengan anak 
jalanan.

 PnFI membantu dan dibantu
“Surat pernyataan siap membantu anak yang 
tidak mampu (di atas materai) untuk izin kursus.” 
Ini adalah poin 13 dari Syarat-Syarat Pembuatan 
Izin Operasional Pendidikan Non Formal 
Kursus/PKBM/ PAUD/Satuan Pendidikan Non 
Formal, persyaratan berupa poster ini ditempel 
di kantor Diknas Depok. Poin 13 adalah poin 
terakhir, sebelumnya adalah persyaratan berupa 
data pemilik dan syarat administrasi.

Belakangan berdasarkan UU No. 20 tahun 
2003 tentang sistem pendidikan nasional dan 
PP no 19 tahun 2005 tentang standarisasi 
nasional pendidikan, pemerintah mulai tahun 
2009 berusaha mendata jumlah lembaga kursus 
dengan memberikan Nomor Induk Lembaga 

Kursus (NILEK).

Semua dengan tujuan untuk 
menata dan memudahkan 
sistem pendataan serta 
memberikan pengakuan 
terhadap lembaga-lembaga 
kursus sesuai cakupan 
layanannya. Dengan 
harapan tercipta system 
pendataan melalui data 
base secara komprehensif 
dari tingkat pusat hingga ke 
daerah. Selain itu diharap 
juga ada klasifikasi kursus  
baik dalam skala lokal, 
regional, nasional maupun internasional.

Pada giliran yang sama pemerintah pun 
menganggarkan bantuan terhadap PTK-
PNF (Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 
pendidikan Non Formal berdedikasi/ berprestasi 
yang merupakan penghargaan pengabdian 
PTK-PNF dalam bentuk dana bantuan sosial, 
diprioritaskan untuk Pengelola Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM), dan Instruktur 
Kursus yang berdedikasi. Dengan dasar UU- RI 
2003 tentang sistem pendidikan dan  UU=RI 
2005 tentang standar nasional pendidikan.

Berdasarkann UU dan PP tersebut pemerintah 
pusat menganggarkan dana bantuan sosial 
sebesar Rp 600 ribu per kepala

Tentang bantuan tersebut Ermalita MM.Pd. 
menjelaskan bahwa segala bantuan dari 
pemerintah pusat tidak bisa dicairkan langsung, 
pihak pengaju harus menunggu selama satu 
tahun.

Pemaknaannya adalah bagaimana PNFI bisa 
membantu dan dibantu jika operasional dana 
minim dan tersendat.

Keterbatasan siswa
Namun diatas itu semua, Yang  memprihatinkan 

di sini adalah kondisi keterbatasan siswa-
siswi. Tidak jarang dalam setiap proses ajar 
mengajar banyak murid yang terkantuk-kantuk 
atau tertidur, tidak mengerjakan PR dan hadir 
tidak tepat waktu. “Terkadang ada juga yang 
kelihatannya masih teller (mabuk -red) tapi tetap 
saja datang.” Ungkap Nurrochim. 

“Kami sih menyadari keterbatasan mereka, 
maklumlah namanya juga pengamen, pengasong, 
pemulung, dan anak wanita tuna susila. Disiang 
hari mereka harus bertarung untuk hidup.” Cerita 
Nurrochim lagi. 

Para pamong memaklumi realita ini dengan 
membiarkan para pelajar baik SD, SMP maupun 
SMA untuk datang seadanya. “Mereka boleh 
datang dengan baju biasa kalau tidak punya 
sragam, bahkan banyak yang datang tanpa alas 
kaki dan tidak membawa buku.” Kata Muhaimin 
salah seorang pamong lulusan PKBM Yabim 
(Yayasan Bina Mandiri).

Mereka menganggap hal-hal seperti ini 
sudah biasa, namun secara psikologis cukup 
mempengaruhi. “Karena bantuan berupa buku 
juga ada maka sering mereka datang lenggang 
kangkung, maka itu mereka juga bisa pergi 
meninggalkan kelas seenaknya. Kalau disekolah 
formal kita bisa mengenakan sangsi.” Pendapat 
Sri Mulyana.

“Betul, kita memang tidak bisa mengenakan 
sangsi secara ketat, karena untuk membujuk 
mereka agar sekolah itu saja sudah sangat sulit, 

dengan itu alasan sekecil apapun sangat mudah 
untuk membuat mereka pergi dari kelas. Anak-
anak ini membutuhkan perlakuan khusus.” 
Timpal Nurrochim.

Diintai pengembang dan tata kota
Bukan tidak mungkin wahana ilmu di sudut 
terminal ini luput dari intaian pengembang yang 
haus order, begitu pula dari rancangan tata kota 
Depok. Apa yang akan terjadi?

Nurrochim menjelaskan, bahwa meskipun 
lahan seluas 7000 m2 yang mereka tempati 
ini sebagiannya adalah Fasos-Fasum (fasilitas 
sosial dan fasilitas umum), namun ada saja 
yang berusaha menggusur keberadaan mereka. 
Namun sejauh ini mereka masih bisa bertahan. 
“Ya ada saja yang menawar tanah ini, tapi kita 
nggak bisa bayangkan jika kita sampai tergusur. 
Belum tentu jika dipindahkan peminatnya akan 
sebanyak ini.” 

Lokasi Keberadaan PKBM Yabim inilah salah 
satu daya tariknya bagi peminat, terletak di 
sudut terminal dan stasiun, sehingga mudah 
dan murah dijangkau dari arah mana saja. Maka 
sangat mungkin apa yang dikatakan Nurrochim. 
Bahwa jika PKBM tersebut dipindahkan, lagi-
lagi mereka akan semakin termarjinalkan []

Belajar di sudut terminal.  Suasana belajar di Sekolah Master, mayoritas dari anak-anak marginal

Dapur sekolah.  selain menyediakan pendidikan dan buku gratis, Sekolah Master, 
juga menyediakan makan siang untuk anak-anak muridnya juga gratis
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Oleh: Yos Handra Asyaari

Terbatasnya lapangan pekerjaan dan min-
imnya kesempatan menjadi problematika 
yang masih sulit terselesaikan di negara 

berkembang seperti Indonesia, kendati demikian  
masyarakat terpacu untuk bisa mengenyam pen-
didikan tinggi dengan harapan mendapat peker-
jaan yang sesuai, namun bagi mereka yang tidak 
bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 
lebih tinggi maka kehadiran pendidikan luar se-
kolah atau pendidikan non formal menjadi al-
ternative yang sangat dicari, apalagi jika setelah 
lulus akan disalurkan  ke perusahaan-perusahaan 
yang bekerja sama dengan tempat kursus terse-
but.

Salah satu tempat kursus ternama yang memberi 

Oleh: Yenny Huraini

Janji manis sanggar cantik yang tak terealisasi

Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia 
dewasa ini telah menyebabkan adanya per-
saingan yang sangat ketat dalam memper-

oleh kesempatan kerja. Kondisi ini telah menuntut 
setiap individu pencari kerja untuk membekali dir-
inya dengan keterampilan, keahlian dan kepriba-
dian yang berkualitas yang dapat dijadikan sebagai 
modal dalam menghadapi persaingan tersebut. 

Untuk dapat mencapai kualifikasi seperti di atas se-
tiap orang haruslah melalui sebuah tahapan proses, 
yaitu pendidikan. Namun, mahalnya biaya pen-
didikan sekarang ini telah menjadi ganjalan besar 
untuk mengembangkan kapasitas pribadi, teru-
tama bagi masyarakat yang hidup di dalam garis 
kemiskinan. 

Bogor Educare (BEC) hadir sebagai sebuah solusi 
atas masalah ketidakmampuan masyarakat  dalam 
mengembangkan kapasitas melalui proses pen-
didikan yang berkualitas. Bogor Educare adalah 
sebuah lembaga pendidikan keterampilan GRATIS 
yang khusus disediakan bagi generasi muda yang 
berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka adalah 
lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau 
sederajat yang memiliki semangat besar untuk ter-
us belajar tetapi tidak memiliki kesempatan untuk 
meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi dikare-
nakan ketidakmampuan ekonomi keluarga.

Dengan mengikuti pendidikan keterampilan di 
Bogor Educare, anak-anak muda ini diharapkan 
mampu mengembangkan kapasitas dan kapabilitas 
diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan ket-
erampilan hidup sebagai bekal menuju kehidupan 
yang lebih baik di masa depan, baik untuk mereka 
sendiri maupun orang tua dan keluarga.

SeJARAH SIngKAT
Bogor Educare didirikan atas inisiatif Bapak Ir. 
H Ahmad Kalla pada tanggal 29 Agustus 2001 
di Kota Bogor, Jawa Barat. Sejak awal pendirian 
hingga pertengahan tahun 2008, kegiatan belajar 
mengajar Bogor Educare dilakukan dengan men-
empati sebuah rumah sewa dengan daya tampung 
terbatas  dan perlengkapan yang sederhana.

Sejak pertengahan tahun 2008, Bogor Educare 
memiliki kampus sendiri yang berlokasi di wilayah 
Kabupaten Bogor. Kampus yang merupakan sum-
bangan para dermawan ini dapat menampung ratu-
san siswa dan dilengkapi dengan sarana pendukung 
belajar mengajar yang representatif. Hingga Saat 
ini telah telah memiliki 14 angkatan.

Menurut penuturan Pak Ir. H Ahmad Kalla disaat 
rapat kerja dengan staf pengajar pada tanggal 30 
Desember 2010, berkeinginan melanjutkan jen-
jang pendidikan yang hanya ditempuh satu tahun 
menjadi tiga tahun, dari jennjang informal men-
jadi formal. Karena sampai saat ini hasil kelulusan 
siswa baru diberikan sertifikat. Tetapi tetap dengan 
format pendidikan gratis bagi kalangan kurang 
mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi, beliau 
juga berencana ingin melengkapi fasilitas lainnya 
seperti fasilitas asrama bagi siswa, perumahan bagi 
staf pengajar dan memperluas area kampus.

KenAPA gRATIS?
Bogor Educare didanai oleh para donatur yang 
memiliki kepedulian terhadap perbaikan kehidupan 
masyarakat tidak mampu di Indonesia. Selain  pen-
didikan gratis, siswa di Bogor Educare diberikan 
makan siang dan layanan kesehatan, termasuk 
pembagian kaca mata baca secara gratis. Semua 
ini disediakan agar para siswa dapat belajar dengan 
baik dan nyaman.

PROSeS PeMBeLAJARAn

Masa Pendidikan1. 
Masa pendidikan di BEC berlangsung selama 18 
bulan yang terbagi atas 12 bulan pembelajaran di 
kelas, 2 bulan praktek kerja, dan 4 bulan untuk 
penyusunan laporan, ujian sidang atas laporan dan 
wisuda.

Jadwal Perkuliahan2. 
Perkuliahan di BEC berlangsung setiap hari Sen-
in hingga Jumat dari jam 08.00 pagi sampai jam 
16.00. Hari sabtu digunakan untuk kegiatan ek-
strakurikuler bagi siswa yang berminat.

Materi Pembelajaran3. 
Pembelajaran BEC diarahkan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan bidang administrasi 
bisnis. Secara umum materi pembelajaran meliputi 
Administrasi Perkantoran, Bahasa Inggris, Kom-
puter dan Internet, Agama Islam, dan Pengemban-
gan Kepribadian.

 Sistem Penilaian4. 
Penilain kinerja siswa dilakukan setiap empat bu-
lan (caturwulan). Aspek penilaian meliputi Prestasi 
Akademik, Perilaku, dan Kehadiran Kelas.

 Drop Out5. 
Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dari 
setiap siswa, BEC menerapkan sistem gugur atau 
drop out (DO). Drop Out berlaku bagi siswa yang 
prestasi akademiknya tidak mencapai standar yang 
ditargetkan, atau memiliki perilaku negatif yang 
tidak dapat diperbaiki, atau memiliki tingkat keha-
diran kelas yang rendah.

FASILITAS
Proses belajar mengajar BEC dilaksanakan di kam-
pus milik sendiri yang asri. Gedung kampus ber-
diri di atas tanah seluas 7.000 meter persegi den-
gan bangunan 3 lantai dengan 17 ruang kelas, 1 
ruang multimedia, 2 ruang lab bahasa dan 2 ruang 
lab komputer. Fasilitas pendukung lainnya adalah 
perpustakaan, mushola, serta sarana sanitasi yang 
higienis. Ditambah staf penggajar asing (Native 
Speaker) melalui kerjasama dengan Lembaga Ba-
hasa EF (English First), Kalimalang Jakarta. []

PENDIDIKAN GRATIS 
Bagi Kalangan Tidak Mampu 
Solusi Atas Masalah Mahalnya Biaya Pendidikan.

Foto by: yos



PENDIDIKAN luAR SEKolAH29  Edisi  Januari 2011

"Peserta kursus paling banyak adalah pelajar mulai SD, 
SMP, hingga SMA. Sekitar 65 persen peserta kursus 
adalah pelajar. Mereka merasa membutuhkan kemampuan 
bahasa Inggris lebih untuk menghadapi ujian nasional," 
ucap Manajer Pemasaran EF (English First) di Depok  
Rina Dyah Murtiningsih.

Rina menuturkan, sebelum ada kebijakan ujian nasional, 
peserta kursus bahasa Inggris di berbagai tingkatan dalam 
setiap kelas di EF (English First)  selalu di bawah 18 
orang. Saat ini, jumlah peserta per kelas terisi maksimal 
18 orang.

Menurut Rina, EF memiliki 28 kelas kursus yang semuanya 
telah terisi penuh. Bahkan, melihat perkembangan jumlah 
peserta, EF sedang mengembangkan cabang baru dengan 
10 kelas. "Di sekitar wilayah Depok sekarang ini banyak 
bermunculan lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris 
baru. Dengan adanya ujian nasional, mereka belomba-
lomba mendirikan kursus bahasa Inggris," katanya.

Program yang diajarkan kepada peserta, ucap Rina, 
dirancang untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris 
pelajar yaitu general English. Program ini diisi 60 persen 
grammar dan 40 persen conversation. "Pembelajaran 
dilakukan dengan media permainan agar siswa tidak 
bosan," katanya.

Menurut Rina, tidak hanya lembaga kursus yang 
memberikan kursus bahasa Inggris. Beberapa perguruan 
tinggi negeri dan swasta juga membuka kursus bahasa 
Inggris kepada mahasiswa dan masyarakat umum, seperti 
Universitas Indonesia Jakarta, "Belum lagi ada kursus 
atau les privat bahasa Inggris. Kebutuhan pendidikan 
berbahasa Inggris sangat besar," katanya.

Belajar Bahasa Inggris bersama eF english 
First
EF English First merupakan Penyedia Pelatihan Bahasa 
Inggris Resmi untuk Olimpiade Beijing 2008. Di bawah 
naungan EF Education, EF English First kini telah 
berhasil menjadi sekolah bahasa terbesar di Indonesia 
dan di dunia.

EF Education sendiri merupakan perusahaan pendidikan 
swasta terbesar di dunia dengan sepuluh anak perusahaan 
dan organisasi nirlaba yang seluruhnya bergerak di bidang 

pembelajaran bahasa, perjalanan edukasi dan program 
akademis bergelar.

Sejak berdiri pada tahun 1965, visi EF adalah 
menjembatani perbedaan bahasa, budaya dan geografi 
melalui pengadaan pendidikan dengan kualitas terbaik. 
Hingga kini, EF masih terus mempertahankannya karena 
visi tersebut selalu sesuai dengan jamannya.

Saat ini, EF memiliki lebih dari 26 ribu karyawan, guru 
dan sukarelawan di seluruh dunia. Dengan 400 kantor 
dan sekolah di lebih dari 50 negara, EF telah mengubah 
dunia menjadi kelas global.

EF telah menginvestasikan lebih dari 40 juta dolar 
Amerika untuk pengadaan layanan pelatihan bahasa 
Inggris yang tersedia di mana-mana dan telah membantu 
lebih dari 15 juta siswa di seluruh dunia belajar bahasa 
Inggris.

Bersama dengan EF, Anda dapat belajar di salah satu 
sekolah di Indonesia, belajar secara online di rumah 
maupun belajar keluar negeri. Apapun Anda menyebutnya 
– kursus, les ataupun pelatihan bahasa Inggris – Anda 
dapat menemukannya di sini.

Telusuri situs kami lebih jauh dan temukan berbagai 
alasan mengapa Anda harus belajar bahasa Inggris di EF 
English First.

Beragam Kursus Bahasa Inggris di eF english 
First
Metode dan materi pembelajaran eksklusif EF English 
First dikembangkan secara teliti oleh para ahli di 
bidangnya masing-masing. Guru penutur asli bersertifikasi 
internasional, lab bahasa interaktif, teknologi pendukung 
pengajaran canggih, aktivitas luar kursus yang mendukung 
pembelajaran di dalam kelas, lokasi tempat kursus yang 
strategis, desain sekolah yang modern, kelas kecil serta 
jadwal les yang fleksibel merupakan sedikit dari banyak 
alasan mengapa Anda dapat belajar bahasa Inggris lebih 
cepat dan efektif di EF.

Produk inovatif EF dibangun berdasarkan sistem Efekta. 
Sistem ini merupakan gabungan sempurna antara 
teknik pengajaran terbaik dan teknologi mutakhir. Guru 
berpengalaman dan bersertifikasi memberikan pengajaran 
di dalam kelas menggunakan teknologi pendukung 
terkini. Pembelajaran di dalam kelas ini juga didukung 
oleh tutorial online iLAB yang dapat diakses kapan saja, 
di mana saja. Tidak hanya sampai di situ, siswa juga dapat 
bergabung dengan progam Life Club, yaitu aktivitas luar 
kelas yang diadakan secara rutin di mana siswa dapat 
mempraktekkan bahasa Inggris mereka dalam suasana 
yang santai dan informal. Sejumlah contoh aktivitas Life 
Club ini adalah klub penggemar kopi, makan malam, 
karaoke dan nonton bareng.

EF English First menyediakan serangkaian lengkap 
program pelatihan, les dan kursus bahasa Inggris untuk 
semua kelompok usia dan tingkat kemampuan. Temukan 
program yang sesuai untuk Anda:

Tempat Kursus eF di Indonesia
EF English First memiliki lebih dari 60 sekolah tempat 
kursus bahasa Inggris di 22 kota di seluruh Indonesia 
[]

KURSUS 
yang paling diminati! 
Minat pelajar dan masyarakat umum mengikuti kursus bahasa Inggris di lembaga-lembaga 
kursus bahasa Inggris terus meningkat seperti lembaga privat. Peningkatan terutama 
dipicu ujian nasional yang mengujikan pelajaran bahasa Inggris. Persentase pelajar yang 
mengikuti kursus bahasa Inggris mencapai 65 persen. Predikat kota pariwisata juga memacu 
masyarakat umum meningkatkan kemampuan bahasa Inggris.

Oleh: Budi Santoso

janji menyalurkan para peserta 
kursus  bekerjasama dengan fi-
hak televisi lokal dalam hal pe-
nayangannya, sebut saja “Sang-
gar Cantik” yakni sebuah sanggar 
tari & acting  yang menjanjikan 
bakal mengantar para lulusannya  
langsung menjadi model iklan, 
pemain sinetron, penyanyi dll. 
Namun apa yang terjadi gosip 
tak sedap sering terdengar, tiada 
lain karena sebagian dari para 
peserta kursus tersebut merasa 
dipermainkan bahkan ada yang 
salah seorang diantaranya yang 
tidak mau diketahui keberadaan-
nya menyatakan “ sanggar can-
tik hanya mengobral janji manis 
yang tak kunjung terrealisasi ”. 

Sejauh ini penayangan iklan sang-
gar cantik memang sudah tidak 
terdengar lagi seiring selesainya 
masa tayang dan ketika dising-
gung tentang keberadaan sang-
gar cantik televisi lokal tersebut 
mengclaim hanya menayangkan 
dan tidak bertanggung jawab 
atas apapun yang terjadi dibalik 
penayangan sebuah iklan. Se-
bagaimana kita ketahui bahwa 
pelanggaran atau penyalahgu-
naan izin penyelenggaraan kursus 
dapat berupa ”Penipuan publik” 
antara lain memberi janji-janji 
kepada para peserta didik untuk 
disalurkan setelah mencapai ke-
lulusan tetapi ternyata tidak ter-
bukti.

Kursus diselenggarakan bagi 
masyarakat yang memerlukan 
bekal pengetahuan, keterampilan, 
kecakapan hidup dan sikap untuk 
mengembangkan diri, mengem-
bangkan profesi, bekerja, usaha 
mandiri, dan/atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Penyelenggaraan kur-
sus harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat 
dan Negara sebagai bagian dari 
akuntabilitas publik.Undang-un-
dang Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 62 mengamanatkan bahwa 
setiap satuan pendidikan formal 
dan nonformal wajib memper-
oleh izin Pemerintah atau Pemer-
intah Daerah.

Sanksi
Penyelenggara kursus yang 1. 
beroperasi tanpa izin dapat 
dikenai pidana penjara pal-
ing lama 10 tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
1 milyar rupiah

Bagi lembaga kursus yang 2. 
menyalahgunakan izin kur-
sus maka dinas pendidikan 
kabupaten/kota dapat mem-
beri sanksi berupa teguran 
lisan, teguran tertulis, atau 
pencabutan izin kursus []
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PnF Tumbuh Tanpa Batas
Benarkah demikian? Lantas bagaimana pandangan 
masyarakat umum? “Kalau kalangan masyarakat 
sendiri sebenarnya tidak demikian, malah mereka 
sangat mengandalkan lembaga pendidikan kursus. 
Saya sendiri pernah masuk tim pengajar Prima 
Gama untuk tingkatan sekolah menengah pertama. 
Tapi karena banyak permintaan privat dari murid 
SD Negeri di lingkungan tempat tinggal saya, 
maka saya memutuskan untuk mengadakan 
kelas khusus di rumah, dan keluar dari Prima 
Gama.” Kata Sumanto, pengajar salah satu SDN 
di daerah Tangerang, dan menurutnya akhir akhir 
ini banyak guru-guru SMP yang dirumahnya juga 
menyelenggarakan kursus, dari khusus agama, 
computer, bahasa Inggris sampai pelajaran umum. 
Baik yang terlembaga maupun kelompok rumah.

Dilihat dari beberapa PNF (Pendidikan Non 
Formal) yang berhasil menciptakan tenaga-tenaga 
ahli  membuktikan bahwa PNF sebagai Subtitute 
dari pendidikan sekolah, terbukti dapat melengkapi 
pendidikan jalur sekolah secara normal yang karena 
beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti 
pendidikan di jalur sekolahan (formal). Sebut saja 
Rudy Hadisuarno, lulusan Fakultas Teknik Trisakti 
Jakarta. Setelah berhasil memperkenalkan teknik 
creambath pada dunia, kemudian Rudy menciptakan 
peluang kerja melalui salon dan kursusnya. Begitu 
juga dengan Syahrial Yusuf, alumnus Unpad ini 
berhasil membangun dunia pendididikan formal 
dan non formal lewat LP3I, dan lulusannya cukup 
dipercaya di beberapa perusahaan besar (wawancara 
2006 &2007). 

Ini membuktikan, bahwa di satu sisi PNF  tumbuh 
menjadi bidang usaha yang nyaris tanpa batas. 
Bahkan ketika krisis melanda negeri ini, PNF tampil 
sebagai primadona penyelamat bagi penganggur 
berstrata 1. Fitri KD., sarjana farmasi lulusan 

Universitas Pancasila dan Dewi, sarjana ekonomi 
Jayabaya angkatan ’83, adalah dua  diantara banyak 
sarjana yang akhirnya memperoleh peluang bisnis 
dari keahlian yang dimiliki melalui kursus tata boga 
dan pastry setelah terimbas krisis ekonomi. 

Lebih jauh Sumanto berpendapat bahwa menurutnya 
maraknya pertumbuhan kursus yang bersifat 
kelompok di masyarakat maupun yang terlembaga, 
karena isu SBI (sekolah berbasis internasional). 
“Tahun 2003 itu kan pemerintah membuat UU 
tentang Sekolah Berbasis Internasional (SBI), itu 
no. 20, UU itu mengatur agar  setiap kabupaten/
kota di Indonesia memiliki minimal satu sekolah 
bertaraf internasional, untuk setiap jenjang 
pendidikannya. Ini bikin orang tua murid SDN 
merasa perlu menambahkan pengetahuan bagi anak 
mereka, karena persaingan” Kiranya inilah yang 
memicu tumbuhnya berbagai jenis kursus dan les.

PnS Dicari dan Dipertanyakan
Disaat jumlah ketersediaan peluang kerja 
tidak imbang dibanding jumlah usia kerja, 
PNF kelihatannya menjadi salah satu lembaga 
terakhir untuk memperoleh bekal keahlian demi 
memperjuangkan peluang kerja yang terbatas. 
Contohnya adalah tenaga-tenaga mekanik yang 
tersedia di bengkel-bengkel, sebagian dari mereka 
adalah lulusan lembaga kursus mekanik. Belum 
lagi akhir-ahir ini banyak counter Hand Phone juga 
menyediakan kursus kilat bagaimana menangani 
permasalahan HP, ini bias kita temui hampir 
disetiap pusat penjualan HP.. 

Dari hasil observasi langsung menunjukkan 
sebagian besar peserta kursus sengaja mengikuti 
kursus tersebut karena yakin keahliannya langsung 
bisa digunakan untuk memperoleh penghasilan. 
“Saya dan teman saya lulus SMA tahun ini dan 
langsung ikut kursus HP ini, karena cuma sebentar 
dan cari kerjanya gampang, lebih susah cari kerja 
kalau cuma punya ijasah SMA,” kata Ilham “lagian 
mbak mau nerusin kuliah juga nggak punya dana, 
harga beras aja naik terus apalagi beaya kuliah,” 
celoteh teman Ilham (peserta kursus mekanik HP), 
ketika diwawancara  di sebuah counter HP di ITC 
Depok lantai 3.  

Selain sebagai pengganti jenjang pendidikan 
sekolah, PNF diselenggarakan untuk menambah 
maupun melengkapi pengetahuan dan keterampilan 
yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah 
para peserta didik. “Sebenarnya sih anak saya 
bukannya nggak mau kuliah, cuman aja malu, sebab 
dia dengar cerita temannya yang ngerasa kalau 
nggak  diterima kuliah karena ijasahnya paket C,” 
cerita Ibu Sartika sambil memperlihatkan ijasah 
anak-anaknya. “Kalau si Dwi SMA-nya ngambil 
computer, cuman pengetahuannya dari sekolah 
nggak lengkap makanya dia minta les computer 
lagi di Gaplek.” 

Meskipun pemerintah sudah memberikan 
himbauan kepada universitas negeri dan swasta 
untuk menerima siswa lulusan paket C (paket 
setara SMA), namun fenomena perbedaan ini 
terlanjur menciptakan rasa malu pada sebagian 
anak lulusan paket C. Kondisi ini bagi pengajar, 
merupakan dilema,  juga membingungkan dalam 
menyikapinya. Seperti yang dikatakan oleh Dekan 
FISIP UBK, bahwa pihak mereka sudah mulai 
menerima lulusan paket C sejak tahun ajaran 
2008-2009. Meskipun mereka berpendapat bahwa 
kondisi seperti ini bisa mempersulit juga karena 
bisa saja siswa jadi menyepelekan jalur sekolah 
atau pendidikan formal.

Alasan lain dalam mempertimbangkan penerimaan 
paket C adalah standar atau basis bendidikan yang 
dianut sekolah asal siswa.  Bahwa Penyelenggara 
pendidikan tinggi rata-rata minimal berbasis 
keunggulan lokal, yaitu pendidikan yang 
diselenggarakan setelah memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan 
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. 
Sedangkan PNF pendidikan berbasis masyarakat, 
penyelenggaraan PNF lebih memberdayakan 
masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta 
pengendali. Kini yang menjadi pertanyaan lebih 
jauh  adalah bagaimana konsep pendidikan formal 
dan non formal atau Pendidikan Luar Sekolah.

Konsep Pendidikan non Formal dan 
Formal
Menyatukan pandangan terhadap satu konsep  
sebelum membahas konsep tersebut sebagai 
permasalahan merupakan langkah terbaik. 
Mengenai ini Sartika dan Sumanto menyatakan 
tentang status Kejar Paket A-B-C, bahwa kejar 
paket menurut mereka termasuk pendidikan 
formal karena ijasah dikeluarkan oleh pemerintah 
atas rujukan dari sekolah yang sudah berstatus 
minimal terdaftar. Sedangkan penyelenggaraannya 
menggunakan metode kursus, yaitu siswa tidak 
mengikuti kegiatan belajar setiap hari. Sementara 
menurut konsep pendidikan non formal pemerintah 
tidak demikian.

Menurut PPRI tahun 2010 tentang perubahan 
tentang atas peraturan pemerintah nomor 17 
tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan 
pendidikan bahwa  yang dimaksud dengan:

 Pendidikan non formal adalah jalur • 
pendidikan di luar pendidikan formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 
berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan 
hidup (kursus), pendidikan anak usia dini 
(PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, 
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 

Oleh: Suci Mandalawati
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Dianaktirikan dan Diandalkan
“Sebenarnya jenjang kursus masih agak dipandang sebelah mata, dan lebih kepada mengalami dilema. Seperti anak saya yang 
lulusan paket C (setara SMA), dia pandai komputer karena kursus,,waktu diterima kerja di perusahaan, gajinya ya disetarakan 
dengan lulusan SMA, padahal dia diandelin. Perguruan tingggi juga masih menganggap sepele terhadap lulusan kejar paket. 
Mereka anggap lulusan kejar paket kurang memiliki mutu didik.” Pendapat Ibu Sartika sebagai wali murid sekaligus pengajar SDN 
02 Sawangan - Depok dan pengajar honorer salah satu sekolah menengah umum percobaan, menguatkan anggapan  bahwa PNFI 
(Pendidikan Non Formal dan Informal) masih dianaktirikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, bahkan oleh sebagian kalangan 
akademisi di masyarakat, sementara keberadaannya sangat diandalkan.

ke hal 32.......
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Kegiatan belajar mengajar dan praktek 
akan dilakukan digedung milik Pimpi-
nan Cabang Muhammadiyah Cileungsi 

yang terletak di Perumahan PT. Semen Ci-
binong, Jl. Anggrek No.18 Desa Cileungsi, Kec. 
Cileungsi. Kab. Bogor. Menurut Kepala BLK las 
ini,Wahyudin BC (46)  Balai Latihan Kerja Las 
ini dipersiapkan sebaik mungkin oleh pihak Mu-
hammadiyah yang akan mengirim para instruk-
turnya untuk dididik dan dilatih di Pusat 

Pendidikan PT. Natra Raya,yang kemudian me-
ngajarkan kembali kepada para siswa BLK ini 
“ujarnya” dan juga akan menggunakan kuriku-
lum yang dipakai / diajarkan di Pusat Pendidikan 
PT. Natra Raya, sedangkan pengawasannya be-
rada dibawah Majelis Dikdasmen Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah Cileungsi.

Pengajar Balai Latihan Kerja Las adalah para 
alumni / lulusan dari Perguruan Muhammadi-
yah. dan apabila ada masyarakat umum yang 
ingin meningkatkan serta memperdalam keah-
liannya dibidang pengelasan dapat mengikuti 
Balai Latihan kerja ini. Dalam 1 ( satu ) angkatan 
Balai Latihan Kerja Las ini baru bisa menerima 
peserta sebanyak 24 ( duapuluh empat ) orang 
dan masing-masing peserta akan mendapatkan 
pendidikan dan latihan selama 4 hari dalam 1 
minggu dengan perbandingan 30 % teori dan 70 
% praktek dalam jangka waktu 5 ( lima ) bulan. 
Apabila peserta BLK Las Muhammadiyah telah 
mengikuti Ujian Akhir dan dinyatakan lulus, 
maka peserta BLK Las Muhammadiyah akan 
mendapatkan 2 ( dua ) sertifikat sekaligus, yaitu 
1 ( satu ) sertifikat dikeluarkan oleh Disnaker dan 
1 ( satu ) sertifikat lainnya akan dikeluarkan oleh 
PT. Natra Raya.dan apabila ada lulusan BLK 
ini yang berprestasi dapat langsung bekerja di 
P.Natra Raya ini,meskipun hanya sebagai tenaga 
kerja kontrak.

Misalnya Rochim (21) yang merupakan salah 
satu Siswa BLK Las ini yang sudah mengikuti 
pendidikan selama 4 bulan, yang sebelumnya 
dia hanyalah lulusan SMK Swasta di Bogor 
yang ingin sekali belajar dan meneruskan il-
munya yang telah didapat di sekolahnya dulu, 
karena orang tua nya tidak ada biaya maka Ro-
chim mendaftar ke BLK Las ini berharap sete-
lah lulus dari BLK ini dapat bekerja di PT.Natra 
Raya,atau paling dapat bekerja ke luar negeri. 
Selain mendidik dan melatih calon-calon tenaga 
kerja yang te rampil, terlatih dan ahli dibidang-
nya, Balai Latihan Kerja Las Muhammadiyah 
juga berusaha menyalurkan para alumnusnya 
agar bisa langsung terjun ke dunia kerja baik di-
dalam maupun diluar negeri seperti yang baru-
baru ini dirintis oleh Kepala Balai Latihan Kerja 
Las Muha mmadiyah yang bekerjasama dengan 
Kedutaan Besar Korea Selatan untuk pengiriman 
tenaga kerja terampil ke negara ginseng tersebut.
Tetapi tidak sedikit lulusan BLK ini setelah lulus 
mereka membuka usaha sendiri dengan mem-
buka usaha las kecil-kecilan.

Berdirinya Balai Latihan Kerja Las Muham-
madiyah ini akan mencetak calon-calon tenaga 
kerja yang terampil dan ahli dibidangnya yang 
secara tidak langsung akan membuka peluang 
bagi Muhammadiyah untuk dapat membuat Unit 
Amal Usaha.

Dengan kondisi Cileungsi kabupaten 
Bogor,dimana Balai Latihan Kerja Las Muham-
madiyah ini didirikan, adalah daerah industri 
yang artinya sentra-sentra industri banyak berte-
baran disekeliling BLK ini berada.

Menurut Wisnu Pracoyo (38) Ada 3 ( tiga ) jenis 
Unit Amal Usaha yang bisa dibuat oleh Muham-
madiyah :

Unit Amal Usaha Man Power Supply.1. 

Unit Amal Usaha ini bergerak dibidang penyalu-
ran tenaga kerja terampil dan terlatih untuk bek-
erja diluar negeri.

Unit Amal Usaha Outsourching.2. 

 Unit Amal Usaha ini bergerak dibidang peker-
jaan fabrikasi untuk melayani perusahaan-
perusahaan yang membutuhkan / melakukan 
pekerjaan pengelasan di pabrik yang memang 
menggunakan tenaga kerja dari luar perusahaan.

Unit Amal Usaha Workshop Konstruksi.3. 

Unit Amal Usaha ini bergerak dibidang peker-
jaan konstruksi besi seperti pembuatan kaki-kaki 
tower, tong air dari plat besi dan lain sebagain-
ya. Agar Unit Amal Usaha ini dapat berjalan 
dibutuhkan modal dasar yang kuat, diantaranya 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan jaringan (net-
working / link ).

Apabila Balai Latihan Kerja ( BLK ) Las ini 
dikelola dengan serius tentunya akan dapat 
menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas 
(qualified ) dan akan pula mendapat pengakuan 
dari kalangan industri yang berada disekitar 
Balai Latihan Kerja Las Muhammadiyah be-
rada dan selanjutnya para alumnus ini dapat kita 
kelola / tampung dalam wadah Unit-unit Amal 
Usaha tersebut diatas lanjut Wisnu. Namun un-
tuk mengelola Unit Amal Usaha ini dibutuhkan 
Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang tangguh 
dan ahli dibidangnya dan itu semua dapat dipe-
nuhi oleh BLK Las  Muhammadiyah Cileungsi 

yang kita ketahui saat ini BLK  tersebut mem-
punyai staff-staff pengajar dari berbagai macam 
disiplin ilmu dengan gelar kesarjanaan, ada 
Engineer, Sarjana Tekhnik, Sarjana Ekonomi, 
Akuntansi dan lain sebagainya yang bila disatu-
padukan dan dioptimalkan akan dapat tercipta 
team yang kuat dan solid untuk mengelola suatu 
Unit Amal Usaha.

Apabila team Unit Amal Usaha sudah terbentuk 
tentunya kita memerlukan order, disinilah peran 
dari hubungan / jalur-jalur dengan industri bisa 

kita gunakan.BLK ini juga telah mampu menja-
lin hubungan dengan perusahaan-perusahaan un-
tuk bekerjasama dibidang recruitment karyawan,  
begitu juga dengan Unit Produksi yang mempu-
nyai hubungan dengan perusahaan-perusahaan 
mitranya sehingga kita dapat meningkatkan dan 
mengintensifikasikan hubungan dan jalur-jalur 
tersebut menjadi tenaga kerja.

Akhirnya dengan didirikannya Balai Latihan 
Kerja ( BLK ) Las Muhammadiyah ini banyak 
aspek yang bisa kita gali, dikerjakan dan juga 
dikembangkan. Dari aspek pendidikan Balai 
Latihan Kerja Las ini tidak saja hanya memberi-
kan teori-teori tetapi juga memberi kesempatan 
untuk praktek lapangan sehingga peserta / siswa 
akan lebih siap dan percaya diri menghadapi 
dunia kerja.

Dari aspek sosial tentu saja dengan hadirnya 
Balai Latihan Kerja Las ini akan sangat mem-
bantu masyarakat dalam mencari pekerjaan un-
tuk mendapatkan penghasilan keluarga, apalagi 
bila Unit-unit Amal Usaha dapat diwujudkan, 
dipastikan akan membuka lapangan-lapangan 
kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat 
mengingat saat ini sedikit sekali lahan usaha 
yang disebabkan oleh kondisi ekonomi negara 
yang belum stabil. Dan dari segi bisnis Unit 
Amal Usaha ini menjanjikan keuntungan bila 
dikelola dengan baik, benar dan effisien serta 
mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang ada, 
sehingga keuntungan itu dapat Muhammadiyah 
gunakan untuk pembangunan dibidang lain yang 
peruntukannya digunakan demi mensejahterakan 
masyarakat. SEMOGA []

Balai Latihan Kerja (BLK ) Las 
MUhAMMADIyAh
Balai Latihan Kerja ( BLK ) Las Muhammadiyah ini diresmikan pada hari senin tanggal 19 November 2007 oleh 
Kepala Daerah Tingkat II Bogor juga dihadiri dan disaksikan oleh perwakilan dari PT. Natra Raya, Pemerintah Daerah 
setempat, Muhammadiyah dan masyarakat disekitar BLK, namun baru akan effektif sejak bulan Juni 2008.

Oleh: Yandi Septiarahman

Siswa sedang praktek pengelasan

Siswa sedang diberi pengarahan oleh instruktur 
pelatihan
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Pagi itu sekitar jam 7.30 pagi saya 
sedang menunggu seorang teman 
diterminal depok, tiba-tiba ada seorang 

anak laki-laki sebut saja andi, ia menghampiri 
seorang mahasiswi yang baru saja turun dari 
angkot 06 jurusan terminal depok-simpangan, 
andi langsung menadahkan tangannya ketika 
mahasiswi  tersebut baru saja turun dari angkot, 
sambil berkata ”mba kasihan mba  ..buat 
makan”, mahasiswa itu tidak mempedulikan 
anak itu dan langsung pergi begitu saja. Tak lama 
kemudian saya menghampiri andi dan bertanya 
apakah sekolah andi bilang ya..  di Master kelas 
4 SD. Kegiatan yang dilakukan andi merupakan 
contoh satu dari banyak kegiatan yang dilakukan 
oleh anak-anak master, apalagi saat musim hujan 
tiba walaupun pada saat jam belajar, kalau waktu 
hujan datang pasti kegiatan belajar akan bubar, 
karena waktu hujan adalah waktunya mereka 
mencari uang.

Layaknya sekolah nasional, para murid Sekolah 
Master juga mengikuti Ujian Nasional dengan 
ijazah yang disetarakan semenjak sekolah ini 
didirikan. Bahkan, sekolah gratis ini sudah 
menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD), 
Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket 
C setara SMA, Kelas Akselerasi, Keaksaraan 
Fungsional (KF), Kursus Jahit, Komputer, 
Percetakan, dan Otomotif. Tenaga pengajarnya pun 

guru-guru 
berkualitas, diantaranya adalah mahasiswa S2 
Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam 
Negeri, dan Universitas Indonesia yang sedang 
melakukan Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian 
Masyarakat.  Ada pula tenaga pengajar hasil 
kerjasama dengan para mitra yayasan, yaitu 
perusahaan-perusahaan besar yang mengarahkan 
CSR (Corporate Social Responsibilty) pada dunia 
pendidikan. Bahkan, tersedia beasiswa pendidikan 

k e 
luar negeri bagi siswa Sekolah Master yang 
berprestasi dari para mitra yayasan. “Ini 
merupakan teori saling menguntungkan. Para 
korporasi dan mahasiswa S2 ini melakukan tugas 
pengabdiannya dan kami disini membutuhkan 
partisipasi masyarakat dan fasilitas guru,” jelas 
Nurrochim yang merupakan pendiri sekaligus 
pemilik yayasan BKPM-BIM, seraya tersenyum.

Para guru yang mengajar di PKBM-BIM  
merupakan para maha-siswa dan guru tetap 
yang sebagian besar merupakan alumni dari 
master, mereka merupakan orang-orang yang 
menyediakan waktu mereka dengan ikhlas untuk 
mengajar gratis atau tanpa dibayar, Ujar Samsul 
Maarif, Senin(29/11) siang, menurutnya dana 
operasional PKBM-BIM diperoleh dari donatur 
tidak tetap atau donatur dadakan. Dana itu 
didapat secara serabutan, seperti dari masyarakat, 
perusahaan (CSR) dan Baznas (Baznas hanya 
mengkaver 20 orang anak, sedangkan anak yang 
dibina di PKBM-BIM ini ada sekitar 250 orang).  
Sedangkan murid yang belajar di PKBM-BIM ini 
ada sekitar 1500 siswa. 

Lalu bagaimana dengan peran pemerintah, 
bukannya PKBM bisa meminta dana ke Pemda 
untuk sekedar menambahi biaya operasional 
sehari-hari, padahal jarak antara Walikota Depok 
ke PKBM-BIM sekitar 250-300 meter saja, 
menurut Samsul Maarif, Senin (29/11) siang.  Kita 
tidak mau meminta-minta ke walikota, kalaupun 
walikota mau memberikan dana kekita silahkan, 
dia (walikota) pasti tahu ada komunitas seperti 
ini di dekat terminal Depok, dan untuk meminta 
dana kesana membutuhkan prosedur yang sangat 
berbelit []

Oleh: Siti Masitoh

Siapa sangka dalam kesibukan dan kebisingannya terdapat “oasis ilmu pengetahuan” di sudut Terminal Depok. 
Sekolah Master namanya. Master yang dimaksud bukanlah pendidikan Strata 2 yang menghasilkan gelar Master 
melainkan sebuah singkatan dari Masjid Terminal. Sekolah yang didirikan sejak tahun 2003 mulanya  diperuntukan 
bagi anak putus sekolah karena himpitan ekonomi, pengamen, pengasong, pemulung, anak wanita tuna susila dan 
lain-lain. Tapi sekarang sudah melebar, siswa Master bukan saja untuk anak yang kurang mampu dari segi financial 
saja melainkan berisi anak-anak yang bermasalah, seperti anak yang dikeluarkan dari sekolah, anak yang umurnya 
melebihi batas anak sekolah formal, anak yang memerlukan kebutuhan khusus dan masih banyak lagi.

Andi siswa Master, meminta-minta sambil menunggu waktu masuk jam sekolah 
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OASIS ILMU 
di terminal depok
OASIS ILMU 
di terminal depok
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pendidikan kesetaraan (paket A, paket 
B, dan paket C) serta pendidikan lainnya 
yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik.
 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan • 
yang terstruktur dan berjenjang yang 
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi 
SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, 
SM/MA/sederajat dan PT.
 Kelompok belajar adalah satuan • 
pendidikan nonformal yang terdiri atas 
sekumpulan warga masyarakat yang 
saling membelajarkan pengalaman dan 
kemampuan dalam rangka meningkatkan 
mutu dan taraf kehidupannya.
 Pusat kegiatan belajar masyarakat • 
adalah satuan pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan berbagai 
kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, 
dan untuk masyarakat.

Jika secara konseptual tidak ada pertemuan 
pengertian bisakah kita menyelesaikan 
masalah pendidikan di negeri ini, terlebih jika 
kita kaitkan ke jumlah angkatan kerja, jumlah 
pengangguran dan status buruh formal, maka 
permasalahan menjadi semakin rumit. 

Dari 113,83 juta angkatan kerja dan 8,96 jutanya 
pengangguran (data BPS sampai 2009) dan 
sebagian besarnya dari buruh formal berstatus 
kontrak dan setengah menganggur, terlihat 
bahwa mutu SDM bangsa ini masih rendah, 
mutu SDM rendah karena mutu didik rendah. 
Untuk keluar dari permasalahan ini  salah satu 
pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah 
melalui pendidikan non formal atau dikenal 
juga dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Selain pemerintah dan masyarakat, adalah 
tanggungjawab kaum akademisi untuk turut  
mengusahakan perwujudan visi misi pendidikan 
di negeri ini. []

dari  hal 30, Pendidikan Non Formal.....


