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Abstrak

lndonesia baru adalah negara dengan masyarakat religius, yaitu

masyarakat yang menjadikan nilaJ-nilai agama sebagai pedoman berpikir

dan berperilat<u-oalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki

kecerdasan spiritual sehingga marnpu menggenggam .kecerdasan
intelektual dan emosional secaia seimbang. lndonesia baru akan menjadi

model bagi negara lain dalam membangun bangsa yang lebih .unggul,
lebih beradab ian lebih bermartabat. Kepemimpinan Umar Bin Khattab

bisa menjadi ruiukan dalam mewujudkan lndonesia Baru. Kepemimpinan

yang arif, Uilat<iana dan adil dalam mengendalikan roda pemerintahan,

["gir, disJgani, dan selalu memperhatikan urusan masyarakat'

Kjpemimpinan yang menegakkan norma hukum dan norma moi"al'

mengutamafan hitainitai agama khususnya syariat lslam (mengingat

may[ritas maiyarakat lndonEsia beragama lslam), yang mampu menjaga

ketauhidan dan keimanan, merobohkan kesyirikan dan kekufuran'

Kepemimpinan yang menjalankan roda pemerintahan dan melakukan

pengambilan kepuiusannya berdasar pada apKitab dan as-Sunnah'

kepEmimpinan berani dan cerdas,yqng selalu memperdalam ilmu dengan

iiiajar airi 
-iingtungan. 

Kepemimpinin yang selalu berorientasi pada

peningkatrn irilitrs*manusia lndonesia seffira seimbang jiwa dan raga'

-..=o- 
q@tpDJs*@rc

sisiematis, mendasir dan komprehensif melalui manajemen lingkul-gan

pendidikan yang berbasis pada optimalisasi tri tunggal pusat pendidikan

yaitu lingkungln keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan

n'.asyarakat.

Kata kunci: lnc:nesia baru, Kepemimpinan, Lingkungan pendidikan

lndonesia baru adalah negara dengan masyarakat religius, yaitu

masyarakat yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman berpikir

dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki

kecerdasan spiritual sehingga mampu menggenggam kecerdasan

intelektual dan emosional secara seimbang.lndonesia baru akan menjadi

model bagi negara lain datam membangun bangsayang lebih unggul, lebih

MEMBANGUH INDONESIA BARU ]ITEI.ALUI

KE PEM I lllPllrlAN BERVISI IIIANAJ EMEN LIN GKUNGAN PENDIDIKAN

Etriana Sari
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beradab dan lebih bermartabat. Kepemimpinan Umar Bin Khattab bisa

menjadi rujukan dalam mewujudkan lndonesia Baru. Kepemimpinan yang

arif, bijaksana dan adil dalam mengendalikan roda pemerintahan, tegas'

disegani, dan selalu memperhatikan urusan masyarakat. Kepernimpinan

yang menegakkan norma hukum dan norma moral, mengutamakan nilai-

nilai agama khususnya syariat lslam {mengingat mayoritas masyarakat

lndonesia beragama lslam), yang mampu rneniaga ketauhidan dan

keimanan, merobohkan kesyirikan dan kekufuran. Kepemimpinan yang

menjalankan roda pemerintahan dan rnelakukan pengambilan

keputusannya berdasar pada al-Kitab dan as-sunnah' Kepemimpinan

bemni dan cerdas, yang selalu memperdalam ilmu dengan belajar dari

lingkungan. Kepemimpinan yang setalu Brorientasi pada peningkatan

kualitas manusia lndonesia $ecara seimbang jiwa dan raga'

Kepemimpinan yang mengelola lingkungan pendidikan se@ra terencana,

sistematis, mendasar dan komprehensif melalui manaiemen lingkungan

pendidikan yang berbasis parJa optimalisasi hi tunggal pusat pendidilcan

yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekslah dan lingkungan

masyaral€t

Republik lndonesia sudah menginjak usia hampir 70 (tujuh puluh)

tahun, persisnya 69 tahun pada 2014 ini' Usia ini sudah melebihi dari usia

harapan hidup bangsa lndonesia yang hanya 63 tahun. usia 69 tahun

adalah sebuah usia yang seharusnya sudah menunjukkan kedewasaan

fisik, kematangan emosional dan kebiiaksanaan perilaku' Faktanya

situasi ksndisi Rl saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh

rakyatnya. Cukup banyak kemunduran yang dialami lndonesia sebagai

sebuah bangsa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, Ktususnya

sesama negara komunitas ASEAN. Kemampuan daya saing lndonesia

dibandingkan sesama negara ASEAN mengalami banyak kemunduran,

hampir dalam befiagd bidang, diantaranya adglah bidang pendidikan'

UNESCO pada tahun 2012 merilis laporari'nya bahwa lndonesia

berada di peringlqat ke-&t dari 120 berdasarkan penilaian Educatian

50

7
/



_l

Developrnent lndex (EDU atau lndeks Pembangunan Pendidikan. Total

nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian,

yaitu 1) Angka partisipasi.qendidikan dasar, 2) Angka melek huruf pada

usia 15 tahun ke atas,3) Angka partisipasi menurut kesetaraan gender,

dan 4) Angka bertahan siswa hingga'kelas V Sekolah Dasar. (UNESCO :

20121. Mutu pendidikan lndonesia saat ini masih tertinggal dari Brunai

Barussalamyang berada di peringkat ke-34. Mutu pendidikan Brunai

Darussatam termasuk dalam kelompok pencapaian tinggi bersama

Jepang, yang rnencapai posisi nornor satu dunia.Malaysia berada di

peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok peneapaian medium

seperti halnya lndonesia,posisi lndonesia iauh lebih baik dad Filipina

peringkat ke-85, Kamboja ke-102, lndia ke-107, dan Laos ke'109

(-qlucatign ranks.?gl2ll!112-Shtml).Penurunan EDI Indonesia yang

cukup tinggi tahun ini teriadi terutama pada kategori penilaian angka

bertahan siswa hingga kelas V SD, di manakategori ini untuk

menunjukkan kuatitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar.

Kemunduran lndonesia tidak hanya terjadi pada bidang pendidikan

saja, dalam bidang perekonomian khususnya bidang perdagangan juga

tedadi kemunduran yang cukup signifikan. Dalam bidang perdagangan,

dapat kita saksikan keputusan Toyota Astra Motor yang berpusat di

Jepang lebih memilih Thailand sebagai pabrik pernbuatan mobil-mobil

Toyota yang akan dipasarkan di wilayah ASIA dibaldingkan memilih

lndonesia, padahal lndonesia merupakan negara terbesar yang membeli

produk mobil Toyota, kalaupun akhimya saat ini Toyota membuka pabrik

di Karawang (lndonesia), hal itu lebih disebabkan karena desakan

Pemerintah lndonesia yang mengancam akan mengimport mobil dari

Thailand, lndia dan China yang memiliki harga lebih murah dari Toyota.

Masih banyak lagi fakta-fakta yang menunjukkan lndonesia saat ini

tertinggaljauh dari negara-negara lain khususnya komunitas ASEAN.

Republik lndanesia seperti apa yang akan kita tuiu ke depan...?,

lndonesia yang religius, Indonesia yang mengirrtrynasikan nilai-nitai lslami
,..
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kepercayaan dari masyarakat. Mayoritas pemimpin di lndsnesia saat ini

kehilangan kepatuhan dari masyarakat yang dipimpinnya, di mana

masyarakat cenderung tidak mudah mematuhi apa yang disarankan,

diinstruksikan bahkan diwajibkan oleh pemimpinnya. Pemimpin tidak lagi

memiliki kewibawaan dihadapan rakyatnya meskipun pemimpin tersebut

memiliki legalitas formal. Ada resistensi yang semakin lama semakin kuat

terjadi pada hampir semua level kepemimpinan di lndonesla.

Ada banyak faktor yang diindikasi menjadi penyebab sikap

resistensi masyarakat terhadap pemimpinnya, diantaranyaadalah

rnaraknya perilaku pemimpin yang menyimpang dari nonma*norma yang

ada di masyarakat, baik norma hukum maupun norma moral. Pemimpin

tidak dapat memberikan suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya,

tebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya serta

cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat. Sikap tidak amanah

terhadap rakyat yang memilih mereka dengan melakukan

penyalahgunaan kekuasaan dqn pemanfaatan kewenangan secara

berlebihan. Berani melakukan tindak pidana korupsi, tidak morasa

bersalah menerima suap dan perilaku penyimpangan lainnya yang sangat

merugikan masyarakat. Ancaman hukuman yang semakin berat terhadap

para pejabat yang melakukan penyimpangan hingga saat ini belum cukup

memberikan efek jera, hal ini terlihat dari masih cukup maraknya tindakan

penyimpanSan yang dilakukan oleh para peiabat.

,{da kerinduan yang sangat kuat tefiadap soeok pernlmpin yang

amanah, aspiratif dan marnpu menegakkan hukum s€cana adil. Gubemur

DKI Jakarta Jokowi adalah salah satu figur pemimpin yang paling populer

saat ini, meskipun sebenarnya fidak ada hal yang sangat luar biasa dari

beliau. Kecintaan sebagian besar masyarakat lndonesia terhadap Jokowi

sebenamya lehih disebabkan oleh adanya sifat rendah hati, bemahaia dan

dekat dengan masyarakat, di mana sifat-sitat ini meniadi sesuatu yang

langka sehingga sulit ditemui pada pemimpin-pemimpin di lndonesia.

Sebenamya tidak ada hal yang sangat istimewa pada figur kepemimpinan
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Jokowi, hanya karena kehausan dahaga masyarakat akan sosok

pemimpin yang aspiratif, membuat masyarakat sangat memuja Jokowi.

Sesungguhnya figur pemimpin seperti apa yang dibutuhkan bangea

lndonesia saat ini..?. Pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam

mengendalikan roda pemerintahan, tegas, disegani, dan selalu

memperhatikan urusan masyarakat.Pemimpin yang menegakkan norma

hukum dan norma moral, mengutamakan nilai-nilai agama khususnya

syariat Islam (mengingat mayoritas masyarakat lndonesia beragama

lslam), yang mampu menjaga ketauhidan dan keimanan, merobohkan

kesyirikan dan kekufuran, serta selalu menghidupkan sunnah dan

mematikan bid'ah. Pemimpin yang menjalankan roda kepemimpinan dan

melakukan pengambilan keputusannya berdasarpada al-Kitab dan as-

Sunnah, seperti kepemimpinan Umar Bin Khattab, seorang pemimpin

yang berani dan cerdas, bahkan dalam hal keilmuan diriwayatkan oleh Al

Hakim dan Thabranidari lbnu Mas'ud, "$eandainya itmu Umar bin Khattab

diletakkan pada tepitimbangan yang satu dan ilmu seluruh penghuni bumi

diletakkan pada tepi timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar bin lfiattab
lebih berat dibandingkan ilmu mereka, mayoritas sahabatpun berpendapat

bahwa umar bin Ktrattab menguasai $ dari 10 ilmu. Kecerdasan beliau

menelurkan konsep-konsep baru, seperti menghimpun Al Qur'an dalam

&entuk mushal menetapkan tahun hijriyah sebagai kalender umat lslam,

membentuk kas negara (Baitul Maal), menyatukan orang-orang yang

melakukan sholat sunah tarawih dengan satu imam, menciptakan

lembaga peradilan, membentuk lembaga perkantoran, membangun balai

pengobatan, membangun tempat penginapan, memanfaatkan kapal laut

untuk perdagangan, menetapkan hukuman cambuk bagi peminum

"kham/'(mlnuman keras] sebanyak 80 kali cambuk, mensetak mata uang

dirham, audit bagi para pejabat serta pegawai dan juga konsep yang

lainnya {As-$yuthi, lmarn, 2010: 28). _Frestasi gemilang dari

kepemimpinannya tidak membuat beliau menjadi cdngkak dan tinggi hati,
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justru beliau seorang pemimpin yang zuhud lagi wara', di manabeliau
berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.

*'-'
Lingkungan Pendidikan

Pasat 1 uu No. 20 Tahun 2003 mengartilen pendidikan sebagai
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
sebagai implikasinya pendidikan juga memitiki fungsi untuk menjadikan
rnanusia sebagai mahtuk yang beradab dan memiliki kemampuan dalarn
menghadapi seleksi alam dalam perjalananan hiclup. proses pendidikan
dilakukan melatui trttunggal kegiatan pendidikan, yaihr: (1) Membimbing,
terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi
perilaku umum (aspek F?mbudayaan), (z) Mengajar, terutama berkaitan
dengan penguasaan ilmu pengetahuan, (3) Melatih, teruhma berloitan
dengan keteranrpilan dan kenrahiran {aspek teknologi} ( idi, lndra iati,
2001:5).

Lingkungan pendidikan adalah semua elemen yang berpengaruh
secara langsung maupun tidak langsung tefiradap sebuah proses
pendidikan (DiuJu sujana, 1896: 2E). Lingkungan pendidikan dikenal iuga
sebagai miliu pendidikan, yang dalam teori empirisme dipercaya
fnempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan Huses
pendidikan- Lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam
berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitamya (fisik, sosial, budaya)
terutama dengan berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar
dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih aptimal. Lingkungan
pendidikan sering juga disebut dengan Tri pusat pendidikan, yang
meliputi lingkungan: 1) Ketruarga, mempakan lingkungan primer yang
terdiri dari seJumlah kecfi orang karena hubungan sedarah, 2) sekolah,
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merupakan sarana yang secara sengaia dirancang untuk melaksanakan

pendidikan, meniadi pusat pendidikan dalam rangka menyiapkan manusia

Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, warganegara, dan warga

dunia dimasa depan, 3) Masyarakat' sebagai penyclenggara pendidikan.

baik yang dilembagakan $alur sekotah) rnaupun yang tidak dilembagakan

fialur luar sekolah) yang mempunyai peran dan fungsi edukatif (Akdon,

2006: 109).

Lingkungan pendidikan yang meliputi lingkungan internal dan

eksternal secara langsung maupun tidak langsung sangiat berpengaruh

te*radap keberhasitan tujuan pendidikan.Lingkungan intemal adalah

faktor yang timbul dari dalam masyaEkat lndonesia sendiri, di mana

telaah terhadap lingkungan internal akan ilIencermati kekuatan dan

kelemahan dl lingkungan internal masyarakat lndonesia. Permasalahan

intemal pendidikan saat ini $angat kompleks, di mana Daoed Joesoef

(2O01: 210-225) misalnya, mencatat pennasatahan intemal pendidikan

meliputi perrnasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi

pembelajaran, peran guru, kutikulum, sistem kelernbagaan, sarana dan

prasafana, manaJemen, anggaran opefasional, dan peeerta

didik).Lingkungan Ekstemalyaitu unsur-unsur yang berada diluar

masyarakat lndone$ia, dirnana unsur-unsur ini sulit dikendalikan dan

diketahui terlebih dahulu. Lingkungan ekstemal akan mempengaruhi

pemirnpin didalam froses pengambilan keputusan, di mana unsur-unsur

lingkungan ekstemal pada umumnya berupa perubahan ekonomi,

peratur"an pemerintah, perilaku masyarakat, perkembangan teknologi,

politik dan iainnYa.

illanaiemen Lingkungan Pendidikan

Manajemen lingkungan pendidifian rnerupakan sebuah proses dan

kegiatan pengelolaan lingkungan pendidlkan yang dilakukan melalui

fungSi-fungsi percncailaan, pengorganisasian, tindakan dan evaluasi'
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Manajemen lingkungan pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk
meninglcatkan mutu pendidikan yang dilakukan melalui (Akdon, 2006: 1g):

1) Membangun kemandirian dan inisiatif lembaga pendidikan dalam

mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia"

2) Meningkatkan kepedulian rfiiasyarakat daram menyelenggarakan

pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.

3) Meningkatkan tanggung jawab lembaga pendidikan kepada

semua stakeholder pendidikan.

4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar lembaga pendidikan

tentang mutu pendidikan yang akan dicrrpai_

Manajemen lingkungan pendidikan juga berfi.rngsi: (1) Membantu
peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya
(fisik, sosial, budaya), {2) sebagai sumber daya pendidikan yang

tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal atas sarana
dan prasarana, (3) sabagai pusat, lembaga, lingkungan pendidikan,

wiyata mandala yang berfungsi untuk menyelenggarakan proses
pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, tertib dan ter:atur (Otto

Sumarwoto, 2004: 34).

Peran manajemen lingkungan Bendidikan dalam meningkatkan
mutu pendidikan diawali dari peran keluarga sebagai tri pusat pendidikan
yang pe,ftarna dan tetpenting. Di dalam keluarga tercermin jalinan kasih

dan cinta yang berupa ikatan emosional, darah dan kekerabatan sangat
mendominasi. Kaluarga merupakan institusi pendidilmn perlama dan

u(ama, di mana ke{uarga merupakan cetak biru (bfue prtnt} akan meniadi
apa $eorang anak kelak, kemudian baru dilengkapi dengan nilai-nilai
pengetahuan yang didapatkan dari bangku sekolahan. Banyak anak yang

mengalami tindakan penyimpangan akibat tidak adanya penaungan dari
keluarga. sebaliknya peran sekslah sebagai ki pusat pendidikan kedua
setelah keluarga dalam meningkatkan mutu pendidikan jr.rga sangat besar.

Proses pendidikan di sekolah dilakukan secara lebih terencana dan

sistematis, terjadi proses transfer of knowledge dan buitding charac.ter
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yang disesuail(an dengan tujuan pendidikan. Proses pembelaiaran di

lingkungan sekolah dilakukan dengan mengacu kepada kurikulum yang

dirancangsecarailmiah,didukungolehsaranadanprasarana
pembelajaran yailg sesuai dengan metode pembetaiaran serta dipandu

oleh tenaga pendidik yang komitmen dan kompeten dibidangnya' Tri pusat

pendidikanyangketigayaitumasyarakatiugamemberiandilyangcukup

besar tefiadap pencapaian tuiuan pendidikan, Tanggung iawab dan

berbagaiprcblematikapendidikanyangsangatbesarmernbuatE4ara

mengamanahkan pendidikan meniadi tanggung jawab pemerinhh dan

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam

meningkatkankualitaspendidikan'Undang.UndangsisdiknasNomor20

Tahun200s,PasalS,menielaskanbahwamasyarakatberhakberperan

serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

programpendidikan.TujuandariPasalEiniagarmasyaralet(lernbaga
pendidikan swasta) memiliki hak dan tanggung iawab melaksanakan

pendidikan.Dalamperkembangannya'peranmasyarakatinimemilikinitai

signifikan dalam membangun pendidikan nasional'

Pemirnpln Bervisi Manaiemen Lingkungan Pendidikan

Pemimpin yang bervisi mengdepankan peningkatan mutu

pendidikan lndonesia sangat didamb3kan olsh seluruh rnasyarakat

lndonesia. Pendidikan diyakini sebagai salah satu elemen penting yang

membangunsistematisasipolapikir$eseorang'sehinggasemakin
bermutup:ndidikanseseorangmakasemakinsisternatiscaraberpikimya'

sernakin rasional dan realistis dalam berpikir dan berperilaku' Pendidikan

merupakansehuahpfosesyangdilakukandariotehdanunttrkmanusia,

bagikehidupanyangtebihhaikhariinidanmasadepan.Pendidikan
adalahsebuahprosessehinggapendidikanmembutuhkanwaKu,

tahapan.tahapan,denganmemperhatikanpengaruhlingkunganintemal

maupun ekstemal. Proses pendidikan bertuiuan untuk memanusiakan

manusia, memperbaikan kualitas hidup manusia, sehingga manusia akan
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oranglain.Pendidit<anmenjadikanmanusiasebagaigrangry@i.:
dihormati, tempat bertaly:l' mampu memecahkan masalah' r$ry:

memfmpin dan memberi keiasrahatan bagi ringkungannya.

Secaraideologisfilosofiskebi}akanpendidikandilndanesiaadalah

pendidikan yang berasaskan Pancasila' artinya semua kebiiakan

pendidikanharusdilandasidandiiiwaiolehPancasila,meskipunpada

prakteknyakebijakanpendidikannasionalseringkalidipengaruhioleh

tendensipotitikpemerintahyangberkuasa'bahkantidakjarang
mengesamBingkankepentingannasional,Kebiiakanpendidikansecara

nasional yang diialankan pemerintahan yang berkuasa melf,perlihatkan

karaktercitik dan keunikan tersendiri' Pada masa orde lama

fokuskebijakanpolitiknyaadalahmenladit<annegarainlsebagainegara

yangkuatdanmandirlsertadipertimbangkansebagaisalahsatukel(uatan

politikyangpentingditengahduarivalitas@itikduniaantarail*barat

danbloktimur.Penanamannilai.nilaipatriotimedanmempertebalrasa

nasionalismemeniadiotientasikebijakanpendidikanpadasaatitu.
Kondisiherbedakiktemuipadamasaordebaru,dimanakeb$akansaat

i-tulebihmengutamakanpadaaspeklqemakmurandankeseiahtearaandi

bidangekonomi.Berhagaiupayauntukmemagupertumbuhanekonomi

dilakukan dengan memobilisasi segenap potensi surnber daya alam untuk

kemuliiand.riadikansebagalsumberkemakmuran.Berbagaikeb$akan

dilakukanuntukmemenuhiambisipotitikdanekonomiuntukmenjadikan

lndonesiasebagaisalahsatumaca,,o*,u.Stahilitasdalamnegerimenjadi

hargamatimeskipunkebebasanunhtkberdemokrasisangatrninim.

Kebiialranpendidiltanpadarnasaerereformasisaatinlmengalami

perubahanyangsangatbesardanmendasar.otonomidandesentrali$asi

menjaditopikutanradalamkerangkakebiiakanpendidikandilndonesia'

adanyatuntutanreformasiyangmenghendakikebsbasandaerahuntttk

mengelolapotensidaerahnyatermasukdalambidangpendidikan

diwujudkandenganlahimyamodelkurikulumyangsangatd$iwaioleh
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Semangatotonomidandesenkalisasi.KurikulumBerbasisKompetensi

(KBK),KurikulumTingkatSatuanPendldikan(KISP)danKurikulum

Pendidi}enKarakteryangdiperlakukanseiaktiahun2013lalumerup'akan

produkkeb.$akanpendidikandierareformasiyanglahirsebagai

respcnsivltasatastunttrtandarigerakanreformasi,Kebijal<an
desentratisasipendidikanyangmemberikankewenanganpadadinas

pendidikandimasing-masingdaerahmestinyadiyakinicukupefektifuntuk

mernbangun kemandirian dan partsipasi yang snggi dari masyarakat

dalam Proses Pendidikan'

Femimpinyangmemilikivisimanaiementingkunganpendidikan

akanmemilkiprograrn.prograrnpengelolaanlingkunganpendidikanyanq

terencana,sistematis,esensialdankomprehensif'Pengeloiaan
tingkunganpendidikanakandilakukandengan{Freire,Paolo,20a4 

471:.

1}lingkungansebagaisuatuto,tatitas*alamidanbuatan,bersifat
teknologidansosial(ekonomi,politik,kultural,historts,moral,

estetika)'

Pruses yang dilakukan secam bertahap dan berlcesinambungan'

dimulai pada iaman pra sekolah' dan berlaniut ke tahap

pendidikan formal maupun non formal'

Mengrgunakanpendekatraninterdisipliner'denganmengambllinti

saridarimasing.rnasingdisiplinilmusehinggamemungkinkan

suatu pendekatan yang halistik dalam perspektif yang seimbang'

Menelitiisulingkunganyangutamadarisudutpandanglokal,

nasionar, regionar dan internasionar, sehingga masyarakat

memahamidanmenerimasecaraseleldifpengaruhlingkungan

dari wilaYah lain.

5) Memberi tekanan

lingkungan Yang

asPek historisnYa'

2'

3)

4)

pada situasi tingkungan saat ini dan situasi

potensial,. dengan tetapmempertimbangkan
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Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional

dan internasional untuk mencegah dan memecahkan rnasalah-

masalah lingktrngan.

Mempertimbangkan aspek lingkungan dalam rencana

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan SDM Indonesia,

Mempersiapkan peserta did;k agarikutberperan dalam

merencanakan proses belajar mereka, dan memberi kesempatan
pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima

konsekuensi dari keputusan tersebut.

9) Membangun kepekaan terhadap lingkungan, pengerahuan,

keterarnpilm $?tuk memecahkan masalart dan melakukap

klarifi kasi ni lai terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

10) Membantu peserta didik untuk menemukan gejala dan penyebab

dari masalah lingkungan.

11) Membangun serrse of awareness akan kompleksitas masalah

lingkungan, sehingga dlharapkan memiliki kernampuan untuk

berfikir semra kritis dan keterampilan untuk memecah*an

masafah secara tepat.

1'21 iiemanfaatkan beragam situasi pembelajaran dan berbagai
pendekatan pembelajaran mengenai lingkungan melalui

kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberit<an

pengalaman secara langsung.

Pemimpin yang bervisi manajemen lingkungan pendidikan tentunya
mern:liki pemikiran yang sarra dengan John Dewey di rnana memandang
pendidikan bukan hanya sebuah proses persiapan untuk kehidupan, tetdPi
pendidilcan adalah kehidupan itu sendiri. pemimpin akan mengelala

lingkungan pendidikan melalui tiga proses yang saling terkait dan tidak
tarpisahkan, yaitu: (1) pernbiasaan (iabit farmatian), (2) pengajaran dan
pernbelajaran (teaching and leaming prccess), dan (3) peneladanan (rote

model) (l(omar, 2007: 37). Pendidikan merupakan prosea pembudayaan,

prases pembentukan, pelestarian, dan pengembangan budaya dalam

6)

7)

8)
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masyarakat, di mana pendidikan adalah proses yang dirancang dan

dilaksanakan agar nrasyaralrat dapat menghasilkan produk berupa

budaya"

Pada era kepemimpinan Presiden susilo Bambang Yudoyono hak

rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan

sesungguhnya sudah mulai terpenuhi melalui beberapa agenda dan

programpeningkatanaksesrakyattefiadappendidilenyanglehih

berkualitas, diantaranya: (1) Meningkatkan pelaksanaan waiib belajar I
tahun, bahkan sejak tahun 2013 meniadi wajib belaiar 12 tahun' (2)

Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang

selama ini kurang dapat teriangkau oleh layanan pendidikan, seperti

masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,

masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang

cacat, (3) Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan

kewirausahaan ataupun pendidikan nonformal yang bermutu, (3)

Meningkatkan penyediaan dan pemerataan samna-sarana pendidikan dan

tenaga pendidik, (4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

tenaga pendidik, (5) Meningkatkan keseiahteraan tenaga pendidik agar

lebih rnampu rnengembangkan kompetensinya, (6) Manyempumakan

manajernen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyamkat dalam

proses perbaikan mutu pendidikan, (7) Meningkatkan kualitas kurikulum

dan pelaksanaannya yang bertujuan membentuk karakter dan kecakapan

hidup, sehingga peserta didik mampu rnemecahkan berbagai masalah

kehidupan secara kreatif dan menjadi manusia pror,luktif.

Alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD minimal 20Ye sesuai

amanat uuD 1g45 pasal 31 ayat 4 iuga sudah dilakukan seiak tahun 2005

melalui program Bantuan operasional sekolah (BOS)' yang kemudian

dikembangkan melalui Bantuan siswa Miskin {BSM), bantuan Block

Grant,dlsb. Peningkatan kompetensi dan Brofesionalitas tenaga pendidik

juga terus dilakukan melalui program sertifikasri pdfesi tenaga pendidik

yang ditakukan seiak tahun 2007 hingga saat ini, yang memberikan
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apresiasi berupa tunjangan profesi tenaga pendidik bagi tenaga pendidik

yang sudah memitiki sertifikat profesi.Tenaga pendidik yang bersedia

mendidik di daerah perialaman juga memperoleh perhatian lebih baik

melalui mekanisme tunjangan khusus yang lebih besar. Secara obyektif

tidak bisa dipungkiri ada cukup nanyif kebijakan dan program pemerintah

untuk memajukan kualitas pendidikan di lndonesia, meskipun mutu

pendidikan lndonesia saat ini belum sesuaidengan harapan masyarakat.

Pemimpin lndonesia yang bervisi manajemen lingkungan

pendidikan seyogyanya mengelola proses pendidikan dengan

memfokuskan pada Tri Pusat Pendidikan. Merencanakan proses

pengelolaan pendidikan diawali dari lingkungan keluarga dengan

memperkuat peran keluarga sebagai elemen pertama dan utama yang

membentuk manusia lndonesia yang berkualitas. Membuat kebijakan dan

program penguatan keluarga yang religius, yang menanamkan dan

menjalankan nilai-nilai agama secara benar dan istiqomah, melalui

pemberian suri tauladan bagi semua pimpinan di bawahnya. Menjadikan

keluarga sakinah mawaddah wanahmah sebagai model keluarga

lndonesia yang harus menjadi rujukan bagi seluruh keluarga di lndonesia

dengan mengawalinya dari keluarga seluruh jajaran pimpinan (legislatil

eksekutif dan yudikatiQ sebagai contoh terdepan.

Meningkatkan kualitas pendidikan (sekolah formal-non fiormal) yang

mengedepankan tidak hanya transfer of kr,owledge tapi iuga buitding

character, tidak hanya berkonsentrasi pada membangun kecerdasan

intelektual saja tetapijuga kecerdasan emosional atau memfokuskan pada

upaya-upaya membangun kecerdasan spirituaf saja, sehingga otomatis

kecerdasan intelektual dan emosional akan turut menyertai. Faktor

pengembangan kurikuium yang tepat, membangun kelembagaan

pendidikan yang akuntabel dan peningkatan kompetensi dan

profesionalitas tenaga pendidik yang berkesinambungan merupakan

komponen-komponen utama yang harus diprioritaskan dalam peningkatan

mutu lingkungan sekolah. Peningkatan peran lingkungan masyarakat
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sebagai unEur ketiga dari ki tunggal pendidikan melalui kebijakan yang

tepat di bidang sosial budaya, seni dan teknolcgi yang tepat dan selektif.

Eforia kebebasan tefiadap akses berbagai media hendaknya sudah harus

mulai dilakukan $ecara seleldif; dengan hanya mernilih informasi-informasi

yang hanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas

masyarakat lndonesia. Masyarakat harus diaiak berpartisipasi secara aktif

untuk ikut mencerdaskan masyarakat melalui kepedulian terhadap

pengaruh globalisasi dan modemisasi yang dapat mernbahayakan

kualitras manusia lndonesia. Semua itu hanya dapat dilakukan oleh

pemimpin yang amanah terhadap kepercayaan yang diberikan

masyarakat i<epadanya, memberikan suri tauladan yang visioner dan

mampu menegakkan hukum secara berkeadilan.

Simpulan

lndonesia b-aru adalah lndonesia yang memitiki masyamlet religius,

masyarakat yang sangat menyadari posisinya sebagai kalifah dimuka

bumi, masyarakat yang takut metakukan penyimpangan dari nilai-nilai

agama dan masyarakat yang nremberi nilai kemaslahatan bagi dirinya dan

lingkungan sekitarnya. lndonesia baru adalah potet keberhasilan

pengelolaan sebuah bangsa yang akan dijadikan rujukan bagi negara lain

dalam membangun bangsa yang lebih unggul, beradab dan bermartabat.

lndonesia baru membutuhkan kepemimpinan yang adil danbiiaksana

dalam mengendalikan roda pemerintahan. Kepemimpinan yang cerdas

dan bervisi rnanajemen tingkungan pendirdikan secara' terencana,

esensial, komprehensif dan sistemik. Kepemimpinan yang menelurkan

kebijakan-kebijakan rasional dan tepat dalam peningl€tan mutu

pendidikan. Kepemimpinan yang melakukan pengelolaan lingkungan

pendidikan secara visioner dan terintegrasi secara tepat antiara akar nllai

historis budaya bangsa dengan modemisasi Aistern nilai yang beradab

dan bennartabat. Kepemimpinan yang akan rnbmiiawa ln onesia baru,

lndonesia yang akan menjuarai kembali keiuaraan Asian Games yang
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akan dilaksanakan tahun 2014 ini, lndonesia yang ak** trex1$*di tempat

untuk menimba itmu pelaiar dan mahasiswe dari negBra ta*n serta

lndsnesia yang ungguldan fembali menjadi macan Asia, sernsga-."
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