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Pengantar Penulis 
 

 

 

 

 

ada dasarnya, pendidikan merupakan suatu gagasan 

dan konsep yang mengajarkan bagaimana agar proses 

penyelenggaraan pendidikan itu dapat dikonstruksi dan 

diterapkan untuk memanusiakan manusia. Bagaimana agar 

pendidikan yang dilaksanakan itu bisa membebaskan 

manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan 

sosial ekonomi maupun segala bentuk rupa penjajahan pada 

aspek lain terhadap sesama manusia. Esensi pendidikan itu 

sendiri harus diarahkan kepada suatu pendekatan yakni 

agar setiap umat manusia itu bisa dekat dengan Tuhan Sang 

Pencipta yang tidak lain ialah untuk menggapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Maka untuk menuju pada arah itu 

dibutuhkan penuntun yakni guru sebagai pengajar dengan 

memperkenalkan ilmu pengetahuan.  

Bahkan tujuan pendidikan bukan hanya untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap peserta didik 

yang pada dasarnya adalah generasi penerus bangsa, tetapi 

juga pembentukan akhlaq dan kepemimpinan yang baik itu 

bersifat transformatif, maupun perilaku ideal yang 

diharapkan. Oleh karena itu, manajemen pendidikan 

berbasis kompetensi dan karakter sangatlah penting sekali 

dalam mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu 

berkomunikasi yang efektif dan berakhlakulkarimah. Selain 

itu, peserta didik yang merupakan notabene pemimpin masa 

P 
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depan bangsa maka orientasi pembelajaran dalam 

manajemen pendidikan hendaklah dapat membentuk 

jaringan nilai-nilai yang perlu dikembangkan di dalam 

proses pendidikan itu sendiri sehingga output dari 

pelaksanaan dapat menjadi potensi dan kemampuan untuk 

membangun masa depan umat manusia. 

Institusi pendidikan pada era digital sekarang selalu 

dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kebutuhan 

zaman yang tengah berkembang. Pendidikan harus 

dikonstruksi dengan suatu konsep nilai yang kuat dan 

komprehensif agar produk yang dihasilkan dapat menjawab 

tantangan dan tuntutan serta kebutuhan zaman. Semua 

pihak yang berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan 

baik itu formal, nonformal dan informal terutama 

pemerintah diharapkan dapat berperan semaksimalmungkin 

untuk menggerahkan sumber daya manusia guna 

mewujudkan cita-cita pembangunan di bidang pendidikan. 

Tugas utama guru sebagai pendidik ialah bagaimana 

menciptakan iklim pembelajaran dan implementasi nilai dan 

konsep pendidikan bisa berdampak langsung bagi peserta 

didik. karena guru sebagai pendidik adalah sumber 

keteladanan dan sekaligus menjadi inspirasi moral dan etika 

bagi anak-anak.  

Guru sebagai sumber moral dalam pembelajaran yang 

bernafaskan sistem nilai mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang tinggi dalam menjalankan misi pendidikan. 

Institusi pendidikan pada setiap jenjang harus mampu 

merebut dan memegang kepercayaan masyarakat sebagai 

lembaga yang mampu menyiapkan sumber daya manusia 

berkualitas, yang dapat memadukan sistem nilai agama dan 

ilmu pengetahuan serta menampilkan keberadaannya 

sebagai komunitas moral, komunitas intelektual dan 

komunitas profesional di tengah masyarakat, bangsa, dan 
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negara. Manajemen pendidikan berbasis moral dan 

kompetensi di masa sekarang dituntut untuk mengandung 3 

(tiga) komponen utama, yaitu keunggulan ilmu, kapabilitas 

menjadi pemimpin dan kemuliaan akhlaq, sehingga produk 

yang dihasilkan dapat mengintegrasikan dimensi 

keunggulan ilmu, kepemimpinan serta kemuliaan akhlaq 

sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk berjuang demi 

kemajuan bangsa dan negara. 

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas 

sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka konsep 

pembelajaran yang responsif dan efektif  harus dirumuskan 

dalam sistem pendidikan ideal. Pendidikan dalam praktik 

pembelajaran harus mampu menghadapi bahkan menerima 

kenyataan dalam menghadapi tuntutan zaman, yaitu 

kebutuhan akan tenaga-tenaga yang profesional dan 

berdedikasi tinggi, menguasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta sistem pendidikan nasional yang 

diberlakukan telah dirancang oleh pemerintahan sekarang 

sedemikian bagusnya sehingga peserta didik diharapkan 

bisa mempunyai sikap maupun perilaku aktif-responsif 

terhadap perkembangan yang ada. Adapun nilai-nilai yang 

mendasari rancang bangun sistem pendidikan ini tercermin 

dalam 3 (tiga) orientasi pendidikan, yaitu: (i) keterpaduan 

Ilmu dan Agama; (ii) menciptakan lulusan yang berjiwa 

mandiri dan (iii) pemihakan terhadap masyarakat tidak 

mampu. 

Kurikulum pendidikan nasional yang disusun 

dimaksudkan agar guru/pengajar dan peserta didik 

mempunyai kemampuan yang tinggi dalam penguasaan 

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta 

memiliki keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ). Proses 

pembelajaran dalam pendidikan tidak saja bertujuan untuk 

meningkatkan ilmu, melainkan juga secara terencana 
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membantu proses pengembangan diri generasi masa depan 

bangsa, seperti kemampuan berkomunikasi, kemandirian, 

bekerja sebagai tim dan memimpin kelompok. 

Salah satu langkah pentingnya dalam pembinaan 

sistem manajemen pendidikan yang diuraikan dalam buku 

ini adalah pemberdayaan akademik. Kegiatan 

pemberdayaan meliputi pemberdayaan tenaga pengajar, 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat, laboratorium, fasilitas dan sarana serta 

program-program lainnya. Dalam konteks itu, penulis 

mengharapkan dari program pengembangan dan 

pemberdayaan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat 

terus meningkatkan kualitas dan citra sistem belajar 

mengajar pada setiap institusi pendidikan. 

Akhirnya, penulis menaruh harapan pada pembaca 

untuk memberikan masukan terhadap isi buku ini, karena 

sangat boleh jadi buku ini terdapat kekurangan dan 

kelemahan. Masukan pembaca atas buku ini menjadi bahan 

revisi pada edisi berikutnya, dan penulis menghaturkan 

terimakasih. Semoga karya ini bisa memberikan manfaat 

bagi penulis, pembaca dan dapat menambah literatur di 

bidang kajian/penelitian pendidikan.  

 

Jakarta, 3 November 2019 

 

 

Dr. Masduki Ahmad, MM. 
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BAB I 
PENDIDIKAN DAN AMANAH 

KONSTITUSI  

 

 

 

A. Pengantar   

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang 

tumbuh dan berkembang begitu pesat pasca perubahan 

sistem pemerintahan dari otoriter menjadi pemerintahan 

demokratis setelah Amerika Serikat dan India. Seiring 

gerakan reformasi sistem pemerintahan itu, tidak 

terkecuali perubahan pada sistem pendidikan nasional 

pun kemudian menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa 

dihindarkan oleh rezim serba terutup dan otoriter itu. 

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa 

pertengahan tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya 

rezim Orde Baru dan perubahan sistem kehidupan pada 

berbagai aspek telah memberikan arah positif bagi dunia 

pendidikan di Indonesia. Indonesia pada masa transisi 

reformasi tersebut kemudian melakukan empat kali 

perubahan atau amandemen UU Dasar 1945 yang semula 

dikonstruksi dalam pemikiran masyarakat seakan-akan 

konstitusi UUD 1945 merupakan kitab suci yang sangat 

sakral dan sangat sulit untuk diubah. Akan tetapi 

kebebasan masyarakat yang ditopang oleh kebebasan 
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media massa itu kemudian mendorong pemerintahan era 

reformasi dimulai dari pemerintahan B.J. Habibie 

dilakukanlah amandemen atau perubahan UUD 1945. 

Selama empat kali perubahan UUD 1945 itu dilakukan 

selama masa pemerintahan reformasi, nampaknya aspek 

pendidikan mendapatkan bagian penting yang disentuh 

untuk pembaharuan pendidikan di Indonesia menjadi 

lebih baik.  

Hal itu dilakukan tentu dilatarbelakangi oleh 

kenyataan kondisi pendidikan Indonesia yang sangat 

memprihatinkan. Padahal Indonesia merupakan salah 

satu negara tidak hanya di Asia Tenggara tetapi bahkan di 

dunia menjadi negara besar dan mayoritas berpenduduk 

muslim serta memiliki keanekaragaman sosial-budaya 

termasuk agama, suku, dan bahasa yang sangat banyak 

dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. 

Indonesia adalah negara yang pluralis dalam berbagai 

aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Selain kekayaan budaya, Indonesia juga dikenal sebagai 

negara maritim dan memiliki kekayaan sumber daya alam 

yang melimpah. Namun sungguh ironis, kualitas 

pendidikan menjadi problem yang begitu akut dan 

memilukan berbagai pihak. Sistem pendidikan berbasis 

kapitalisme, sekularisme, hedonism, bahkan dalam praktik 

diskriminatif sehingga tidak mencerminkan dasar dan 

nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan. 

Pendidikan di Indonesia terutama sebelum 

reformasi tidak dijalankan secara efektif. Oleh karena 

sistem pendidikannya tidak lebih memihak kepada kaum 

tertindas atau masyarakat lemah. Pendidikan bahkan 

lebih memberikan kesempatan dan peluang terhadap 

kalangan atau kelompok masyarakat tertentu terutama 
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masyarakat kelas elit menengah sehingga yang terjadi 

adalah ketimpangan yang menyebabkan kecemburuan 

sosial-ekonomi pada masyarakat yang begitu kuat. 

Ketidakadilan pendidikan tersebut memicu kesenjangan 

ekonomi bahkan disparitas sosial yang sangat kentara 

sehingga kerap menimbulkan problem-problem baru 

dalam masyarakat. Pendidikan yang diskriminatif 

tersebut mengancam integritas Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Hal itulah yang terjadi pada awal reformasi. 

Ketidaksiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi 

kebebasan demokrasi yang berdampak pada tuntutan 

keluar dari NKRI sebagaimana yang terjadi pada Timor 

Leste yang sebelumnya adalah bagian dari provinsi di 

Indonesia.  

Padahal konstitusi UUD 1945 telah memberikan 

pedoman yang jelas mengenai bagaimana menjalankan 

pendidikan secara baik dan berkelanjutan serta 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kuat 

dan mandiri. Dalam praktik tujuan pendidikan 

sebagaimana dituangkan dalam konstitusi seperti pada 

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional itu tidak dijalankan dengan baik sehingga kerap 

menimbulkan kekecewaan sekelompok masyarakat 

terhadap negara. Tujuan dan pelaksanaan fungsi 

pendidikan nasional pada dasarnya sangatlah ideal tetapi 

pemerintahan setiap pergantian kepemimpinan selalu 

berbeda-beda dalam penerapannya. Bahkan isyu 

perbaikan kualitas pendidikan sekadar dijadikan bahan 

atau alat kampanye para calon pemimpin bangsa kita. 

Sebenarnya kalau mau diterapkan secara baik 

sesungguhnya fungsi pendidikan nasional itu mampu 

menjadi solusi bagi tuntutan disintegrasi bangsa.  
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Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Maka idealnya fungsi pendidikan yang efektif 

berdasarkan amanat konstitusi tersebut diharapkan 

pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi 

kependidikan tersebut dengan penuh tanggungjawab. 

Proses pembelajaran dan pengalaman nilai-nilai 

pendidikan yang ditanamkan oleh guru kepada peserta 

didik harus dibekali dengan nilai-nilai kepemimpinan 

berbasis budaya nasional. Pendidikan nasional yang 

menanamkan kepribadian anak didik untuk kelak 

menjadi generasi dan pemimpin yang penuh 

tanggungjawab. Proses dari pendidikan yang 

menghasilkan mental generasi menjadi sosok pembaruan. 

Anak didik yang diharapkan kelak menjadi agen 

perubahan. Menjadi sumber lokomotif perubahan 

terhadap kehidupan sosial dan kemasyarakatan.  

Sosok agen perubahan secara internal lembaga 

pendidikan dimaksud adalah adanya sosok pemimpin 

yang menjalankan kepemimpinan secara efektif, yaitu 

kepemimpinan yang mampu mengatur segenap 

sumberdaya di lembaga yang dipimpinnya ke arah visi 

dan misi yang diharapkan. Terutama sumberdaya 

manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang 



17 

disinyalir sarat dengan berbagai persoalan, diantaranya 

persoalan kualifikasi, pembinaan dan pengembangan 

keprofesionalan, serta kinerjanya yang sangat 

membutuhkan perhatian, arahan dan bimbingan yang 

intensif dan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu 

menjalankan segenap tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya secara profesional, selaras dengan tuntutan 

standar pendidik dan tenaga pendidikan yang 

dipersyaratkan. 

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah 

satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah 

”mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap 

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, 

agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan 

akan membuat warga negara Indonesia memiliki 

keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki 

kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri 

dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat 

madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. 

Dengan demikian  pendidikan merupakan hal yang 

paling utama dalam membentuk suatu bangsa, oleh sebab 

itu manejemen pendidikan berperan penting dalam 

sebuah pendidikan dimana didalamnya harus ada 

perencanaan, pengelolaan, pengarahan dan controlling 

yang baik dari sebuah pimpinan sekolah. 

 

B. Konstitusi Pendidikan 

Tujuan utama pembangunan di bidang pendidikan 

berdasarkan amanat konstitusi adalah mencerdaskan 
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masyarakat Indonesia secara merata. Pendidikan 

diorientasikan untuk bagaimana dapat mencerdaskan 

warga masyarakatnya. Pendidikan yang dirumuskan 

untuk menciptakan masyarakat yang beradab karena 

memiliki kemampuan pemahaman terhadap kehidupan 

sosial. Pendidikan pada dasarnya memiliki 

tanggungjawab yang tinggi dalam upaya mencerdaskan 

anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa meliputi 

semua aspek kehidupan bernegara, jadi makna filosofinya 

lebih tinggi yakni tidak sekadar pada mencerdaskan 

bangsa. Ada kata kehidupan, makna dari kata kehidupan 

itu tentu menjadi refleksi sosiologis tersendiri di mana 

peran dan tanggungjawab negara dituntut untuk 

memberikan hak-hak warganegara di dalm kehidupan 

berbangsa.  

Bangsa manapun di dunia ini, akan maju 

peradabannya dan akan lebih cepat laju pembangunannya 

bahkan akan lebih mampu dan kuat bersaing dengan 

negara-negara lain manakala pembangunan di bidang 

pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah. Negara 

yang maju dan beradab hanya karena mengedepankan 

kualitas kehidupan masyarakatnya akan selalu 

menjadikan pendidikan sebagai pilar penting memajukan 

bangsanya. Tidak akan mungkin suatu bangsa di dunia 

ini yang maju dan mampu bersaing bahkan tampil 

sebagai negara kuat dan disegani negara lain apabila 

pendidikan mencerdaskan kehidupan anak bangsanya 

benar-benar terjamin.  

Indonesia merupakan negara yang mutu 

pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan 

negara-negara lain bahkan sesama anggota negara 
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ASEAN pun kualita SDM bangsa Indonesia masuk dalam 

peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena 

pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara 

maksimal. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus 

segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang 

memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya 

bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan 

agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang 

berjalan cepat. 

Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada 

mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta 

didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi. Saat ini pendidikan sekolah wajib di terima 

oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan 

mengenyam pendidikan kita dapat mengikuti arus global 

dan dapat mengejar ketertinggalan kita dari bangsa 

lain. Namun dalam kenyataannya sekarang ini masih 

banyak orang yang belum dapat mengenyam pendidikan 

sekolah karena faktor ekonomi. Akan tetapi di dalam era 

global ini, hal tersebut tidak boleh terjadi karena akan 

menghambat perkembangan SDM dan bangsa pada 

umumnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus 

mengambil kebijakan yang dapat mengatasi masalah 

tersebut.1 

Sebaliknya, negara manapun akan mengalami 

disorientasi bahkan akan menghadapi ancaman 

globalisasi yang disebabkan oleh kuatnya westernisasi dan 

transformasi budaya luar yang berusaha mengikis dan 

bahkan menggantikan budaya identitas kebangsaannya 

kalau mengabaikan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, 

                                                 
1  https://www.kompasiana.com/fianatasha12509/5b08fa59cf01b437bd6ced83/ 

pendidikan-di-indonesia-vs-pendidikan-di-jepang?page=all 

https://www.kompasiana.com/fianatasha12509/5b08fa59cf01b437bd6ced83/%20pendidikan-di-indonesia-vs-pendidikan-di-jepang?page=all
https://www.kompasiana.com/fianatasha12509/5b08fa59cf01b437bd6ced83/%20pendidikan-di-indonesia-vs-pendidikan-di-jepang?page=all
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kualitas pendidikan harus menjadi pilar penopang bagi 

suatu negara bila hendak bersaing dengan negara-negara 

lain di dunia. Negara yang kuat kualitas pendidikannya 

umumnya tampil dalam pergaulan sosial antar negara 

tidak dikucilkan oleh negara-negara lain, melainkan 

negara itu dijadikan sebagai parameter pembangunan 

bagi negara-negara lain. Itulah mahalnya pendidikan bagi 

suatu bangsa. Pendidikan yang hanya sekadar 

diselenggarakan sebagai prasyarat pembangunan maka 

jelas kekuatan Negara itu tidak akan bertahan lama. 

Namun bangsa yang kuat karena memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang handal maka bangsa itu akan 

dihormati. 

Dalam arsip Gatra, dengan mengutip Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) diuraikan, kata cerdas 

didefinsikan, sebagai (i) sempurna dalam hal 

perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti) 

tajam pikiran; dan (ii) sempurna dalam pengertian 

pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat). Yang dalam visi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) dinyatakan dengan kalimat ''cerdas 

komprehensif''2. 

Ada beberapa ciri orang cerdas. Pertama, orang yang 

melihat persoalan dengan berorientasi pada solutif non-

destruktif, dengan pola penyelesaian berdimensi saat ini; 

mengantisipasi masa depan (antisipatif); dalam kerangka 

menyelesaikan problem-solving. Kedua, orang cerdas 

adalah orang yang saat menyelesaikan persoalan 

berpegang pada pendekatan cost-effective (biaya murah, 

baik menyangkut biaya sosial, politik maupun biaya 

                                                 
2  http://arsip.gatra.com/2012-05-05/majalah/artikel.php?id=151724 

http://arsip.gatra.com/2012-05-05/majalah/artikel.php?id=151724


21 

ekonomi). Ketiga, orang cerdas adalah orang yang ketika 

menyelesaikan perkara menjaga harkat dan martabatnya. 

Tiga ciri orang cerdas ini dibutuhkan untuk 

membangun dan menyiapkan peradaban yang unggul 

dalam kerangka tanggungjawab pendidikan dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyiapkan Generasi 

2045 --generasi pada saat seratus tahun atau satu abad 

Indonesia merdeka-- adalah salah satu cara yang ingin 

ditumbuh kembangkan Kemendikbud saat ini, untuk 

secara paralel membangun pola pikir sekaligus 

menyiapkan keterampilan. 

Dalam kerangka Membangun Generasi 2045, telah 

disiapkan program Pendidikan Anak Usia Dini (baca: 

PAUD-sasi), dengan menekankan pada upaya 

membangun pola pikir untuk mengembangkan rasa 

kepenasaranan intelektual (intellectual curiosity) dan 

prilaku jujur, melalui pendidikan karakter. Pendidikan, 

sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, tentu fokusnya 

tidak hanya PAUD. Bersamaan dengan program PAUD-

sasi dan melanjutkan keberhasilan Program Wajib Belajar 

(Wajar) 9 tahun --keberhasilan tidak boleh menghentikan 

peningkatkan kualitas yang dilakukan terus-menerus tak 

kenal henti-- Kemendikbud kini menyiapkan Program 

Pendidikan Menengah Universal (PMU). Apa yang 

dilakukan tidak hanya dan tidak boleh berhenti pada 

jenjang pendidikan menengah, untuk itu peran perguruan 

tinggi juga harus diikutsetakan dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Maka kita butuh regulasi yang dapat 

mengintegrasikan pemikiran-pemikiran membangun 

perguruan tinggi lebih strategis dengan berpegang pada 

prinsip-prinsip nirlaba, akuntabel, transparan, mutu, dan 

efektif-efisien. Ke depan misi pendidikan tinggi 
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diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan 

peradaban di masa depan. Melalui serangkaian program 

itulah, maka pendidikan dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa, termasuk didalamnya membangun 

karakter bangsa (nation character building), harus bisa 

menumbuhkembangkan kemampuan bersaing dengan 

bangsa-bangsa lain (baca: competitiveness).3 

Pendidikan, semestinya membuat orang yang 

dididik menjadi cerdas. baik secara intelektual, moral, 

fisik maupun emosional. Tapi, dengan model menghafal 

(yang karenanya anak didik dianggap cerdas kalau bisa 

menghafal), alih-alih pendidikan semakin 

mencerdaskan, tapi memperbodoh. Pendidikan justru 

memperbodoh, bukannya mencerdaskan. Sebuah 

pendidikan, semestinya mengikuti alur semacam ini: 

berfikir, bernalar, berilmu, dan berfilsafat. Berfikir, 

berarti apa yang dia dengar dan dia lihat masuk ke 

dalam otak. Bernalar, berarti mencari keterkaitan logis 

apa yang dia lihat dan dia pikirkan. Berilmu, berarti 

menemukan jawaban-sintesis atas hubungan sebab 

akibat dengan bentuk teori universal. Berfilsafat, berarti 

menemukan hakekat terdalam dari apa yang dia 

pikirkan. Pendidikan yang membebani dan 

membodohkan. Bodoh karena tidak disertai dengan 

daya nalar yang tepat. Apakah peserta didik akan 

berilmu? tidak. Dia belum berilmu. Banyak tahap yang 

harus disertai sebelum sampai pada sebuah ilmu. 

Hipotesa, penelitian, dan pengambilan kesimpulan. 

Dengan menghafal, alih-alih bisa berhipotesa dan 

bernalar, bisa menyantolkan apa yang dia baca saja 

                                                 
3 http://arsip.gatra.com/2012-05-05/majalah/artikel.php?id=151724 

http://arsip.gatra.com/2012-05-05/majalah/artikel.php?id=151724
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sudah bagus. Lalu, output pendidikan kita bukan 

menghasilkan manusia-manusia cerdas yang humanis, 

tapi cenderung mengarah pada SDM-SDM yang siap 

kerja dan dengan demikian bersifat mekanis.4  

Dalam konteks itu, manajemen pendidikan 

berbasis pada upaya pemerintah mencerdaskan warga 

bangsa merupakan suatu hal yang niscaya. Pendidikan 

yang dapat membeaskan nalar pemikiran dan 

membentuk perilaku atau budipekerti yang luhur serta 

kepribadian jasmani dan ruhani yang kuat. Pendidikan 

yang diselenggarakan berorientasi pada pembentukan 

karakter kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Oleh karena 

Indonesia merupakan negara yang pluralisme dalam 

berbagai aspek kehidupan sosial, maka pendidikan 

karakter yang berbasis identitas kebangsaan harus 

menjadi pilar pembangunan akhlak warga bangsa.  

Namun pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai 

humanis dan demokratis maka dalam praktik 

kehidupan sosial kemasyarakatan tidak akan 

menghasilkan perilaku-perilaku yang ideal yakni sopan 

santun, saling menghormati dan menghargai satu sama 

lain tanpa melihat perbedaan warna kulit, agama, ras 

dan budaya. Karena Indonesia merupakan negara yang 

majemuk, hampir seluruh aneka ragam budaya 

memiliki dasar-dasar nilai yang berbeda dari aspek 

tertentu namun yang tetap dijunjung tinggi ialah nilai-

nilai pendidikan humanis. Pendidikan yang 

memanusiakan manusia. Itulah esensi nilai pendidikan 

dalam upaya negara mencerskan kehidupan bangsa.  

                                                 
4  https://www.kompasiana.com/heroelonz/54f3f1fb7455139e2b6c82bb/paradoks-

pendidikan-yang-mencerdaskan-malah-membebani 

 

https://www.kompasiana.com/heroelonz/54f3f1fb7455139e2b6c82bb/paradoks-pendidikan-yang-mencerdaskan-malah-membebani
https://www.kompasiana.com/heroelonz/54f3f1fb7455139e2b6c82bb/paradoks-pendidikan-yang-mencerdaskan-malah-membebani


24 

Dalam UUD 1945 juga menegaskan hanya ada satu 

sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Satu sistem pendidikan nasional 

diperlukan agar bangsa Indonesia yang amat majemuk itu 

dapat terus mengembangkan persatuan kebangsaan yang 

menghormati kemajemukan dan kesetaraan sesuai 

dengan “bhinneka tunggal ika.” Berbagai kearifan lokal 

dalam sistem pendidikan nasional di daerah-daerah juga 

dapat diadakan sepanjang merupakan imbuhan dan tidak 

bertentangan dengan dasar negara Pancasila yang 

menghormati kemajemukan, kesetaraan dan persatuan. 

Hal ini dijamin sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 

1945 yang mengatur bahwa “Negara memajukan 

kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan 

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Setidaknya 

terdapat dua hal berdasarkan kaidah tersebut, yakni 

adanya kewajiban mutlak negara untuk memajukan 

kebudayaan Indonesia dan adanya jaminan dari negara 

kepada masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan 

Indonesia. 

 

C. Hak Konstitusional Pendidikan Dalam Pengembangan 

Diri  

Memang konstitusi di mayoritas negara demokrasi 

modern selalu memberikan hak politik masyarakat secara 

konstitusional yaitu pelaksanaan pemilihan bagi pria dan 

wanita. Perkecualian yang paling menonjol adalah di 

Swiss yang kontroversi tentang hak pilih untuk wanita. Di 

beberapa negara bagian, kaum wanita mendapatkan hak 

pilih untuk urusan negara bagian, tetapi sejauh itu 

tuntutan mereka untuk persamaan hak suara di tingkat 
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federal belum terpenuhi. Masih ada beberapa negara 

mempersyaratkan kondisi-kondisi khusus untuk hak 

suara, meskipun hak pilih dewasa memang ada.5 

Setiap konstitusi di pelbagai negara, hak asasi selalu 

kita temui. Dilihat dari sifatnya, kita mengenal adanya 

dua macam hak asasi. Pertama adalah hak asasi manusia 

klasik (de klassieke grondrechten), dan kedua adalah hak 

asasi manusia sosial (de sociale grondrechten). Hak asasi 

manusia klasik adalah hak asasi manusia yang timbul dari 

eksistensi manusia, seperti antara lain hak untuk bersifat 

dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat baik 

secara lisan maupun tertulis, dan hak untuk menganut 

agama tertentu. Dengan adanya pengakuan terhadap hak-

hak tersebut mengandung arti, penguasa dibatasi 

kekuasaannya. Segala tindakan, perbuatan tidak boleh 

bertentangan dengan adanya hak-hak tersebut, kecuali 

dalam hal-hal yang disetujui oleh rakyat melalui wakil-

wakilnya yang duduk dalam lembaga perwakilan 

permusyawaratan rakyat. Hak asasi manusia adalah hak-

hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik 

bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hal ini pada hakekatnya 

berkenaan dengan hak manusia/warga negara untuk 

hidup bahagia dalam masyarakat negara.6 

UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi setelah 

Pancasila, dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A 

ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 C ayat (1) UUD 

1945, memuat ketentuan bagaimana hak-hak warga 

                                                 
5  C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study 

of Their History and Existing Form, dalam (Terj.), Konstitusi-Konstitusi Politik 

Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, (Bandung: Nusa 

Media), 2008, hlm, 96. 
6  Sri Soemantri Martosoewignyo, Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara, dalam Padmo 

Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 

1985), hlm, 9-10. 
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negara menggunakan hak preferensi politik di setiap ivent 

pelaksanaan pemiu. Dalam pengertian luas, ketentuan 

dalam pasal-pasal dimaksud mengatur mengenai 

kebebasan masyarakat menggunakan hak memilih dan 

dipilih secara demokratis. Hak dasar (basic right) bagi 

setiap induvidu sebagai warga bangsa dalam kehidupan 

bermasyarakat yang harus mendapatkan jaminan 

kepastian hukum dalam negara. Rumusan pasal-pasal itu 

memiliki dasar filosofis dan sosio-antropologis yang kuat. Di 

mana negara melalui pemerintah atau kelompok individu 

apapun yang terikat dengan kepentingan apapun, akan 

tetapi dalam pelaksanaan pemilu hendaknya tidak boleh 

terjadi praktik diskriminasi dan penyimpangan untuk dan 

atas nama negara demokrasi.  

Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan 

ketentuan diatas, sebab ketentuan diatas sejalan dengan 

prinsip HAM dan sekaligus menjadi prasyarat penting 

bagi sebuah negara demokrasi (democratische rechtsstaat). 

Negara demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip 

negara hukum. Oleh karena prinsip penegakan negara 

hukum (rechtsstaat), maka pengertian tentang sistem 

negara hukum tidak serta merta dimaknai dan 

dipraktikan sebagai suatu sistem yang mengarah pada 

‘absolute rechtsstaat’ tetapi pengertian negara hukum yang 

dimaksud ialah penegakan negara hukum yang 

demokratis (democratische rechsstaat) atau dengan makna 

sempitnya penerapan negara hukum demokratis harus 

dapat menjamin ditegakannya hak-hak warga negara 

dalam pelbagai aspek kehidupan bernegara.  

Dalam konteks pemerintahan era presiden Joko 

Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (2014-2019) terutama 

pada akhir menjelang akhir jabatan dan bersamaan 
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dengan pemilihan umum serentak tahun 2019, telah 

dikeluarkan kebijakan populis untuk menarik simpati 

rakyat Indonesia yang kalau dilihat dari perspektif 

pembangunan pendidikan berkeadilan sudah cukup 

rasional. Kebijakan populis pemerintahan Joko Widodo 

dan Muhammad Jusuf Kalla tersebut perlu diapresiasi 

karena dalam praktik telah menghasilkan perubahan 

bahkan lompatan peningkatan perbaikan kualitas baik 

secara infrastruktur maupun secara suprastruktur cukup 

signifikan. Bahkan kebijakan populis tersebut oleh Sri 

Mulyani Indrawati selaku menteri Keuangan melihatnya 

dari perspektif percepatan peningkatan pendidikan lewat 

alokasi anggaran negara sudah sangat ideal. Persoalan 

utama ialah bagaimana implementasinya di tingkat 

lapangan.  

Dalam meraih simpati masyarakat, Jokowi di era 

pemerintahannya telah menggejot pembangunan 

infrastruktur. Jokowi juga menggelontorkan banyak 

bantuan sosial. Tercatat di era pemerintahan Jokowi, ada 

beberapa bantuan sosial yang ditonjolkan. Salah satunya, 

bantuan Program Keluarga Harapan yang pada 2019 ini 

total anggarannya Rp34,4 triliun atau naik hampir dua 

kali lipat dibanding 2018 yang hanya Rp19,2 triliun. Selain 

itu, Jokowi juga menggelontorkan bantuan pendidikan 

berbentuk Kartu Indonesia Pintar dan kesehatan yang 

berbentuk Kartu Indonesia Sehat. Untuk kartu Indonesia 

Pintar anggaran yang digelontorkan untuk 2019 ini 

mencapai Rp11,2 triliun. Sementara itu, untuk Kartu 

Indonesia Sehat, total anggaran yang digelontorkan pada 

2019 ini mencapai Rp29,7 triliun. Sri 

Mulyani mengutarakan kebijakan populis yang dijalankan 

pemerintahan Jokowi cukup memberikan manfaat bagi 
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kehidupan masyarakat. "Infrastruktur juga populis tapi 

membantu, karena masyarakat merasakan penderitaan. 

Bagaimana kurangnya infrastruktur itu membuat 

kehidupan mereka terbebani.”7  

Tidak banyak orang menolak anggapan bahwa 

pendidikan menjadi kunci dalam menentukan 

keberhasilan sebuah negara. Namun pada kenyataannya, 

pengalokasian anggaran pendidikan bisa sangat berbeda 

antara negara satu dengan lainnya. World Economic 

Forum (WEF) telah merilis laporan tahunan "The 

Organization for Economic Cooperation and Development" 

(OECD) (25/10/2018) terkait bidang pendidikan dari 36 

negara anggota. Diantara tolok ukur dalam penilaian 

tersebut adalah eksplorasi berapa banyak uang yang 

dihabiskan untuk pendidikan oleh masing-masing negara 

ini.   

Yohanes Enggar Harususilo 8  melaporkan 

perkembangan terkait langsung dengan kepedulian 

negara-negara maju di dalam memajukan pendidikan 

mereka dalam konsep pembangunan negara dengan 

mengalokasikan anggaran pendidikan yang bervariasi. 

Tujuan mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih 

tinggi tersebut tidak lain semata menciptakan kualitas 

pendidikan yang lebih baik guna mewujudkan peradaban 

bangsa yang ideal dan kompetitif. Karena bagaimanapun 

negara manapun tidak akan maju dan mampu bangkit 

bersiang dengan negara-negara lain di dunia apabila 

negara itu tidak memperhatikan pembangunan pada 

sektor pendidikan. Jadi pembangunan negara pada aspek 

                                                 
7  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190228135910-532-373477/sri-mulyani-

sebut-kebijakan-populis-jokowi-benar? Jakarta, Kamis (28/2). 
8  https://www.kompas.com. tanggal 30 Oktober 2018  

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190228135910-532-373477/sri-mulyani-sebut-kebijakan-populis-jokowi-benar?
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190228135910-532-373477/sri-mulyani-sebut-kebijakan-populis-jokowi-benar?


29 

pendidikan merupakan instrument fundamental yang 

patut di kerjakan oleh pemerintah.  

Menurut Yohanes, bahwa terdapat lima negara besar 

di dunia yang dapat dikategorikan sebagai negara-negara 

yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang cukup 

tinggi terhadap pengamalan nilai-nilai hak asasi manusia 

khususnya dalam menciptakan pemenuhan hak-hak 

pendidikan bagi warga negara yang tidak mampu. Hak 

warga negara mendapatkan pendidikan yang layak 

sebagaimana hak-hak masyarakat yang lebih mampu 

sebagaimana amanat konstitusi. Akan tetapi dalam 

praktik memang dirasakan pemenuhan hak-hak 

warganegara untuk mendapatkan pendidikan yang layak 

khususnya di Indonesia masih jauh dari apa yang 

diharapkan.  

Dalam uraian Yohanes tersebut terdapat lima negara 

dengan Alokasi Anggaran Pendidikan terbesar pada 2015, 

total pengeluaran rata-rata untuk pendidikan negara-

negara OECD, diukur dari proporsi total pengeluaran 

pemerintah, adalah 11%.  Angka terendah adalah negara 

Yunani dengan total belanja sektor pendidikan 6%. Hanya 

lima negara yang menghabiskan lebih dari 15% untuk 

pendidikan: Brasil, Chili, Meksiko, dan Selandia Baru. 

Anggaran Pendidikan Indonesia-Vietnam Sama, Kualitas 

Beda Chili menempati posisi ke-3 dengan belanja 

pendidikan sebanyak 16% dan Selandia Baru berada di 

peringkat ke-2 dengan total anggaran pendidikan sebesar 

19%. Kosta Rika menempati total anggaran belanja 

tertinggi dengan angka lebih dari 30%. Dalam data 

tersebut, Inggris menduduki posisi ke-13, Amerika Serikat 

di posisi ke-17 dan Belanda di peringkat ke-20.   
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Catatan Yohanes, negara Finlandia yang dianggap 

memiliki pendidikan terbaik "hanya" menempati posisi 

ke-22 dengan alokasi anggaran pendidikan di bawah 15% 

dari total belanja negara. Meski Indonesia tercantum 

sebagai partner OECD sayangnya tidak ditemukan data 

pengeluaran alokasi anggaran pendidikan Indonesia di 

tahun tersebut. Anggaran pendidikan Indonesia Melansir 

data laman resmi sekretariat negara, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 

2018 telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 

444, 131 triliun. Kementerian Agama (Kemenag) 

memperoleh alokasi terbesar yaitu Rp 52,681 triliun, 

disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp 40,393 

triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun. Sisanya tersebar 

bagi 17 kementerian dan lembaga lain di antaranya 

Kemenkominfo (Rp 51,614 miliar), Badan Tenaga Nuklir 

Nasional (Rp 52,800 miliar), KLH (Rp 99,297 miliar), 

Kementerian ESDM (Rp 109,756 miliar), serta 

Kementerian Koperasi dan UKM (Rp 115 miliar)9.  

Harapan besar pada kenaikan kualitas pendidikan, Sri 

Mulyani selaku Menkeu RI menyampaikan anggaran 

pendidikan memiliki peranan yang vital sebagai tulang 

punggung pembangunan sumber daya manusia melalui 

pendidikan. Lebih lanjut, anggaran pendidikan dalam APBN 

2018 sebesar Rp 444,131 triliun adalah 20 persen dari total 

keseluruhan anggaran. Dimana sebelumnya, Kemenkeu 

sempat memberikan catatan khusus terkait kenaikan 

anggaran pendidikan ini. “Indonesia dan Vietnam sama-

                                                 
9  http://www.kompas.com, tanggal 30 Oktober 2018 
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sama spending 20 persen dari budget negara untuk 

pendidikan. Tapi hasilnya sangat beda”. Menurut Sri 

Mulyani perbedaan tersebut terlihat dari daftar peringkat 

yang diberikan oleh World Economic Forum, yakni Indonesia 

di peringkat ke 53 sedangkan Vietnam berada di peringkat ke 

8 terbaik dunia.10 

Dalam konteks pembangunan nasional pada 

aspek pendidikan menurut Arasy Pradana Azis, 

mustahil suatu bangsa dapat berbicara mengenai 

hukum, ekonomi, infrastruktur, dan aspek elementer 

kesejahteraan lain, jika mereka sendiri tidak terdidik, 

tidak mengenal struktur nalar untuk menyampaikan 

gagasannya. Selain itu, hanya melalui pendidikan pula, 

nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia dirawat dan 

diwariskan dari generasi ke generasi. Maka berbagai 

pasal di dalam konstitusi kemudian disusun untuk 

menguatkan upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” 

tersebut. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan 

bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.” 

Dalam rumusan pasal tersebut, hak atas 

pendidikan dirumuskan dalam satu nafas dengan 

kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan 

kesejahteraan umat. Dengan demikian, UUD 1945 

memahami pendidikan sebagai sebuah institusi dengan 

dua wajah sekaligus, yaitu ke dalam dan ke luar. 

                                                 
10  https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-

anggaran-pendidikan-terbesar?page=all. 

https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-anggaran-pendidikan-terbesar?page=all
https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/30/08000011/5-negara-dengan-alokasi-anggaran-pendidikan-terbesar?page=all


32 

Artinya, manfaat pendidikan tidak hanya dinikmati 

oleh individu per individu, namun juga masyarakat 

bangsa secara umum. Institusi pendidikan akibatnya 

tak boleh dirancang secara legal-formal semata untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomis (oikos), terutama 

wahana reproduksi tenaga kerja, melainkan juga harus 

berdimensi sosial (deimos) secara langsung. UUD 1945 

juga menggeser pendidikan ke dalam posisi sebagai 

hak dan kewajiban sekaligus. 

Kategori pendidikan sebagai hak berarti 

menempatkan pemenuhannya secara mana suka 

kepada penyandangnya. Dengan kata lain, si orang 

dapat memilih untuk menggunakan atau tidak 

menggunakan hak tersebut. Namun Pasal 31 ayat (2) 

kemudian menegaskan bahwa pendidikan di aras 

dasar juga berdimensi kewajiban. Artinya, ia menjadi 

sebuah institusi yang memaksa dan imperatif. 

Terdapat konsekuensi legal-formal apabila ia tidak 

dijalankan. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya, 

konstitusi juga mewajibkan pemerintah membiayai 

pendidikan di level tersebut. Setidaknya 20 persen 

anggaran negara harus diinvestasikan ke dalam sektor 

ini, sesuai amanat konstitusi. Dengan demikian, 

pendidikan menjadi sektor dengan presentase 

anggaran terbesar di dalam APBN dibandingkan 

sektor-sektor lainnya. Hal ini terlepas dari kenyataan 

bahwa 20 persen tersebut juga menghitung belanja 

Aparatur Sipil Negara di sektor pendidikan. 

Dengan menetapkan “mencerdaskan kehidupan 

bangsa” sebagai tujuan bernegara, ditambah 

operasionalisasinya di dalam pasal-pasal, UUD 1945 

(baik sebelum maupun sesudah amandemen) tak lagi 
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dapat dipandang sebagai sebuah konstitusi politik 

semata. Lebih dari itu, UUD 1945 juga telah menjelma 

menjadi sebuah konstitusi pendidikan. Sebagai sebuah 

konstitusi pendidikan, maka seluruh peraturan dan 

kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia harus 

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya.11 

 

D. Aktualisasi Nilai Pendidikan Normatif 

Pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menjadikan 

warganegara dapat mengakses secara mudah adalah 

tanggungjawab negara melalui pemerintahan terpilih. 

Pemerintah wajib melaksanakan semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai tujuan negara di dalam 

mencerdaskan anak bangsa berdasarkan kategori 

pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Mau 

tidak mau pemerintah harus menjalankan itu secara 

konsisten, termasuk bagaimana melakukan supervisi, 

pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga 

nonpemerintah yang melaksanakan pengelolaan pendidikan, 

baik pendidikan formal, nonformal dan informal. 

Pengelolaan pendidikan yang teratur dan tertib berdasarkan 

ketentuan norma konstitusi yang mengatur tentang 

pengelolaan pendidikan wajib melibatkan pemerintah. 

Karena tanpa melibatkan pemerintah sebagai fasilitasi dan 

sebagai pengawas dan bertugas melakukan monitoring 

evaluasi maka pengelolaan pendidikan bisa terhambat 

bahkan dapat disalahgunakan sebagaimana terjadi dalam 

                                                 
11  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a5bde9acd5/konstitusi-pendidikan--

pendidikan-konstitusi-oleh--arasy-pradana-a-azis/ 

 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a5bde9acd5/konstitusi-pendidikan--pendidikan-konstitusi-oleh--arasy-pradana-a-azis/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6a5bde9acd5/konstitusi-pendidikan--pendidikan-konstitusi-oleh--arasy-pradana-a-azis/
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beberapa kasus seperti yang pernah muncul pada awal 

reformasi yakni hadirnya Undang-Undang tentang Badan 

Hukum Pendidikan (BHP) yang kontroversial karena BHP 

diberikan juga kepada institusi-instusi penyelenggara 

pendidikan lain selain yang sudah ada hingga dihilangkan 

dalam beberapa tahun kemudian. 

Dalam konteks pengelolaan pendidikan yang 

merupakan tanggungjawab negara tersebut sebenarnya tidak 

ada alasan pemerintah untuk tidak memajukan pendidikan. 

Karena dengan pengelolaan sistematis berdasarkan 

ketentuan norma hukum yang ada akan lebih bagus dalam 

pelaksanaannya. Terkait pengelolaan pendidikan yang 

menjadi tanggungjawab negara itu pun sudah diatur 

sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor  20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam 

ketentuan norma sistem pendidikan nasional itu sudah diatur 

bagaimana peran dan tanggungjawab pemerintah mengelola 

pendidikan.  

Dalam Bab XIV Bagian kesatu dan Bagian kedua 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan dinyatakan 

dalam pasal-pasal sebagai berikut:  

Pasal 50  

1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan 

tanggungjawab Menteri.  

2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar 

nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan 

nasional.  

3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 
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dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 

internasional.  

4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas 

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga 

kependidikan, dan penyediaan fasilitas 

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah 

Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan 

menengah.  

5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah, serta satuan 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.  

6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki 

otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.  

7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Pasal 51  

a) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.  

b) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan 

berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan 

mutu, dan evaluasi yang transparan.  

c) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 52  

a) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

masyarakat.  
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b) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan 

nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

c) Sedangkan untuk Bagian Kedua dinyatakan mengenai 

Badan Hukum Pendidikan yang terdiri dari sat pasal, 

empat (4) ayat, sebagai berikut: 

Pasal 53  

1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal 

yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat 

berbentuk badan hukum pendidikan.  

2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan 

pendidikan kepada peserta didik.  

3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola 

dana secara mandiri untuk memajukan satuan 

pendidikan.  

4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur 

dengan UU tersendiri.  

Dengan demikian, pengelolaan sistem pendidikan 

merupakan tanggungjawab pemerintah, maka 

kementerian terkait wajib menetapkan program-program 

perencanaan, kegiatan belajar mengajar, melakukan 

kontrol dan monitoring serta evaluasi terhadap setiap 

institusi penyelenggara yang secara resmi terdaftar di 

kementerian terkait yakni baik itu pendidikan umum 

maupun pendidikan agama. Pemerintah seharusnya 

dapat melaksanakan ketentuan itu dengan tegas dan 

professional terutama mengawasi penyelenggara yang 

tidak mengikuti standar penyelenggaraan yang 

ditetapkan pemerintah. Meski pendidikan memang 

membutuhkan peran serta masyarakat di dalam 
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memajukannya. Peran masyarakat itulah yang harus 

diberikan porsi yang sesuai secara adil dan demokratis 

agar pengelolaan pendidikan dapat dioptimalkan dengan 

baik.  

Dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas itu dikatakan, peran serta 

masyarakat dalam pendidikan dapat membantu 

pemerintah dalam melaksanakan agenda pencerdasan 

anak bangsa. Pada bagian kesatu, kedua dan ketiga yang 

terdiri dari lima (5) Pasal itu dinyatakan bahwa:   

Pasal 54  

a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi 

peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, 

organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan.  

b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, 

pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.  

c. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 55  

1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan 

berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan 

nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 

sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.  

2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat 

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan 

evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya 

sesuai dengan standar nasional pendidikan.  

3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 

dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 
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Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain 

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat 

memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber 

daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai peran serta 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Pasal 56  

1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan 

evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan 

dan komite sekolah/madrasah.  

2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan 

Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan 

hierarkis.  

3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, 

dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan 

komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  
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Selanjutnya dalam Bab XVI memuat tentang evaluasi, 

akreditasi, dan sertifikasi. Terdapat 6 Pasal yakni dari Pasal 57 

sampai dengan Pasal 63 yang sebagai berikut : 

Pasal 57  

1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan 

program pendidikan pada jalur formal dan nonformal 

untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.  

Pasal 58  

1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan.  

2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program 

pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara 

berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk 

menilai pencapaian standar nasional pendidikan.  

Pasal 59  

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi 

terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan.  

2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk 

lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.  

3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  
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Pasal 60  

1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 

program dan satuan pendidikan pada jalur 

pendidikan formal dan nonformal pada setiap 

jenjang dan jenis pendidikan.  

2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan 

dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga 

mandiri yang berwenang sebagai bentuk 

akuntabilitas publik.  

3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat 

terbuka.  

4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 61  

1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.  

2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai 

pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus 

ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan 

yang terakreditasi.  

3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara 

pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta 

didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan 

terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan 

tertentu setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

terakreditasi atau lembaga sertifikasi.  

4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
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Adapun terkait dengan pendirian satuan 

pendidikan diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas itu terdapat dalam Pasal 62 yang 

menyatakan sebagai berikut: 

1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal 

yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah.  

2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi 

pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi 

dan sertifikasi, serta manajemen dan proses 

pendidikan.  

3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau 

mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai 

dengan peraturan perUUan yang berlaku.  

4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah.  

Pasal 63  

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan 

oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain 

menggunakan ketentuan UU ini.  

Selain pemerintah sebagai penanggungjawab utama 

dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, 

juga terdapat lembaga pendidikan diluar lembaga 

pendidikan yang resmi diselenggarakan oleh negara. Hal 

itu sebagaimana diatur dalam Bab XVII Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 64 dan Pasal 65, yang 

mengatakan bahwa: Satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik 

warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang 

berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan 

Pemerintah Republik Indonesia.  

Pasal 65  

1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau 

yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan 

pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sesuai dengan peraturan perUUan yang 

berlaku.  

2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan 

dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan 

agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga 

Negara Indonesia.  

3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama 

dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan 

tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara 

Indonesia.  

4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem 

pendidikan negara lain yang diselenggarakan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.  

5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan 

asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Agar pengelolaan pendidikan baik formal, informal 

dan non formal maka dibutuhkan pengawasan 

pemerintah yang ketat. Pengawasan itu dimaksudkan 
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agar dalam praktik penyelenggaraan pendidikan 

diharapkan benar-benar berjalan sesuai visi misi dan 

tujuan pendidikan nasional yang sebenarnya. Pengawasan 

pemerintah diperlukan untuk dapat menertibkan sistem 

dan manajemen pengelolaan secara bertanggungjawab. 

Tanpa pengawasan dikhawatirkan terjadi praktik-praktik 

ketidakwajaran diluar sistem pendidikan yang sudah 

ditetapkan. Perihal pengawasan itu, diatur dalam Bab XIX 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas. Di mana dalam Pasal 66 itu dinyatakan 

sebagaimana pada ayat satu (1); ayat dua (2); dan ayat tiga 

(3) yakni:  

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, 

dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan 

atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang 

dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan 

masing-masing.  

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas publik.  

3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

E. Mewujudkan Pendidikan Kompetitif Sesuai Amanat 

Konstitusi 

Di era demokrasi digital sekarang ini, persaingan 

teknologi semakin ketat bahkan gerak lajunya kemajuan 

ilmu dan teknologi kadang tidak dapat dihalaui oleh 

kekuatan peradaban suatu budaya. Akselerasi kecepatan 

kemajuan ilmu dan teknologi seringkali menimbulkan 

konsekuensi-konsekuensi tertentu baik itu berakibat 
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negatif maupun positif. Kemajuan ilmu dan teknologi 

yang tidak sejalan dengan transformasi peradaban bangsa 

tidak saja menghasilkan generasi serba instan melainkan 

mengancam integritas moral yang pada akhirnya 

menimbulkan kekacauan sistem budaya bangsa yang 

sudah ada. Pada saat yang sama globalisasi dan era pasar 

bebas tidak lagi menghendaki adanya batasan-batasan 

perdagangan termasuk memberikan ruang persaingan uji 

teknologi antar bangsa di dunia. Maka semua negara 

dituntut untuk menngajukan produk-produk kebutuhan 

masyarakat yang lebih berkualitas dan berdaya guna bagi 

bangsa-bangsa lain. Produk yang tidak berkualitas sudah 

pasti dengan sendirinya akan tersingkir bahkan 

mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. 

Dalam konteks itu, pendidikan harus menjadi pilar 

utama untuk mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia. Manajamen pendidikan idealnya harus dikelola 

secara sistematik berdasarkan perintah konstitusi yakni 

tidak semata upaya-upaya pemerintah dalam 

mencerdaskan anak bangsa semata melainkan usaha-

usaha menciptakan kualitas sumber daya manusia yang 

handal terutama guru, kurikulum, infrastruktur dan 

suprastruktur pendidikan yang memadai. Pemerintah 

harus menyediakan pelbagai fasilitas penelitian dan 

praktik-praktik ilmu pengetahuan sains dan teknologi 

yang berbasis pada ilmu terapan namun selalu 

mengedepankan kualitas. Pemerintah menyediakan 

sarana dan prasarana sebagai penunjang strategis bagi 

para guru dan sekolah untuk mendidik dan menyiapkan 

generasi milenial yang unggul dan kompetitif. Tanpa itu 

sulit bagi negara untuk dapat bersaing secara kompetitif 

dengan Negara-negara maju. Karena negara-negara maju 
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umumnya memperhatikan manajemen pendidikan yang 

dikelola dan dilaksanakan secara baik dengan selalu 

memperhatikan kualitas.  

Jika bangsa Indonesia tidak mau ditinggalkan oleh 

negara-negara maju di dunia bahkan negara-negara 

tetangga yang sudah cukup mapan maka tidak ada alasan 

untuk tidak menetapkan program pembangunan di 

bidang pendidikan secara baik. Karena manajemen 

pendidikan yang tidak mengindahkan aspek kompetitif 

kelak akan merugi bahkan terus mengalami 

ketertinggalan dari Negara-negara lain. Maka hal itu akan 

menjadi bom waktu yang berkepanjangan tanpa suatu 

makna pendidikan yang hakiki. Oleh karena itu, tugas 

pemerintah adalah melaksanakan konsep pembangunan 

dan pengembangan manajemen pendidikan dengan baik. 

Sekolah-sekolah di Indonesia sudah saatnya 

mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang 

berbasis iptek dan imtaq. Tanpa itu maka jelas pendidikan 

yang diselenggarakan tidak akan menjadi solusi jangka 

panjang bagi bangsa Indonesia dalam pergaulan sosial 

antar bangsa.  

Selain peran dan fungsi pemerintah yang demikian 

yang diharapkan, yang tidak kalah penting ialah peran 

dan tujuan setiap orangtua untuk memilih dan 

memastikan anak-anak mereka untuk sekolah di mana 

mereka belajar. Sekolah sangat menentukan arah dan 

orientasi makna manajemen pendidikan itu 

diselenggarakan yang pada akhirnya dapat menciptakan 

peserta didik yang unggul dan berprestasi tinggi. Dari 

situlah ruang persaingan antar institusi sekolah untuk 

meraih simpati para orang tua murid untuk 

menyekolahkan anak mereka. Karena sekolah menjadi 
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penting sekali bagi para orang tua untuk belajar dan 

meraih masa depan yang lebih baik. Karena 

bagaimanapun sistem manajemen pendidikan kompetitif 

akan memudahkan anak didik atau lulusan yang lebih 

mampu bersaing dan akan lebih mudah diterima di 

lapangan pekerjaan.  

Sekolah idealnya memiliki konsep manajemen 

pendidikan kompetitif agar para orang tua dapat 

mempelajari sebelum memasukan anak-anak mereka 

untuk bersekolah di sekolah yang dimaksud. Konsep 

manajemen pendidikan kompetitif itu bisa dirumuskan 

dalam kurikulum dan dapat diakses oleh masyarakat luas. 

Selain memberikan ruang yang baik untuk masyarakat 

mengetahui konsep manajemen pendidikan kompetitif, 

sekolah juga harus melakukan sosialisasi secara teratur di 

lingkungan-lingkungan sosial yang dapat dijangkau 

masyarakat guna mengetahui lebih jauh soal konsep 

manajemen pendidikan kompetitif sekolah dimaksud. 

Konsepnya manajemen pendidikan itu bisa ditungakan 

dalam sebuah buku kecil yang lebih mempermudah bagi 

masyarakat luas. Manajemen pendidikan berbasis 

kompetitif itu hendaklah disusun secara konsep untuk 

mengidentifikasi untuk mengetahui murid-murid sekolah 

itu siapa saja yang memiliki bakat dan kemampuan pada 

bidang-bidang tertentu; menetapkan program pra-masa 

sekolah; kurikulum yang padat dan efektif; efisiensi 

dalam menjalankan tugas dan fungsi guru; target hasil 

yang hendak dicapai; menyediakan laboratorium untuk 

kebutuhan riset karena dengan penelitian itu kemudian 

menstimulasi anak didik untuk mencari tahu dari apa 

yang belum diketahui menjadi lebih tahu; dan 

menciptakan minat baca yang kuat bagi anak didik serta 
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membangun tradisi komunikasi yang kompetitif antara 

anak didik dengan pendidik serta orang tua.  

Manajemen pendidikan dalam sebuah tulisan 

Sulipan dikatakan bahwa manajemen pendidikan adalah 

proses pendidikan yang bermutu, tercakup berbagai 

input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), 

metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), 

administrasi, sarana dan prasarana, sumber daya lainnya, 

serta penciptaan suasana yang kondusif. Antara proses 

dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan 

tetapi, agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam 

arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh 

sekolah, dan target yang akan dicapai untuk setiap tahun 

kurun waktu tertentu harus jelas. Selain itu, 

berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada 

mutu hasil output yang ingin dicapai. 

  

2. Total Quality Management (TQM) di Lembaga 

Pendidikan 

Manajemen Mutu Terpadu sangat populer di 

lingkungan organisasi profit, khususnya di lingkungan 

berbagi badan usaha/perusahaan dan industri, yang 

telah terbukti keberhasilannya dalam mempertahankan 

dan mengembangkan eksistensinya masing–masing 

dalam kondisi bisnis yang kompetitif. Kondisi seperti 

ini telah mendorong berbagai pihak untuk 

mempraktekannya di lingkungan organisasi non profit 

termasuk di lingkungan lembaga pendidikan. 

Sebagaimana Hadari Nawari, seperti dikutip 

Sulipan, dikatakan, TQM (Manajemen Mutu Terpadu) 

adalah manejemen fungsional dengan pendekatan yang 

secara terus menerus difokuskan pada peningkatan 
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kualitas, agar produknya sesuai dengan standar 

kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan umum (public service) dan 

pembangunan masyarakat (community development). 12 

Konsepnya bertolak dari manajemen sebagai proses 

atau rangkaian kegiatan mengintegrasikan sumber 

daya yang dimiliki, yang harus diintegrasi pula dengan 

pentahapan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, 

agar terwujud kerja sebagai kegiatan memproduksi 

sesuai yang berkualitas. Setiap pekerjaan dalam 

manajemen mutu terpadu harus dilakukan melalui 

tahapan perencanaan, persiapan (termasuk bahan dan 

alat), pelaksanaan teknis dengan metode kerja/cara 

kerja yang efektif dan efisien, untuk menghasilkan 

produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Pengertian lain dikemukakan oleh Santoso yang 

dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana 

bahwa “TQM merupakan sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan 

berorentasi pada kepuasan pelanggan dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi”.13 

Disamping itu Fandy Tjiptono dan Anastasia 

Diana (1998) menyatakan pula bahwa “Total Quality 

Management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui 

                                                 
12  Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang 

Pemerintahan  dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, Yogyakarta, Gadjah Mada 

University Press, 2003), hlm. 46. 
13  Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management, Yogyakarta, Andi 

Offset, 2009, hlm. 4. 
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perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, Hadari 

Nawawi mengemukakan tentang karakteristik TQM 

sebagai berikut:14 

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal 

maupun eksternal; 

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas; 

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah; 

4. Memiliki komitmen jangka panjang; 

5. Membutuhkan kerjasama tim; 

6. Memperbaiki proses secara kesinambungan; 

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; 

8. Memberikan kebebasan yang terkendali; 

9. Memiliki kesatuan yang terkendali; dan 

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 

  

3. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dalam 

Bidang Pendidikan 

Di lingkungan organisasi non profit, khususnya 

pendidikan, penetapan kualitas produk dan kualitas 

proses untuk mewujudkannya, merupakan bagian 

yang tidak mudah dalam pengimplementasian 

Manajemen Mutu Terpadu (TQM). Kesulitan ini 

disebabkan oleh karena ukuran produktivitasnya 

tidak sekedar bersifat kuantitatif, misalnya hanya dari 

jumlah lokal dan gedung sekolah atau laboratorium 

yang berhasil dibangun, tetapi juga berkenaan dengan 

                                                 
14   Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang 

Pemerintahan  dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, Yogyakarta, Gadjah Mada 

University Press, 2003, hlm. 127. 
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aspek kualitas yang menyangkut manfaat dan 

kemampuan memanfaatkannya. 

Demikian juga jumlah lulusan yang dapat diukur 

secara kuantitatif, sedang kualitasnya sulit untuk 

ditetapkan kualifikasinya. Sehubungan dengan itu di 

lingkungan organisasi bidang pendidikan yang 

bersifat non profit, menurut Hadari Nawari, ukuran 

produktivitas organisasi bidang pendidikan dapat 

dibedakan menjadi dua. Pertama, Produktivitas 

Internal, yaitu berupa hasil yang dapat diukur secara 

kuantitatif, seperti jumlah atau prosentase lulusan 

sekolah, atau jumlah gedung dan lokal yang dibangun 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Kedua, Produktivitas Eksternal, yaitu berupa hasil 

yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena 

bersifat kualitatif yang hanya dapat diketahui setelah 

melewati tenggang waktu tertentu yang cukup lama. 

  

4. Sumber-Sumber Mutu atau Kualitas 

Manajemen Mutu Terpadu di lingkungan suatu 

organisasi non profit termasuk pendidikan tidak 

mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan 

tersedianya sumber-sumber untuk mewujudkan 

kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Di 

lingkungan organisasi yang kondisinya sehat, terdapat 

berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung 

pengimplementasian TQM secara maksimal. Beberapa 

sumber kualitas tersebut akan kita perinci satu per 

satu dalam uraian berikut:15 

                                                 
15  Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang 

Pemerintahan  dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, Yogyakarta, Gadjah Mada 

University Press, 2003, hlm. 138-141. 
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a. Komitmen Pucuk Pimpinan (Kepala Sekolah) 

terhadap kualitas. 

Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh 

langsung pada setiap pembuatan keputusan dan 

kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan 

proyek, pemberdayaan SDM, dan pelaksanaan 

kontrol. 

b. Sistem Informasi Manajemen 

Sumber ini sangat penting karena usaha 

mengimplementasikan semua fungsi manajemen 

yang berkualitas, sangat tergantung pada 

ketersediaan informasi dan data yang akurat, 

cukup/lengkap dan terjamin kekiniannya sesuai 

dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas 

pokok organisasi. 

c. Sumberdaya manusia yang potensial 

SDM di lingkungan sekolah sebagai aset bersifat 

kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. 

Disamping itu SDM juga merupakan potensi yang 

berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi 

(sekolah) untuk mewujudkan eksistensinya. 

d. Keterlibatan semua Fungsi 

Semua fungsi dalam organisasi sebagai sumber 

kualitas, sama pentingnya satu dengan yang 

lainnya, yang sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Untuk itu semua fungsi harus 

dilibatkan secara maksimal, sehingga saling 

menunjang satu dengan yang lainnya. 

e. Filsafat Perbaikan Kualitas secara 

Berkesinambungan 

Realisasi TQM tidak boleh digantungkan pada 

individu kepala sekolah sebagai sumber kualitas, 
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karena sikap dan perilaku individu terhadap 

kualitas dapat berbeda. Dengan kata lain sumber 

kualitas ini harus ditransformasikan pada filsafat 

kualitas yang berkesinambungan dalam 

merealisasikan TQM.  

f. Komitmen Pucuk Pimpinan (Kepala Sekolah) 

terhadap kualitas. 

Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh 

langsung pada setiap pembuatan keputusan dan 

kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan 

proyek, pemberdayaan SDM, dan pelaksanaan 

kontrol. 

g. Sistem Informasi Manajemen 

Sumber ini sangat penting karena usaha 

mengimplementasikan semua fungsi manajemen 

yang berkualitas, sangat tergantung pada 

ketersediaan informasi dan data yang akurat, 

cukup/lengkap dan terjamin kekiniannya sesuai 

dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas 

pokok organisasi. 

h. Sumberdaya manusia yang potensial 

SDM di lingkungan sekolah sebagai aset bersifat 

kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. 

Disamping itu SDM juga merupakan potensi yang 

berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi 

(sekolah) untuk mewujudkan eksistensinya. 

i. Keterlibatan semua Fungsi 

Semua fungsi dalam organisasi sebagai sumber 

kualitas, sama pentingnya satu dengan yang 

lainnnya, yang sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Untuk itu semua fungsi harus 
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dilibatkan secara maksimal, sehingga saling 

menunjang satu dengan yang lainnya. 

j. Filsafat Perbaikan Kualitas secara 

Berkesinambungan 

Realisasi TQM tidak boleh digantungkan pada 

individu kepala sekolah sebagai sumber kualitas, 

karena sikap dan perilaku individu terhadap 

kualitas dapat berbeda. Dengan kata lain sumber 

kualitas ini harus ditransformasikan pada filsafat 

kualitas yang berkesinambungan dalam 

merealisasikan TQM. 

 

F. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah 

a. Kebijakan Strategis 

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab utama 

rendahnya mutu pendidikan di negara kita. Pertama, 

kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional 

menggunakan pendekatan educational production 

function atau input-input analisis yang tidak konsisten. 

Kedua, peyelenggaraan pendidikan dilakukan secara 

sentralistis. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya 

orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan 

sangat minim.16 

Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya 

era otonomi daerah yang sedang berjalan, maka 

kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan untuk meningkatkan SDM adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
16 Husaini Usman, ‘Peran Baru Administrasi Pendidikan dari Sistem Sentralistik Menuju 

Sistem Desentralistik”. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 8/No.1/Februari 2001. 
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a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school 

based management), di mana sekolah diberikan 

kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya 

peningkatan mutu secara keseluruhan. 

b. Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi 

komunitas (community based education), di mana terjadi 

interaksi yang positif antara sekolah dan masyarakat 

(sekolah sebagai community learning center). 

c. Dengan mengunakan paradigma belajar atau learning 

paradigma, akan menjadikan pelajar-pelajar 

atau learnermenjadi manusia yang diberdayakan. 

d.  Prinsip-Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu 

Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah 

suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada 

sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik, 

mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan 

kualitatif, serta pemberdayaan semua komponen sekolah 

untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas 

dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami 

bahwa manajemen peningkatan mutu memiliki prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

a. Peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah; 

b. Peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan 

dengan adanya kepemimpinan yang baik; 

c. Peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan 

fakta, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif; 

d. Peningkatan mutu harus memberdayakan dan 

melibatkan semua unsur yang ada di sekolah; serta 
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e. Peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa sekolah 

dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang 

tua, dan masyarakat. 

 

b. Teknik Penyusunan Program Peningkatan Mutu 

Adapun penyusunan program peningkatan mutu, 

dilakukan dengan pengaplikasian empat teknik, yaitu 

: 

1. School Review 

School Review adalah suatu proses di mana seluruh 

komponen sekolah bekerja sama, khususnya 

dengan orang tua dan tenaga professional (ahli) 

untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah 

serta mutu lulusan. School review akan 

menghasilkan rumusan tentang kelemahan-

kelemahan, kelebihan-kelebihan, dan prestasi siswa, 

serta rekomendasi untuk pengembangan program 

tahun mendatang. 

2. Benchmarking 

Benchmarking yaitu suatu kegiatan untuk 

menetapkan standar dan target yang akan dicapai 

dalam suatu periode tertentu. Adapun langkah-

langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:   

a. Tentukan focus,  

b. Tentukan aspek/variable atau indikator,  

c. Tentukan standar,  

d. Tentukan gap (kesenjangan) yang terjadi,  

e. Bandingkan standar dengan kita,  

f. Rencanakan target untuk mencapai standar,  

g. Rumuskan cara-cara program untuk mencapai 

target. 

 



56 

c. Quality Assurance 

Adapun Quality Assurance akan menghasilkan 

informasi yang merupakan umpan balik bagi sekolah 

serta memberikan jaminan untuk orang tua siawa 

bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan 

terbaik bagi siswa. 

Untuk melaksanakan quality assurance, menurut 

Bahrul Hayat dalam Hand Out Pelatihan Calon Kepala 

sekolah, sekolah harus:17 

1) Menekankan pada kualitas hasil belajar; 

2) Hasil kerja siswa dimonitor secara terus-menerus; 

3) Informasi dan data dari sekolah dikumpulkan serta 

dianalisis untuk memperbaiki proses disekolah; dan 

4) Semua pihak mulai kepala sekolah, guru, pegawai 

administrasi, dan juga orang tua siswa harus 

memiliki komitmen untuk secara bersama 

mengevaluasi kondisi sekolah yang kritis dan 

berupaya untuk memperbaiki. 

  

d. Quality Control 

Quality control merupakan suatu sistem untuk 

mendeteksi terjadinya penyimpangan 

kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. 

Quality control memerlukan indikator kualitas yang 

jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan 

penyimpangan kualitas yang terjadi.18 

 

  

                                                 
17  Anonim, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan/Kultur Sekolah, Depdiknas: 

Hand Out Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, 
2000, hlm. 6. 

18 https://sulipan.wordpress.com/category/pendidikan/manajemen-pendidikan/ 

https://sulipan.wordpress.com/category/pendidikan/manajemen-pendidikan/


57 

 

 

 

BAB II 
PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI  

LANDASAN PERADABAN BANGSA 
 

 

 

A. Fungsi dan Tujuan Pendidikan 

Pendidikan merupakan kata kunci dalam upaya 

pengembangan kualitas pribadi setiap manusia. 

Manusia pendidikan merupakan manusia dalam 

kelompok masyarakat yang senantiasa mengutamakan 

pendidikan sebagai basis orientasi pencapaian 

kehidupan yang bahagia. Pendidikan juga menjadi 

pilar penting membangun kehidupan masyarakat yang 

adil dan sejahtera. Tidak ada masyarakat atau 

komunitas bahkan Negara sekalipun yang dapat 

menyejahterakan rakyatnya dengan baik tanpa 

membeaskan masyarakat dari dunia pendidikan. 

Pendidikan yang membebaskan masyarakat dari segala 

keterkungkungan dan keterbatasan ekonomi, social 

budaya serta kehidupan yang lebih layak sebagaimana 

manusia berkualitas. Maka pendidikan idealnya 

diselenggarakan berdasarkan konsep tujuan dan fungsi 

utamanya. Pendidikan yang dikelola dengan 

mengabaikan konsep dasar-dasar tujuan dan fungsi 
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pendidikan itu sendiri maka output yang dihasilkan 

tidak sejalan dengan harapan. Maka pendidikan 

sejatinya dimaknai sebagai sebuah proses humanisasi 

yang lebih beradab. Transformasi nilai-nilai 

kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila kedua 

Pancasila.  

Pendidikan itu harus dijadikan sebagai suatu 

landasan paradigma dalam praktik kehidupan sosial 

sehari-hari dalam masyarakat demokratis. Masyarakat 

demokratis dan berperadaban ideal senantiasa 

mendambakan model pendidikan yang demikian, 

karena apabila pendidikan itu ditujukan semata-mata 

untuk mendapatkan kehidupan dunia yang bersifat 

jangka pendek maka tidak akan menghasilkan struktur 

tata nilai di masyarakat yang baik. Karena pendidikan 

dibelokkan dari tujuan utamanya. Tujuan pendidikan 

sebagaimana dikemukakan oleh para pakar pendidikan 

antara lain Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar 

Dewantara yang dikenal dalam dunia pendidikan di 

Indonesia sebagai Bapak Pendidikan Nasional 

Indonesia ini, menggemukakan, tujuan pendidikan 

adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-

anak, adapun yang dimaksud, pendidikan adalah 

menuntun segala sesuatu atau semua kekuatan kodrat 

yang terdapat di dalam diri anak (peserta didik) itu 

sendiri, supaya mereka sebagai manusia serta juga 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan juga dapat mencapai kebahagiaan 

setinggi-tingginya.  

Menurut Ahmad D. Marimba, Pengertian 

pendidikan ialah suatu bimbingan dengan yang 

dilaksanakan atau dilakukan dengan secara sadar oleh 
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pendidik terdapat perkembangan jasmani serta juga 

rohani terdidik menuju terbentuknya keperibadian 

yang utama. 19  H.H. Horne, menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan suatu alat yang mana 

kelompok sosial melanjutkan keberadaannya didalam 

mempengaruhi diri sendiri dan juga menjaga 

idealismenya. Menurut Martinus Jan Langeveld, 

pendidikan ialah, suatu upaya menolong anak untuk 

bisa melakukan tugas hidupnya dengan secara mandiri 

agar dapat bertanggung jawab dengan secara susila. 

Pendidikan ialah usaha manusia dewasa dalam 

membimbing manusia yang belum dewasa menuju 

kearah kedewasaan. Menurut Gunning dan 

Kohnstamm, pendidikan ialah proses pembentukan 

hati nurani. Suatu pembentukan dan juga penentuan 

diri dengan secara etis sesuai dengan hati nurani. 

Menurut Stella Van Petten Henderson, pendidikan 

ialah kombinasi dari pertumbuhan, perkembangan diri 

serta warisan sosial. Menurut Carter V. Good, 

pendidikan ialah suatu proses perkembangan 

kecakapan individu dalam sikap serta perilaku 

bermasyarakat. Proses sosial yang mana seseorang atau 

individu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang 

terorganisir, seperti rumah atau juga sekolah, sehingga 

bisa mencapai perkembangan diri serta juga kecakapan 

sosial.20 

Sedangkan pengertian pendidikan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

                                                 
19 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 

1962), 19. 
20 http://pendidikandefinisibyastrisap.blogspot.com/2017/01/normal-0-false-false-false-in-

x-none-x.html 

http://pendidikandefinisibyastrisap.blogspot.com/2017/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html
http://pendidikandefinisibyastrisap.blogspot.com/2017/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html
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Sisdiknas ialah suatu usaha sadar serta terencana 

untuk dapat mewujudkan suasana belajar & proses 

pembelajaran supaya peserta didik dengan secara aktif 

mengembangkan atau menggali potensi dirinya untuk 

bisa atau dapat mempunyai kekuatan pengendalian 

diri, spritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, 

kepribadian dan juga keterampilan yang diperlukan 

bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi 

negara. 

Tujuan Pendidikan 

Secara normatif, pendidikan nasional itu dirumuskan 

berdasarkan pemikiran dan perenungan atas nilai-nilai 

Pancasila, UUD 1945 dan esensi budaya lokal dan 

nasional yang relevan dengan tuntutan dan 

perkembangan zaman. Tujuan pendidikan seperti itulah 

yang dijadikan dasar filosofis, empirik, dan historis dalam 

praktik. Tujuan pendidikan yang tidak bisa memisahkan 

standar nilai-nilai etika normatif, deskriptif, dan etika 

substansial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan 

pendidikan yang secara substantif adalah membentuk 

watak dan atau perilaku ideal masyarakat Indonesia 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam 

pengertian yang lebih substantif, tujuan pendidikan 

nasional adalah memproses anak bangsa menjadi 

berkepribadian yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan 

Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 

Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan 

Perwakilan; serta Berkeadilan Sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia; serta nilai-nilai yang terkandung di dalam 

UUD 1945; dan nilai-nilai budaya bangsa yang tidak 

tertulis.  
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Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana 

dikemukakan itulah yang tercermin dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut: “Pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.” Pasal  3 dinyatakan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.”21 

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas pada Pasal 3 dijelaskan mengenai 

tujuan pendidikan yaitu, mengembangkan potensi peserta 

didik supaya menjadi manusia yang beriman serta juga 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, 

cakap, berakhlak mulia,  kreatif, mandiri dan juga menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Fungsi Pendidikan 

Menurut Horton & Hunt, fungsi pendidikan itu 

terdiri dari adanya lembaga pendidikan yang 

berhubungan atau berkaitan dengan fungsi yang nyata 

(manifest) yaitu antara lain sebagai berikut : 

 Mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat 

mencari nafkah. 

                                                 
21  Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  
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 Mengembangkan bakat individu demi kepuasan 

pribadi serta bagi kepentingan masyarakat. 

 Melestarikan kebudayaan. 

 Menanamkan kemampuan keterampilan yang diperlua 

untuk partisipasi didalam sebuah demokrasi. 

Menurut David Popenoe, terdapat empat macam fungsi 

pendidikan yaitu sebagai berikut : 

1. Transmisi (pemindahan) kebudayaan. 

2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 

3. Menjamin integrasi sosial. 

4. Sekolah mengajarkan corak kepribadian. 

5. Sumber inovasi sosial. 

 

Fungsi Lembaga Pendidikan 

Di bawah ini merupakan Fungsi lain dari sebuah 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 
 Mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-

anaknya. 
 Dengan adanya sebuah pendidikan yang ada di 

lingkungan sekolah orang tua akan melimpahkan tugas 

serta juga wewenangnya dalam mendidik anak kepada 

pihak sekolah. 
 Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 

 

Sekolah memiliki suatu potensi untuk dapat 

menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal 

itu tampak atau terlihat dengan adanya sebuah perbedaan 

pendapat atau juga pandangan antara sekolah serta 

masyarakat mengenai segala sesuatu hal, seperti misalnya 

pendidikan seks dan juga sikap terbuka22. 

                                                 
22 https://pendidikan.co.id/pendidikan-pengertian-tujuan-fungsi-menurut-para-ahli/ 

https://pendidikan.co.id/pendidikan-pengertian-tujuan-fungsi-menurut-para-ahli/
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Salah satu tujuan utama pendidikan dilihat dari 

pengembangan perspektif Islam misalnya ialah 

mengembangkan dasar-dasar ajaran Islam sebagaimana 

tersurat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Pengembangan 

visi pendidikan Islam hendaklah bermuara dan 

berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang khaffah dan 

otentik yang sejalan dengan visi kerasulan para Nabi, 

yakni dari Nabi Adam As sampai dengan Nabi 

Muhammad SAW yang secara substantif diberikan 

amanah oleh Allah SWT., untuk mengembangkan suatu  

sistem kehidupan umat manusia yang patuh dan taat 

kepada ajaran Allah SWT., serta membawa rahmat bagi 

seluruh alam.  

Menurut Imam Al-Maraghi memberikan penafsiran 

tentang kata Rahmatan lil alamin dalam surat Al-Ambiya 

ayat (107) yang artinya: Tidaklah Aku utus engkau 

Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam 

adalah bahwa tidaklah Aku utus engkau Muhammad 

dengan Al-Qur’an ini serta berbagai perumpamaan dari 

ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan 

untuk mencapai berbagai dunia dan akhirat melainkan 

agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam 

segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya. 

Sedangkan menurut Al-Raghib al-Asfahani adalah 

riqqatun taqtadi al-ihsan ila al-marhuma wa qad tusta’malu 

taratan fi al-riqqah al-mujarradah wa taratan fi al-ihsan al-

mujaradah an ar-riqqah, nahwa rahima Allah fulan, yang 

memuat sikap yang halus dan lembut yang 

mengharuskan berbuat baik kepada orang yang dikasihi 

dan terkadang digunakan pada sikap lembut yang tulus 

dan terkadang digunakan pula pada sikap berbuat baik 

yang tidak mengandung unsur kepentingan apapun, 



64 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada seseorang 

(QS Al-Jatsiyah: 88). (Abuddin Nata: 2005). 

Selain visi pendidikan Islam dibangun berdasarkan 

ajaran Islam sebagaimana visi utama Allah SWT., 

mengutus para Rasul-Nya ke dunia untuk membangun 

suatu tatanan kehidupan umat manusia yang tunduk dan 

taat pada perintah dan larangan Allah SWT., juga 

pendidikan Islam hendaklah dikembangkan dalam 

sebuah misi suci yakni menanamkan sikap dan 

membentuk karakter ketauhidan dalam aktivitas 

memperjuangkan, menegakkan, melindungi, 

mengembangkan, menyantuni, mengayomi serta 

membimbing tercapainya tujuan kehadiran agama dalam 

praktik kehidupan umat manusia. Kualitas hidup umat 

muslim secara individual maupun ikatan sosial dapat 

dilihat dari ukuran aspek keteguhan iman, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan kenyataan amal perbuatan sehari-

hari. Keterkaitan iman, ilmu dan amal membentuk 

kesatuan idealitas. Iman sebagai konsekuensi kesadaran 

akan posisinya di hadapan Sang Pencipta dan atas dasar 

itulah muncul kesadaran kejernihan akal budi dan 

kedalaman hati nurani tentang kewajiban yang harus 

diemban selaku khalifah fi lard dan sebagai ibadhussalihin.  

 

B. Konsep Pendidikan Karakter  

Pendidikan secara umum dalam praktik kerap 

menghasilkan kualitas yang tidak sebanding atau tidak 

sejalan dengan cita-cita perwujudan kualitas pendidikan 

sebagaimana yang dirumuskan dalam konstitusi negara. 

Penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan menjadi 

pilar utama penyanggah akhlak dan atau etika generasi 

bangsa seringkali tidak mencapai target dan tujuan utama 
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dari visi pendidikan itu sendiri. Pendidikan bahkan dalam 

praktik justru lebih mengedepankan output simbolitas 

seperti sekadar mendapatkan legitimasi formalitas, 

sehingga mengabaikan standar nilai-nilai etika dan moral 

sebagai bangsa yang berperadaban. 

Rumusan pendidikan yang bermuatan konsep nilai 

tidak diterapkan secara konsisten oleh institusi 

penyelenggara bahkan semakin terus tumbuh dan 

berkembang lembaga-lembaga pendidikan baik 

pendidikan tingkat TK/SD/SMP/SMA dan sederajat 

bahkan perguruan tinggi sekalipun, namun dimensi 

penguatan nilai pendidikan sebagai upaya pembentukan 

karakter itu tidak seimbang sehingga yang terjadi adalah 

lemahnya komitmen dan rasa nasionalisme kebangsaan 

pada generasi muda terutama generasi pada era milenial 

sekarang. Penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal 

dan informal lebih mengutamakan kompetisi selebrasi 

dan tidak menekankan aspek kualitas moral sehingga 

yang muncul adalah krisis nilai-nilai kebangsaan dalam 

kehidupan sosial masyarakat. 

Padahal, kalau mau dilihat, rumusan konsep 

pendidikan terutama pendidikan dalam pembentukan 

karakter anak didik sangatlah ideal. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI: 2015) kata pendidikan berasal 

dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran 

‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara 

perbuatan mendidik. Pendidikan dapat di defenisikan 

sebagai suatu sarana yang efektif bagi upaya manusia 

dalam mencari kebenaran. Sebagai upaya mencari 

kebenaran dalam pendidikan itu maka diperlukan adanya 

metode dalam pembelajaran bagi peserta didik dan guru 

sebagai pendidik di dalam memberikan pelajaran. Metode 
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pembelajaran dalam pendidikan itu bisa bersifat 

dialektika. Dialektika dalam proses pembelajaran 

pendidikan tidak lain dimaksudkan untuk mencari dan 

mengungkapkan kebenaran-kebenaran berdasarkan fakta 

empirik, historis dan filosofis.  

Pengertian pendidikan secara etimologi (bahasa) 

dari perspektif Islam berasal dari kata tarbiyah yang 

mengandung kata kerjanya yakni Rabba yang pada 

hakikatnya adalah bermakna mendidik atau mengasuh 

dengan penuh kesadaran dakwah. Dari pengertian 

etimologis tersebut mengandung makna pendidikan 

merupakan sebuah konsep yang memuat tentang metode 

pembimbingan dari seorang pendidik (guru) terhadap 

murid atau peserta didik. Guru yang melakukan 

pembimbingan terhadap anak didik di dalam menuntun 

dan membentuk perkembangan jasmani dan ruhani serta 

akal pikiran dengan tujuan dapat terbentuk pribadi 

muslim yang baik.  

Definisi pendidikan berdasarkan UU No.20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana 

dimuat pada Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (1-

2) dan ayat (6) dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya 
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pada ayat (6) dinyatakan: Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.  

Pendidikan secara etimologis memiliki beberapa 

arti, yaitu: (i) perbuatan yang menyangkut hal dan cara 

mendidik; (ii) proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan; proses, perbuatan, cara mendidik; dan (iii) proses 

memimpin atau membebaskan. Dengan demikian, 

pendidikan adalah proses memimpin, membesarkan, dan 

mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan latihan.  Pendidikan merupakan 

masalah inti dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh 

renungan pedagogik.  

Pendidikan dalam bahasa Yunani, dikenal dengan 

istilah pedagogi. Kata pedagogi itu berasal dari kata paid 

yang artinya adalah anak dan agogos. Anak dan agogos itu 

sendiri mengandung makna membimbing. Dari kata dan 

pengertian itulah kemudian para pakar pendidikan 

menggunakan istilah pedagogi sebagai suatu ilmu dan 

seni mengajar (the art and science of teaching children). 

Pendidikan mencakup segala rangkaian kegiatan dalam 

bentuk mencari kebenaran berdasarkan metode ilmiah 

yang ditetapkan dengan suatu cara yang memudahkan 

bagi peserta didik di dalam mengetahui kehidupan baik 

itu kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan social 

dalam pengertian luas dan sempit. 
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Para pakar pendidikan seperti John Stuart dari 

filosof Inggris 1806-1873 M misalnya, mengatakan bahwa 

pendidikan dalam arti luas itu mencakup segala sesuatu 

yang dilakukan seseorang dengan konsep dan metode 

yang baik untuk dirinya dan orang lain atau suatu 

pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain buat dirinya 

dengan tujuan untuk mencapai kepada tingkat 

kesempurnaan. Sedangkan pendidikan menurut H. 

Horne, dikatakan bahwa pendidikan itu bersifat 

kontinyuitas. Pendidikan bersifat terus menerus dan 

berjalan secara dinamis dan abadi dalam suatu proses 

untuk membimbing dan mengarahkan umat manusia 

pada pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik, 

berpikir kreatif dan bebas serta memiliki kesadaran akan 

Tuhan melalui penyadaran intelektual, emosional, dan 

spiritual.  

Pendidikan seperti itulah yang oleh John Dewey 

dikatakan dikatakan sebagai suatu proses pembaharuan 

dalam perwujudan sikap, mental, fisik jasmani dan ruhani 

bagi masyarakat dalam pergaulan sosial yang sehat. 

Proses pembaharuan pendidikan meliputi proses 

pendewasaan pribadi yang membutuhkan pengawasan 

dari orang-orang yang lebih dewasa. Bahkan Plato 

berpandangan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang 

disusun untuk membantu perkembangan setiap individu 

baik dari bentuk jasmaninya maupun ruhaninya yang 

memungkinkan bagi tercapainya kesempurnaan. Maka 

pendidikan harus diprogram secara baik dengan 

menetapkan tiga pola utama dalam rangka mencapai 

kesempurnaan tadi yakni (i) pendidikan yang diberikan 

kepada peserta didik selama memasuki usia dua puluh 

tahun; (ii) pendidikan dilakukan dari dua puluh tahun 
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sampai ke usia tiga puluh tahun; dan (iii) pendidikan dari 

usia tiga puluh tahun hingga memasuki usia empat puluh 

tahun.  

Itulah proses pendidikan yang dimaksudkan oleh 

Plato, di mana proses pembentukan watak, mental, 

jasmani dan ruhani harus dilakukan dengan tiga kriteria 

tahapan utama berdasarkan faktor perkembangan usia 

manusia. Perkembangan tahapan pertama dari usia sejak 

kecil hingga memasuki usia dua puluh tahun, kemudian 

meningkat ke tahap kedua yakni dari usia dua upulh ke 

dua puluh tahun dan tahap ketiga dari usia tiga puluh 

tahun ke empat puluh tahun merupakan sebuah konsep 

ideal dalam rangka mewujudkan kematangan 

kepribadian manusia di dalam mencapai kesempurnaan 

atau sekurang-kurangnya setelah perkembangan manusia 

pada tahap pendewasaan yang matang.  

Dari pengertian-pengertian pendidikan menurut 

beberapa pendapat para pakar tersebut maka dapatlah 

ditarik sebuah pengertian baru bahwa pendidikan adalah 

sebuah proses yang mana dalam proses itu menuntut 

adanya transformasi nilai-nilai pendidikan itu kepada 

anak didik dan guru. Pembelajaran antara guru sebagai 

pendidik dan murid sebagai peserta didik dengan tujuan 

membimbing dan mengasuh anak didik berdasarkan 

perkembangan usia untuk mencari dan mengungkapkan 

kebenaran guna mencapai apa yang diistilahkan oleh para 

pakar pendidikan yakni mencapai kesempurnaan atau 

dalam istilah lain yang lazim dikenal ialah insan kamil. Jadi 

pendidikan merupakan sebuah gerakan aktivitas untuk 

melakukan pembaharuan dan pembentukan perilaku 

manusia sejak kecil hingga memasuki usia empat puluh 

tahun. Pendidikan yang mengharuskan adanya praktik 
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pembentukan watak anak didik agar kelak menjadi 

keluarga masyarakat yang diidealkan. Sejalan dengan 

pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa 

pendidikan itu harus diarahkan kepada sebuah tujuan 

yakni menjadikan peserta didik sebagai manusia sosial 

dalam anggota masyarakat yang dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan perilaku yang baik untuk 

keselamatan dan kebahagiaan bersama. 

Dengan demikian, pendidikan dari perspektif 

teoritik sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat mengartikan bahwa pendidikan harus dilihat dari 

aspek konsep dan penerapannya. Konsep pendidikan 

idealnya harus menetapkan target dan tujuan utama 

pendidikan itu sendiri di dalam mengembangkan ide-ide 

pembaharuan yang dalam arti sempit yakni mewujudkan 

apa yang diistilah sebagai kesempurnaan; mencapai 

keselamatan; kebahagiaan individu dan kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Tanpa menetapkan konsep pendidikan 

yang mengarah ke tujuan itu maka sulit menurut penulis 

proses pembelajaran itu dapat membuahkan hasil yang 

maksimal. Sedangkan metodelogi pendidikan yang 

diterapkan haruslah bersifat kreatif, produktif dan 

mengarah pada inovasi pengembangan pemikiran aktual 

peserta didik dengan tanpa harus mengabaikan nilai-nilai 

kebenaran historis-filosofis dan kebenaran empirik yang 

menjadi faktor kekuatan intelektual, emosional, dan 

spiritual.  

Pendidikan merupakan sesuatu yang universal dan 

berlangsung terus dari generasi ke generasi berikutnya. 

Pendidikan selalu terkait dengan manusia sehingga 

melalui proses pendidikan diharapkan manusia benar-

benar menemukan jati dirinya sebagai manusia. Dengan 
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demikian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan orang dewasa  dalam membimbing dan 

mengarahkan kepada anak didiknya, dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang 

tidak mengerti jadi mengerti sehingga mencapai 

pemahaman secara menyeluruh untuk modal dalam 

kehidupan anak didik kelak.    

Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, karena 

pengajaran hanyalah merupakan suatu proses transfer 

ilmu dan pengetahuan belaka, sedangkan pendidikan 

merupakan upaya transformasi mulai dan pembentukan 

karakter (kepribadian) dengan segala aspek yang tercakup 

di dalamnya. Karakter secara harfiyah artinya kualitas 

mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. 

Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membendakan seseorang dengan yang lain. 

Tabiat watak berkarakter artinya mempunyai watak, 

mempunyai kepribadian. Berkarakter artinya mempunyai 

watak, mempunyai kepribadian, (Kamisa, 1997: 21). 

Karakter Menurut Kamisa, pengertian karakter adalah 

sifat – sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat 

membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. 

Berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga 

kepribadian.23 

Dengan demikian karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

membedakan satu individu dengan yang lainnya. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang sangat 

                                                 
23 https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karakter-menurut-pendapat-para-ahli/ 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karakter-menurut-pendapat-para-ahli/
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penting untuk membina kepribadian manusia karena 

karakter sangat berpengaruh terhadap kelakuan 

seseorang dimanapun ia berada. Oleh sebab itu 

kesuksesan seseorang tak lepas dari modal pendidikan 

karakter yang dimilikinya.  

Dalam Perpres No.78 tahun 2007 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter ditegaskan bahwa 

pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi 

dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak 

hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, namun 

lebih dari bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya 

yang baik dalam kehidupan sehingga kelak generasi 

penerus kita memiliki kesadaran, dan pemahaman yang 

tinggi serta kepedulian dan komitmen utnuk menerapkan 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan demikian pendidikan karakter adalah 

suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang 

mencakup komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Sang Pencinta (Tuhan Yang Maha 

Esa), diri sendiri, sesama umat manusia, masyarakat, dan 

lingkungan sosial secara keseluruhan. Tujuan pendidikan 

karakter adalah untuk menanamkan dan membentuk sifat 

atau karakter yang diperoleh dari cobaan, pengorbanan 

pengalaman hidup, serta nilai yang ditanamkan sehingga 

dapat membentuk nilai yang lebih baik yang akan 

menjadi sikap dan perilaku peserta didik. Nilai-nilai yang 

ditanamkan berupa sikap dan tingkah laku yang 

disampaikan secara terus-menerus untuk menjadi 

kebiasaan dan agar peserta didik menjadi pribadi yang 

berakhlaqul karimah yang dapat membangun bangsa 

menjadi bangsa yang maju dan berakhlak. 
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Dalam pendidikan karakter, sifat alami seseorang 

dalam merespon situasi dengan nilai akhlak yang baik 

ditunjukkan dalam tindakan nyata melalui perilaku jujur, 

baik, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain dan 

nilai-nilai karakter mulia lainnya. Dalam konteks 

pemikiran Islam karakter tersebut terkait dengan iman 

dan ihsan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran 

Aristoteles, bahwa karakter erat kaitannya dengan 

kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan 

diamalkan.  

Karakter menurut Wayne (1991) dikatakan bahwa 

karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” 

(menandai) dan menfokuskan pada bagaimana 

menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata 

atau perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu setiap orang yang 

memiliki perilaku tidak jujur, curang, kejam dan rakus 

dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter jelek, 

sedangkan yang berperilaku baik, jujur dan suka 

menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki 

karakter baik/mulia.  

Karakter juga dimaknai sebagai cara berfikir dan 

berperilaku yang khas pada tiap individu  untuk hidup 

dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Karakter dapat juga 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

karma, budaya, adat istiadat dan estetika. Karakter 

tersebut dalam perilaku sehari-hari tampak dalam 

bersikap maupun bertindak. Dalam Warsono, dkk (2000) 
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dikatakan bahwa: “Karakter merupakan sikap dan 

kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan 

mempermudah tindakan moral.”    

Scerenko (1997) mendefinisikan karakter sebagai 

atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan 

ciri pribadi, ciri etis dan kompleksitas mental dari 

seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Dengan 

demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang 

terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku 

(Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). 24  

Winton (2010) mengemukakan bahwa pendidikan 

karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari 

seseorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada 

siwanya. Pendidikan karakter menjadi sebuah pergerakan 

pendidikan yang mendukung pengembangan sosial, 

pengembangan emosional dan pengembangan etik para 

siswa. Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan 

sebagai pendidikan yang mengembangkan karakter yang 

mulia (good character) dan peserta didik dengan 

mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan 

pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungan 

dengan Tuhannya. Definisi tersebut telah dikembangkan 

oleh Departemen Pendidikan di Amerika Serikat yaitu 

“Pendidikan Karakter mengajarkan kebiasaan berpikir 

dan kebiasaan berbuat yang dapat membantu orang-

                                                 
24 Dalam uraian Scerenko sebagaimana yang dikutip oleh Muchlas Samani dan Hariyanto 

(2012: 42) dikatakan, karakter pada dasarnya adalah suatu simbol atau atribut moral 
yang melekat pada setiap orang, maka pendidikan karakter adalah usaha menanamkan 

nilai-nilai kemanusiaan dan etika social yang pada gilirannya sebagai cermin perilaku 

anak didik. Oleh karenanya, pendidikan karakter itu idealnya diselenggarakan untuk 

menata dan membentuk mental anak didik agar kelak dewasa tidak sekadar 
membedakan mana yang benar dan salah tetapi mampu mencegah perilaku amoral 

maupun immoral dalam dirinya dan lingkungan di mana dia tinggal.  
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orang hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, 

sahabat, tetangga, masyarakat dan bangsa.  

Pendidikan karakter juga dimaknai sebagai upaya 

yang sungguh-sungguh dengan cara mengenali ciri 

kepribadian positif yang dikembangkan, di dorong dan 

diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah dan 

biografi) para bijak dan pemikir besar) serta praktik 

emulasu (usaha yang maksimal untuk mewujudkan 

hikmah dari apa yang diamati dan dipelajari). 

(Scenrenko,1997).25 

Dengan demikian pendidikan karakter merupakan 

proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk 

menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan watak, pendidikan 

moral yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik utnuk memberikan keputusan baik buruk, 

memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai upaya 

yang terencana untuk menjadikan peserta didik 

mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai 

sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. 

Fungsi tujuan pendidikan yaitu memberikan arah 

kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan dimana di dalam tujuan pendidikan memuat 

gambar tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar 

dan indah untuk kehidupan. 

                                                 
25 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter,  PT. 

Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm, 42.  
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C. Pendidikan Karakter sebagai Pilar Peradaban Bangsa  

Fungsi tujuan pendidikan yaitu memberikan arah kepada 

segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu 

yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan 

dimana di dalam tujuan pendidikan memuat gambar 

tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan 

indah untuk kehidupan.  

Makna pendidikan sebagai suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksankan nilai-nilai tersebut baik 

terhadap Tuhan yang maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kamil. Penanaman nilai ini memiliki 

makna bahwa pendidikan karakter akan efektif jika siswa, 

guru, kepala sekolah dan tenaga non pendidik di sekolah 

semua harus terlibat dalam pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter sangat penting untuk membina 

kepribadian peserta didik. Karakter sangat berpengaruh 

terhadap kelakuan seseorang dimanapun ia berada. 

Pentingnya pendidikan karakter, sekarang ini mutlak 

diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah 

dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini, peseta 

pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga 

remaja, melainkan juga usia dewasa. Realitanya 

diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Orang 

yang berpendidikan seharusnya adalah orang yang 

mengetahui, memahami apa hakikat sebenarnya dari 

sebuah pendidikan dan mampu menerapkan apa yang 

telah didapatkan dalam pendidikan. Namun, 

kenyataannya banyak orang berpendidikan malah sebagai 
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pelaku utama dalam suatu hal menyimpang yang sedang 

terjadi di negara kita.  

Terkait dengan pendidikan karakter, pada realitanya 

adalah berkebalikan dengan yang seharusnya terjadi di 

Indonesia. Salah satu kasus yang masih menjadi topik 

hangat dan menjadi perbincangan sampai sekarang yaitu 

kasus korupsi. Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia 

menjadi sorotan pemerintah atas ketidakjujuran pejabat-

pejabat dalam melaksanakan amanah yang dijalankan.  

Putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa kasus 

korupsi dari tahun 2014-2015 adalah sebanyak 803 kasus. 

Dan terlihat sekali bahwa selisih atas peningkatan kasus 

tersebut sangat drastis dari tahun sebelumnya. Hasil 

penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Gadjah Mada, mengungkapkan 803 kasus itu menjerat 967 

terdakwa korupsi. Dalam data lain, lebih terperinci lagi 

atas kasus korupsi yang menjerat para pejabat 

pemerintah, yakni 158 kepala daerah sepanjang tahun 

2004-2011, 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun 

waktu 2008-2011, 30 anggota DPR periode 1999-2004 

terlibat kasus suap pemilihan DGS BI, kasus korupsi 

terjadi diberbagai lembaga seperti KPU, KY, Ditjen Pajak, 

BI, dan BKPM.  

Anehnya, kejahatan yang merugikan negara tersebut 

dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. 

Disini bisa dilihat dari kasus-kasus tersebut, bahwa 

penanaman pendidikan karakter belum maksimal sesuai 

dengan apa yang dicita-citakan oleh negara Republik 

Indonesia, yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang berperadaban. Oleh karena itu, membangun 

karakter dan watak bangsa melalui pendidikan adalah 
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sesuatu yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan. 

Bahkan tidak bisa ditunda, dan hal ini harus dimulai dari 

lingkungan keluarga atau rumah tangga, sekolah dan 

masyarakat dengan meneladani para tokoh yang memang 

patut di contoh.    

Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang 

tersebut menjadi pribadi baik dan sesuai yang diharapkan 

bangsa untuk mengatur segala kemajuan bangsa agar 

menjadi bangsa yang maju. Membangun karakter bangsa 

adalah membangun pandangan hidup, tujuan hidup dan 

falsafah hidup. Pembentukan karakter adalah proses 

membangun dari bahan mentah menjadi cetakan yang 

sesuai dengan bakat masing-masing, dan pendidikan 

merupakan salah satu proses pembangunan karakter dan 

pembangunan karakter adalah merupakan proses 

membentuk karakter dari yang kurang baik menjadi lebih 

baik. Dilihat kembali permasalahan korupsi diatas, yang 

merupakan pelakunya adalah oknum-oknum yang 

perpendidikan tinggi.  

Permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum 

publik ini, menjadi suatu hal yang sudah membudaya di 

negara kita. Akan tetapi pemerintah belum bertindak 

tegas atas kasus tersebut. Malah membiarkannya berlarut-

larut hingga banyak kasus serupa terjadi tanpa adanya 

solusi.  

Harusnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan 

hukum yang membuat para koruptor jera atas 

perbuatannya dan bisa memperbaiki akhlak dan budi 

pekertinya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan 

penuh tanggungjawab dan memberikan contoh yang baik 

bagi bangsa Indonesia dan juga menjadi contoh untuk 

penerus-penurus bangsa kita agar menjadi lebih baik dan 
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maju, karena kemajuan bangsa tergantung dengan para 

penerus bangsa yaitu anak cucu kita nanti.  

Anak merupakan generasi selanjutnya yang akan 

memperjuangkan dan mempertahankan bangsanya. 

Karena untuk membangun suatu peradaban yang lebih 

baik dan maju bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan 

keseriusan dan konsistensi serta kesadaran bersama 

dalam mendukung proses pendidikan yang dijalankan 

oleh generasi bangsa.   

Dari pemaparan tersebut kita bisa ambil manfaatnya 

bahwa kita sebagai pelajar seharusnya bisa mengambil 

hal-hal yang positif untuk dijadikan pedoman 

kedepannya. Supaya yang kita lakukan bisa bermanfaat 

bagi kita dan orang lain, karena generasi yang akan 

meneruskan nasib bangsa di kemudian hari adalah kita. 

Dalam hal ini manusia itu pintar dan cerdas tapi tidak 

mempunyai pendidikan yang baik dan akhlaqul karimah 

atau budi pekerti itu merupakan suatu bahaya bagi 

kelangsungan dan kemajuan hidup bangsa ini.  

Dalam konteks itu maka suatu hal yang menarik bila 

disimak dan ditelaah lebih jauh mengenai isi Pidato 

Presiden Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) Ir. Sukarno seperti yang diungkapkan oleh 

Suyanto Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno pada 

ujian terbuka program doktor di Fakultas Filsafat 

Universitas Gadja Mada Yogyakarta pada tanggal 15 

Januari 2016. Menurut Suyanto dalam isi pidatonya 

mengungkapkan bahwa Nasionalisme Sukarno Perkuat 

Pendidikan Karakter. Sukarno memiliki tesis 

kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai dengan cara 

revolusi, dan revolusi akan berhasil jika ditopang oleh 

nasionalisme. Maka, kemerdekaan tanpa nasionalisme 
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tidaklah mungkin, demikian juga sebaliknya. “Sukarno 

bukan hanya politikus hebat, bapak pendiri bangsa, 

pejuang yang gigih, dan mantan Presiden. Semasa 

hidupnya, Sukarno aktif dalam pergulatan pemikiran. 

Sukarno mewariskan pemikiran-pemikiran besar yang 

berguna bagi bangsa ini hingga sekarang,” ujar Kepala 

UPT Perpustakaan Bung Karno, Suyatno dalam ujian 

terbuka program doktor di Fakultas Filsafat UGM. 

Bangsa Indonesia, menurut Suyatno, sedang 

mengalami persoalan yang sangat serius, yakni lemahnya 

karakter bangsa. Hal ini terlihat hampir di semua bidang 

kehidupan masyarakat. “Jikalau mau ditelusuri apakah 

penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi, salah 

satu yang paling dianggap dominan adalah ketidaksiapan 

bangsa ini dalam menghadapi dan menyikapi arus 

globalisasi. Sementara itu berdasarkan perspektif internal, 

pelemahan karakter bangsa terjadi karena nilai-nilai 

Pancasila telah banyak dilanggar oleh Bangsa Indonesia.” 

Wacana tentang Pancasila menurun drastis sejak 

bergulirnya reformasi tahun 1998. Jika di era Orde Baru 

Pancasila diwacanakan secara berlebihan dengan bias-bias 

dan efek kontraproduktif, di era reformasi wacana 

Pancasila sangat jarang disebut sebagai dampak dari 

berlebihnya wacana era. 

Pancasila merupakan puncak dari perkembangan 

pemikiran Sukarno yang selalu mencoba untuk 

mengawinkan semua ide yang ada dan tumbuh di dalam 

masyarakat menjadi suatu ide baru yang lebih tinggi 

tempatnya dan dapat diterima oleh semua elemen penting 

yang ada. Maka di tengah kemunduran ini, pemikiran 

Sukarno tentang nasionalisme Indonesia dapat 

disumbangkan bagi penguatan pendidikan karakter 
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bangsa. Terutama, nilai-nilai Pancasila yang pada 

hakikatnya adalah karakter bangsa Indonesia perlu 

dipahami, dihayati, dan diamalkan lagi melalui proses 

pendidikan karakter bangsa. “Untuk menumbuhkan rasa 

nasionalisme Indonesia yang pada ujungnya dalam 

rangka penguatan pendidikan karakter bangsa, maka 

nasionalisme khususnya ajaran Sukarno perlu diajarkan 

pada semua jenjang pendidikan.”26 

Seperti isi dari pidato Presiden Soekarno yang 

intinya adalah bahwa pembangunan karakter harus 

diutamakan karena memiliki manfaat untuk bangsa 

menajdi besar, maju dan jaya serta bermartabat. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendiri bangsa telah memberikan 

penekanan pada pembangunan karakter bangsa, dengan 

arah dan landasan yang jelas yakni Pancasila. Hal ini 

sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa.    

Oleh sebab itu pendidikan karakter merupakan 

pendidikan yang sangat penting dalam membina 

kepribadian kita. Pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting dan strategis, maka berdasarkan hal 

tersebut pendidikan dalam menciptakan generasi harapan 

bangsa hendaknya didukung penuh pemerintah selaku 

pemangku kebijakan dalam pembangunan pendidikan 

nasional.  

Untuk menghasilkan generasi harapan bangsa yang 

memiliki keberadaban dan sesuai dengan identitas bangsa 

membutuhkan pendidikan yang kuat dan berkarakter. 

Pemerintah hendaknya mengatur dan merencanakan 

masa depan generasi bangsa dengan memiliki tekad yang 

                                                 
26 https://ugm.ac.id/id/berita/11044-nasionalisme-sukarno-perkuat-pendidikan-

karakter 

https://ugm.ac.id/id/berita/11044-nasionalisme-sukarno-perkuat-pendidikan-karakter
https://ugm.ac.id/id/berita/11044-nasionalisme-sukarno-perkuat-pendidikan-karakter
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kuat dan memberikan perhatian yang sangat besar pada 

pembangunan dan pengimplementasian program dan 

kebijakan dalam mendukung tujuan pendidikan nasional.  

Ukuran keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

tidak hanya diukur pada tingginya pendapatan perkapita, 

namun lebih mendasar lagi yaitu bagaimana keamanan 

dan kedamaian dalam suatu bangsa dapat dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Semua 

elemen masyarakat, dan pemerintah bertanggungjawab 

dalam menciptakan generasi harapan bangsa yang 

berkualitas dan berkarakter. Dengan demikian suatu 

bangsa memiliki harkat dan martabat yang tinggi dalam 

suatu peradaban.   

Adanya pendidikan karkter yang ditanamkan sejak 

usia dini, diharapkan akan mampu menghasilkan 

manusia yang utuh (kaffah) baik secra jasmani dan rohani, 

mental dan spiritual sehingga memiliki kecerdasan 

intelektual dan emosional yang baik, dimana semua itu 

termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Perlunya 

kerjasama antara pemerintah, kementerian, sekolah, dan 

masyarakat hendaknya berjalan selaras sehingga ada 

hubungan baik dari semua elemen terkait. 
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BAB III 
PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI  

SUMBER DAYA MANUSIA KOMPETITIF 

 

 

 

A. Pengantar 

Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa 

mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan 

kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara 

efektif dan efisien. Pendidikan adalah suatu proses 

dimana suatu bangsa atau negara membina dan 

mengembangkan kesadaran diri diantara individu-

individu. Disamping itu pendidikan adalah suatu hal 

yang benar-benar ditanamkan selain menempa fisik, 

mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka 

menjadi manusia yang berbudaya sehingga diharapkan 

mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia yang 

diciptakan Allah Tuhan Semesta Alam, sebagai mahluk 

yang sempurna dan terpilih sebagai khalifah-Nya di muka 

bumi ini yang sekaligus menjadi warga negara yang 

berarti dan bermanfaat bagi suatu negara. Pendidikan 

merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia 

dan oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh pendidikan yang bermutu dan kompeten 

sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa 
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harus memandang status sosial, ekonomi, agama, suku, 

etnis dan gender.  

Manusia membutuhkan pendidikan yang bermutu 

dalam kehidupannya. Dalam UU No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 1 

dinyatakan bahwa:  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk meuwujudkan 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. Selanjutnya Pasal 3 

menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Dunia pendidikan saat ini juga dihadapkan pada 

krisis multidimensi yang berkepanjangan. Negara kita 

sejak krisis moneter tahun 1997 masih berjuang untuk 

bangkit dari keterpurukan ekonomi. Krisis ini sebenarnya 

mengakar pada turunnya kualitas karakter atau moral 

bangsa. Fenomena terkikisnya nasionalisme yang lain 

seperti munculnya separatism, terorisme, dan 
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berkembangnya ideologi transnasional yang mengingkari 

paham kebangsaan, cinta tanah air, dan negara. Fenomena 

lain adalah terkikisnya nasionalisme seperti enggan 

memakai produksi dalam negeri, baik dalam bentuk 

makanan, pakaian, serta teknologi. Begitu pula dalam 

dunia pendidikan, seperti praktik kebohongan dalam 

dunia pendidikan dimulai dari menyontek saat ujian dan 

plagiarisme. Hal ini bisa jadi generasi ke depan 

memungkinkan akan melahirkan kembali koruptor-

koruptor baru.  

Dunia pendidikan setidaknya ikut bertanggung 

jawab dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang 

berkualitas dari segi akademis yang bagus, namun pada 

kenyataanya dari segi karkter ternyata masih bermasalah. 

Dalam tulisan Ketut Sumatra yang berjudul “Pendidikan 

yang Memekarkan Rasa”, dikatakan bahwa pendidikan 

nasional kita cenderung hanya menonjolkan 

pembentukan kecerdasan berpikir dan menepikan 

penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan  budi, bahkan 

kecerdasan batin. Dari sinilah lahir manusia-manusia 

yang berotak pintar, manusia berprestasi, secara 

kuantitatif, akademik, namun tiada berkecerdasan budi 

sekaligus sangat berketergantungan, tidak merdeka dan 

mandiri.27 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka 

Kemendikbud mempunyai program visi pada tahun 2025 

yakni menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. 

                                                 
27 Djudjun Djaenuddin Supriadi, “Program Pendidikan Karakter di Lingkungan BPK 

Penabur Jakarta”, Dalam Jurnal Pendidkian Karakter, Nomor 10 Tahun ke 7, Juni 

2008, hlm, 35. 
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Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas dan 

kompetitif adalah anak yang cerdas komprehensif, yaitu 

cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas 

intelektual, dan cerdas kinestetis. Dalam dunia 

pendidikan, ada tiga ranah yang seharusnya dikuasai oleh 

peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Ranah kognitif berorientasi pada 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ranah 

afektif berkaitan dengan attitude, moralitas, spirit dan 

karakter sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan 

ketrampilan yang sifatnya prosedural dan cenderung 

mekanis. Dalam menyeimbangkan ketiga ranah tersebut 

memang selalu diupayakan, namun dalam realitas 

pembelajaran di sekolah kenyataannya yang dominan 

adalah ranah kognitif kemudian psikomotorik. Akibatnya 

peserta didik kaya akan hard skill (kemampuan teknis) 

namun miskin soft skill (ketrampilan non teknis) karena 

ranah afektif terabaikan. Gejala ini dapat kita lihat pada 

output pendidikan yang memiliki kemampuan intelektual 

tinggi, pintar, juara kelas, namun miskin kemampuan 

membangun relasi, kekurangmampuan bekerjasama dan 

cenderung egois serta cenderung menjadi pribadi yang 

tertutup.  

Sedangkan pendidikan sendiri esensinya adalah 

sebuah upaya dalam rangka membangun kecerdasan 

manusia baik kcerdasan kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Oleh karenanya, pendidikan secara terus 

menerus dibangun dan dikembangkan agar proses 

pendidikan menghasilkan generasi bangsa Indonesia yang 

lebih unggul dalam ilmu, iman dan amal. Soekarno, 

(presiden RI pertama) mengatakan bahwa ciri-ciri bangsa 

yang berkarakter adalah: 
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a. Memiliki kemandirian (self-reliance), atau berdikari 

(berdiri diatas kaki sendiri)   

b. Demokrasi (democracy) atau kedaulatan rakyat sebagai 

ganti sistem kolonialis. Masyarakat yang demokratis 

adalah masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam 

proses politik dan) pengambilan keputusan yang 

berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk 

mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.  

c. Persatuan nasional national unity), dalam konteks 

aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan 

melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai 

kelompok yang pernah bertikai ataupun terhadap 

kelompok yang telah mengalami diskrimasi selama ini.  

d. Martabat International (bergaining position). Sikap 

menentang hegemoni suatu bangsa atas bangsa lainnya 

adalah sikap yang mendasari ide dasar nation and 

character building. Indonesia harus berani mengatakan 

tidak terhdap tekanan-tekanan politik yang tidak sesuai 

dengan kepentingan nasional dan ras keadilan sebagai 

bangsa yang merdeka.28 

 

B. Dimensi Pendidikan Normatif  

Pada Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Bab IV, 

Bagian Keempat tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah : di Pasal 10; Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, 

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan  pendidikan  

sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang 
                                                 
28 Novan Ardhy Wiyani, Pendidikan Karakter  berbasis Total Quality Management, 

Jakarta: Ar Ruz Media, 2018, hlm, 69, lihat juga dalam Tobroni, Pendidikan Karakter 

dalam Perspektif Islam, Makalah dipublikasikan UMM Press, 24 Nov 2010, hlm, 6.  



88 

berlaku. Kemudian  pada  Pasal  11;  (1)  Pemerintah  dan  

Pemerintah  Daerah wajib memberikan  layanan  dan  

kemudahan,  serta  menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

wajib menjamin tersedianya  dana  guna  

terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga negara 

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 

Arah kebijakan pembangunan pendidikan untuk 

melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk 

pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi 

kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik 

dan potensi daerah, serta diversifikasi jenis pendidikan 

secara profesional telah pula dilaksanakan. Penambahan 

jam pelajaran untuk muatan lokal ditujukan untuk 

mengakomodasi keragaman kebutuhan disetiap 

wilayah meskipun pelaksanaannya masih belum 

optimal dan secara umum baru digunakan untuk 

pendidikan kesenian lokal dan bahasa daerah. 

Kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan 

diharapkan dapat menjawab diversifikasi kebutuhan 

pembangunan. Reposisi pendidikan kejuruan terus 

dilakukan untuk lebih menjamin kesesuaian atau 

relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan dunia 

kerja. Bidang studi-bidang studi yang dinilai sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan terus 

direposisi menjadi bidang studi-bidang studi yang 

memiliki prospek yang baik dalam dunia kerja. 

Upaya melakukan pembaharuan dan 

pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan 

prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan 

manajemen sebagai arahan kebijakan pembangunan 
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tahun 2000-2004 telah menjadi agenda utama dalam 

pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 

2002-2003 penyelesaian Rancangan UU Sistem 

Pendidikan Nasional (RUUSPN) sebagai pengganti 

UUSPN No.2 Tahun 1989 terus dilakukan secara 

intensif dengan melibatkan partisipasi seluruh 

stakeholders pendidikan. 

Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, 

pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang 

lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-

masing wilayah sejak dalam penyusunan rencana, 

penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya 

untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. 

Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula 

dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis 

sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan 

wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk 

mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan 

serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan 

setempat. Dana dekonsentrasi telah mulai diberikan 

langsung kepada satuan pendidikan dalam bentuk block 

grant yang diharapkan dapat dikelola oleh setiap satuan 

pendidikan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Meskipun 

demikian sampai tahun 2003 sekolah yang melaksanakan 

manajemen berbasis sekolah masih sangat terbatas 

jumlahnya karena belum maksimalnya pemahaman dan 

kemampuan sumberdaya manusia pada satuan 

pendidikan. 

Dengan memperhatikan hasil pelaksanaan 

desentralisasi bidang pendidikan sejak tahun 2001, upaya 
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untuk menyelaraskan kebijakan dan program antara 

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu 

terus dilakukan. Penetapan peran dan tanggungjawab 

yang lebih jelas masing-masing tingkat pemerintahan 

perlu mendapat prioritas. Standar pelayanan minimal 

(SPM) perlu disusun untuk menjadi acuan penyediaan 

layanan pendidikan pada setiap kabupaten/kota dengan 

mengacu pada pedoman penyusunan SPM bagi provinsi 

yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan 

Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi 

pendidikan, peran serta masyarakat terus ditingkatkan. 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah 

dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dengan 

menggunakan pendekatan sukarela (voluntarily basis) 

kabupaten/kota didorong untuk membentuk dewan 

pendidikan yang dapat berperan sebagai (a) pemberi 

pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (b) 

pendukung baik secara finansial, pemikiran maupun 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (c) pengontrol 

dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan, dan (d) 

mediator antara lembaga eksekutif, legislatif dan 

masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Sampai 

tahun 2003 kabupaten/kota yang telah memiliki dewan 

pendidikan berjumlah 318 kabupaten/kota. Pada saat yang 
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sama proporsi sekolah yang memiliki komite sekolah juga 

terus meningkat. 

Peningkatan partisipasi masyarakat yang 

dilaksanakan di bidang pendidikan telah meningkatkan 

keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi pembiayaan 

sebagai bagian dari penerapan good governance bidang 

pendidikan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu 

diperluas cakupannya sehingga masyarakat dapat pula 

mengawasi pembangunan pendidikan baik dalam proses 

alokasi, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

sesuai dengan kaidah-kaidah good governance. Hal tersebut 

perlu diperkuat dengan tersusunnya berbagai kerangka 

peraturan (regulatory framework) yang mengatur secara 

jelas dan terukur penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia. (Bappenas, bab-vii-pembangunan- 

pendidikan). 

  

C. Pendidikan Human Capital  

Pendidikan merupakan suatu investasi SDM (human 

capital investment) sehingga mampu menciptakan iklim 

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk 

turut andil atau berperan serta dalam penyelenggaraan 

negara dan pembangunan. Agar dapat memberikan 

kontribusi  itu  setiap  warga  negara  harus  

mengembangkan  dirinya  agar menjadi produktif 

sehingga dapat lebih bernilai baik secara ekonomi dan 

non- ekonomi.  

Pendidikan merupakan sistem rekayasa sosial 

terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, 

mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan harkat dan 

martabat sekaligus membangun peradaban yang 
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unggul. Dengan perannya yang sangat penting itu,kita 

harus membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh 

masyarakat,mulai dari jenjang pendidikan anak usia 

dini (PAUD) sampai pendidikan tinggi (PT). 

Dalam rangka memperingati hari Pendidikan 

Nasional tahun 2012. Kemendikbud telah mengangkat 

tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”. Generasi 

emas sendiri merupakan generasi yang mampu bersaing 

secara global dengan bermodalkan kecerdasan yang 

komprehensif antara lain produktif, inovatif, damai 

dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan 

dalam interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. Hal 

ini merupakan harapan terbesar bangsa Indonesia di 

tahun 2045 nanti. Bukan tanpa perhitungan dalam 

merumuskan cita-cita ini, dalam upaya mewujudkan 

generasi emas ini Indonesia didukung dengan kondisi 

demografi dimana usia produktif paling tinggi di usia 

anak-anak dan orang tua.  

Untuk menyiapkan generasi emas tersebut 

merupakan tanggungjawab seluruh elemen penduduk 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari siapakah yang 

termasuk dalam golongan generasi emas? Apakah 

mahasiswa termasuk di dalamnya? Jawabannya adalah 

iya, mahasiswa merupakan generasi emas bangsa yang 

seringkali digambarkan sebagai sosok unggul, pilihan, 

kreatif dan memilki integritas tinggi serta intelektual 

yang luar biasa. 

Mahasiswa memiliki ciri generasi yang aktif dan 

memiliki energi besar sebagai awal dari sebuah 

pergerakan peradaban, pergerakan pemikiran, dan 

pergerakan idealisme. Mahasiswa bukan hanya sebagai 

penggerak terhebat tetapi juga kelompok intelektual 
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yang memilki pemikiran yang layak diperhitungkan. 

Idealisme kuat, kritis, kreatif tetapi tidak anarkis menjadi 

kekuatan mahasiswa. Yah itulah mahasiswa sebagai 

Generasi Emas. Generasi perintis perubahan dalam 

rangka membentuk kehidupan dan peradaban bangsa 

yang dinamis ke arah yang lebih baik. 

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia 

didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa 

kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman 

tentang kemanusiaan secara utuh merupakan 

keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertian dan 

pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu 

akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang 

juga kurang proporsional.  

Pendidikan harus mengembangkan dan 

menyebarluaskan nilai dan sikap produktivitas SDM 

melalui pengembangan dua kemampuan sekaligus. 

Pertama kemampuan teknis seperti peningkatan 

penguasaan kecakapan, potensi dan keahlian yang seusia 

dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja yang 

berubah.  

Kedua, kemampuan lain dalam kaitan dengan 

budaya yang mendorong SDM untuk menjadi kekuatan 

penggerak pembangunan, seperti wawasan, penalaran, 

etos kerja, orientasi ke depan, kemampuan belajar secara 

terus menerus, dan sejenisnya. Dengan kemampuan 

untuk mengembangkan kedua kekuatan SDM itu, 

pendidikan sebagai suatu investasi SDM memiliki fungsi 

yang paling menonjol yaitu sebagai sarana untuk 

memberdayakan masyarakat, yang pada gilirannya akan 

memberikan tingkat balikan yang tinggi terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. 
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Oleh karena itu juga perlu ditanamkan dan 

diperkuat melalui pendidikan dan kebudayaan bangsa 

Indonesia, terutama melalui penguatan budaya  sekolah 

dan kampus untuk membangun karakter, yaitu: (i) 

memperkuat tradisi akademik melalui penguatan 

budaya nalar dan kejujuran, (ii) menanamkan nilai 

patriotisme dan nasionalisme, (iii) menumbuhkan sikap 

cinta damai, toleransi, saling menghargai, dan 

menghormati, (iv) menanamkan nilai-nilai demokrasi, 

dan (v) membudayakan kepatuhan terhadap pranata 

hukum. 

Dengan semakin luasnya akses dan tingginya 

kualitas pendidikan disertai dengan penguatan budaya 

sekolah dan kampus, diharapkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia semakin baik, semakin mampu 

mengelola kesempatan dan sumber daya yang kita 

miliki, dalam rangka membangkitkan generasi emas 

Indonesia untuk memajukan bangsa dan negara yang 

bermartabat dan disegani oleh bangsa dan negara lain di 

dunia. 

Agar dapat memberikan kontribusi itu setiap warga 

negara harus mengembangkan dirinya agar menjadi 

produktif sehingga dapat lebih bernilai baik secara 

ekonomi dan non-ekonomi. Pendidikan merupakan 

sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan 

kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, serta 

meningkatkan harkat dan martabat sekaligus 

membangun peradaban yang unggul. Dengan perannya 

yang sangat penting itu, kita harus membuka akses 

seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, mulai dari 

jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai 

pendidikan tinggi (PT). 
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Kecerdasan 

Dalam perilaku setiap orang apakah itu perilaku ideal 

ataupun menyimpang dari standar nilai-nilai kepatutan 

dan kewajaran dapat direfleksikan melalui perbuatan 

nyata. Perilaku ideal itu menimbulkan efek atau dampak 

positif terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial di 

mana seseorang itu berada. Perilaku positif-konstruktif 

akan selalu membawa manfaat bagi segenap orang. Itulah 

sebabnya dalam pergaulan sosial dibutuhkan perilaku 

ideal sebagai pengejawantahan dari konsep kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional memerlukan kriteria 

perilaku yang positif-konstruktif yang dalam praktik 

teknisnya ialah seseorang dituntut agar selalu memegang 

komitmen nilai-nilai kebaikan berupa sifat kejujuran, 

keterbukaan, rendah hati, berbaik sangka, toleran, dan 

tidak memaksakan kehendak atas pemikiran dan 

pemahaman yang berbeda dengan orang lain.  

Kecerdasan emosionalitas sangat diperlukan dalam 

pergaulan social, karena dimensi kecerdasan emosional 

sangat menentukan baik tidaknya proses hubungan 

sesama manusia itu berjalan. Tanpa dimensi kecerdasan 

emosional maka perilaku yang kerap muncul adalah 

berlawanan dari akhlak yang baik seperti yang sudah 

disebutkan diatas yakni perilaku menyimpang dari 

standar nilai-nilai etika dan moral yang berkembang di 

tengah lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendidikan 

sejatinya diarahkan kepada pembentukan emosi anak 

didik untuk mengikuti proses tahapan pendewasaan 

dalam hidup. Proses itu sangat penting bahkan menjadi 

keharusan utama karena memerlukan kesadaran individu 

dalam pembentukan kepribadian. Hal itu tentu tidak 
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mengabaikan aspek kecerdasan lainnya yakni seperti 

kecerdasan intelektual dan spiritual. Ketiga komponen 

kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual adalah 

bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

sama lainnya. Ketiganya menjadi satu kesatuan fungsi 

dalam konteks pergaulan sosial yang positif-konstruktif.  

Cerdas identik dengan seseorang yang pintar dan 

memiliki kemampuan kerja otak dan logika diatas rata-

rata. Namun benarkah definisi cerdas setip orang sama? 

Karena pengalaman dan cerita hidup setiap orang 

berbeda-beda, untuk itulah beberapa arti mengemukakan 

pengertian kecerdasan sebagai berikut: 

Daniel Goleman (1997) mengemukakan bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang 

dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan 

dalam meghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan 

menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. 

Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat 

menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah 

kepuasan dan mengatur suasana hati. 

Gregory Feist (2010) mengatakan, kecerdasan 

adalah kemampuan atau keterampilan untuk 

memecahkan masalah atau menciptakan produk yang 

bernilai dalam satu atau lebih bangunan budaya tertentu. 

Anita E. Woolfolk berpendapat bahwa kecerdasan 

adalah kemampuan untuk belajar, keseluruhan 

pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk 

beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada 

umumnya. Howes dan Herald (1999) mengatakan pada 

intinya, kecerdasaan emosional merupakan komponen 

yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan 

emosi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa emosi manusia 
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berada diwilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang 

tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan 

dihormati, kecerdasaan emosional menyediakan 

pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang 

diri sendiri dan orang lain. 

Menurut Howard Gardner, seorang psikolog 

terkemuka dari Harvard University, mengatakan ada 

delapan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, seperti: 

 

a) Kecerdasan Linguistik 

Orang yang memiliki kecerdasan ini adalah seseorang 

yang tahu bagaimana untuk memproses kata-kata ketika 

berbicara atau menulis. Jenis orang biasanya seperti teka-

teki silang, bermain scrable, membaca, dan dapat 

menafsirkan bahasa tertulis jelas. Jika orang memiliki 

kecerdasan ini, maka pekerjaan yang cocok adalah seorang 

jurnalis, penyair, atau pengacara. 

 

b) Kecerdasan matematik atau logika 

Kecerdasan ini adalah tipe orang yang memiliki 

kecerdasan dalam hal angka dan logika. Mereka mudah 

untuk membuat klasifikasi dan kategorisasi, berpikir 

dalam pola sebab dan akibat, membuat hipotesis, dan 

pandangan rasional terhadap kehidupan. Sebuah 

pekerjaan yang cocok jika kecerdasan ini adalah ilmuwan, 

akuntan, atau programmer. 

 

c) Kecerdasan spasial 

Mereka yang jatuh ke dalam jenis ini memiliki sensitivitas 

yang tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, 

bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai 

membuat sketsa ide dengan jelas. Sebuah pekerjaan yang 
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cocok untuk jenis kecerdasan adalah seorang arsitek, 

fotografer, desainer, pilot, atau insinyur. 

 

d) Kecerdasan kinetik dan jasmani 

Tipe orang ini mampu untuk mengekspresikan ide dan 

perasaan. Mereka menyukai olahraga dan aktivitas fisik 

mengandalkan. Pekerjaan yang mereka cocok untuk atlet, 

pengrajin, mekanik, dan penjahit. 

 

e) Kecerdasan musical 

Mereka yang jatuh ke dalam jenis ini dapat 

mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati 

musik dan bentuk suara. Ciri-ciri orang yang memiliki 

kecerdasan musikal seperti bersiul, mudah menghafal 

lagu-lagu baru untuk didengar, menguasai salah satu 

instrumen tertentu, sensitif terhadap suara sumbang, dan 

suka bekerja sambil bernyanyi. Sebuah pekerjaan yang 

cocok bagi mereka adalah penyanyi atau penulis lagu. 

 

f) Kecerdasan interpersonal 

Jenis orang biasanya memahami dan peka terhadap 

perasaan, niat, motivasi, karakter, dan temperamen orang 

lain. Selain itu, mereka juga mampu membangun kontak 

mata dengan baik, menghadapi orang lain dengan penuh 

perhatian, dan mendorong orang lain  untuk 

menyampaikan cerita. Pekerjaan yang cocok untuk tipe 

orang, antara lain networker, negosiator, atau guru. 

 

g) Kecerdasan Intrapersonal 

Tipe orang ini memiliki kecerdasan pengetahuan diri 

dan mampu bertindak adaptif berdasarkan pengenalan 

diri. Karakteristik yang suka bekerja sendiri, cenderung 
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mengabaikan, sering merenungkan diri sendiri, dan 

memahami kekuatan dan kelemahan. Sebuah pekerjaan 

yang cocok untuk mereka yaitu konselor atau teolog.  

 

h) Kecerdasan Naturalis 

Orang yang memiliki kcerdasan in mampu memahami 

dan menikmati alam dan menggunakannya secara 

produkif dan mengembangkan pengetahuan tentang 

alam. Ciri-ciri orang yang memiliki keerdasan ini yang 

mencintai lingkungan, mampu mengenali sifat dan 

perilaku hewan dan bahagia kegiatan di luar ruangan 

atau alami. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh 

petani, nelayan, pejalan kaki dan pemburu.  

 

Menurut Prof. Dr. H. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., 

Kons. Guru Besar Universitas Negeri Semarang, 

menuliskan bahwa kecerdasan itu diperlukan, mengapa 

cerdas karena dengan kecerdasan yang tinggi, akan 

mampu memanipulasi unsur-unsur kondisi yang 

dihadapi untuk sukses mencapai tujuan. Kemampuan, 

yaitu karakteristik diri individu yang ditampilkan dalam 

bentuk perilaku untuk memenuhi kebutuhan/ tuntutan 

tertentu. 

Manipulasi, yaitu perilaku aktif dan disengaja untuk 

melihat dan mengorganisasikan dalam membentuk 

hubungan antar unsur yang ada dalam suatu kondisi. 

Unsur-unsur, yaitu hasil pemilahan/pemisahan atas 

bagian-bagian dari suatu kesatuan tertentu. Tujuan yaitu 

kondisi yang diharapkan terjadi melalui penampilan 

kemampuan dalam bentuk usaha. Sukses adalah kondisi 

yang unsur-unsurnya sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan. 
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Kepribadian   

Pendidikan pada hakikatnya diarahkan untuk 

pembentukan kepribadian manusia, yaitu 

mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, 

makhuk sosial, makhluk susila dan  makhluk bergama 

(religius).29  Dengan demkian pendidikan diselenggarakan 

dengan tujuan untuk menciptakan peserta didik yang 

cerdas secara intelektual, melainkan juga ditujukan untuk 

membangun kepribadian peserta didik. Kepribadian 

setiap individu adalah organisasi faktor-faktor biologis, 

psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku 

individu.  

Kepribadian bagi peserta didik mencakup 

kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan sifat lain yang khas 

dimiliki oleh seorang pserta didik dengan peserta didik 

lain tidaklah sama, masing-masing memiliki kekhasan 

sehingga kepribadian tersebut sering disebut dengan kata 

karakter. Karakter merupakan ciri khas yang dimiliki 

setiap individu. Ciri khas tersebut itu asli mengakar pada 

kepribadian individu serta merupakan lokomotif 

penggerak seseornag dalam bertindak, bersikap, dan 

merespon sesuatu sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku. Seseorang diakatakn berkarkter atau memiliki 

karkter apabila ia telah berhasil menyerap nilai dan 

keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan 

sebagai acuan dalam menjalani hidupnya. Kertajaya 

(2010) menyatakan bahwa karakter ialah ciri khas yang 

dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut 

asli dan mengakar pada kepridaian benda atau individu 

                                                 
29 Tahroni, Konfigurasi pemikiran dalam Ilmu Pendidikan, Gorontalo: IPI Publishing, 

2009, hlm, 8. 
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tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong 

bagaimana seorang itu bertindak, bersikap, berucap dan 

merespon sesuatu. 

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha 

sadar dan terencana untuk membentuk, mengarahkan dan 

membimbing perilaku peserta didik dalam kehidupan 

seghri-hari yang sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. Pendidikan   karakter adalah suatu 

sistem karakter kepada  warga sekolah yang 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil.  

Pada periode tahun 2010 sampai 2035 Indonesia 

dikaruniai potensi sumber daya manusia berupa populasi 

usia produktif terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan 

Indonesia. Potensi sumber daya manusia tersebut harus 

dikelola dengan baik agar berkualitas sehingga menjadi 

bonus demografi. Oleh karena itu pada periode tersebut 

harus dijadikan sebagai periode investasi besar-besaran di 

bidang sumber daya manusia untuk membangkitkan 

generasi emas Indonesia. Investasi sumber daya manusia 

akan dapat diwujudkan melalui peran strategis 

pembangunan bidang pendidikan dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Menurut Pusat Bahasa Depdiknas pengertian 

Karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi 

pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen 

dan watak. Sedangkan berkarakter ialah berkepribadian, 

berperilaku, berwatak, bertabiat, bersifat dan berbudi 

pekerti. Tadzkiroatun Musfiroh (2008) berpendapat 

bahwa karakter mengacu kepada serangkaian sikat 
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(attitudes), perilaku (behaviours), motivasi (motivations) dan 

ketrampilan (skills). 

Sementara pendidikan karakter menurut Ramli 

Mansyur (2003), yakni pendidikan karakter yang memiliki 

esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral 

dan pendidikan akhlak, tujuannya adalah untuk 

membentuk pribadi anak spaya menjadi manusia yang 

baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. 

Menurut Suyanto (2009) bahwa pendidikan karakter 

sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun 

negara. Menurut  Elkind (2004) pendidikan karakter 

adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa generasi penerus bangsa yang pada periode 

tersebut adalah sangat produktif, sangat berharga dan 

sangat bernilai, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan 

dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang 

berkarakter, insan yang cerdas, dan insan yang kompetitif, 

serta menjadi bonus demografi. Mengapa berkarakter? 

Karena karakter menentukan kualitas moral dan arah dari 

setiap generasi muda dalam mengambil keputusan dan 

tingkah laku. Karena karakter merupakan bagian integral 

yang harus dibangun, agar generasi muda sebagai 

harapan bangsa, sebagai penerus bangsa yang akan 

menentukan masa depan harus memiliki sikap dan pola 

pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar 

dalam upaya membangun bangsa. 

Insan Indonesia berkarakter adalah insan yang 

memiliki sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu 
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yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam 

standar nilai dan norma yang tinggi. Insan yang memiliki 

sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh  

dan  benar.Indikator karakter yang terwujud dalam 

perilaku insan berkarakter adalah iman dan 

takwa,pengendalian diri,sabar, disiplin, kerja keras, ulet, 

bertanggung jawab, jujur, membela kebenaran, kepatutan, 

kesopanan, kesantunan, taat pada peraturan, loyal, 

demokratis, sikap kebersamaan, musyawarah, gotong 

royong, toleran, tertib,damai, anti kekerasan, hemat, 

konsisten. Insan yang berperilaku berkarakter hendaknya 

disertai tindakan yang cerdas dan perilaku cerdas 

hendaknya pula diisi upaya yang cerdas. 

Oleh karena itu pendidikan diselenggarakan sebagai 

suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia 

yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan 

dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan 

pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju 

kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri 

dan masyarakat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan 

berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses 

tersebut harus ada pendidik yang memberikan 

keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta 

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. 

Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran 



104 

paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran 

ke paradigma pembelajaran.  

Paradigma pengajaran lebih menitikberatkan peran 

pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan 

kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma 

pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak 

kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan 

kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia 

yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak 

mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki 

estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan 

yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Jika melihat pengertian pendidikan tersebut, 

pendidikan memliki dua fungsi. Pertama, fungsi progresif 

yaitu aktitivitas pendiddikan dapat memebrikan bekal 

ilmu pengethuan dan pengembangannya, penanaman 

nilai-nilai dan bekal ketrampilan mengantisipasi masa 

depan agar generasi penerus bangsa mempunyai bekal 

kemampuan dan kesiapan untuk menghdapi tantangan 

dimasa kini dan masa mendatang. Kedua, fungsi 

konservatif, yaitu bagaimana mewariskan dan 

mempertahankan cita-cita serta budaya suatu masyarakat 

kepada generasi penerusnya.30 

 

Kompetitif 

Situasi yang kompetitif dicirikan dengan adanya sikap 

negatif dalam hal ketergantungan, dimana ketika 

seseorang menang, maka yang lain berarti kalah. Dalam 

                                                 
30 Ahmad Janan Asifudin, Mengungkit Pilar-pilar Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan 

Filosofis, Yogyakarta, UIN Suka Press, 2010, hlm, 12. 
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situasi belajar, siswa akan mandiri dan bekerja sendiri 

dalam mencapai kesuksesan, sehingga kesuksesan dan 

kegagalan seseorang tidak akan berpengaruh terhadap 

kelompoknya. Sebaliknya dalam situasi yang kooperatif, 

interaksi dicirikan dengan adanya saling ketergantungan 

antar individu. Dalam situasi belajar di kelas, skor yang 

diperoleh seorang individu akan mempengaruhi skor 

terhadap kelompoknya, sehingga seorang individu akan 

bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kegagalan 

kelompok. 

Selanjutnya menurut Johnson DW & Johnson, R, T 

(1991) ada beberapa anggapan yang tidak selamanya 

benar, yang biasa dijadikan alasan digunakannya metode 

kompetitif dalam praktek pembelajaran, diantara 

anggapan tersebut adalah: 

a) Masyarakat kita penuh dengan suasana kompetitif, 

karena itu siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi 

keadaan ini; 

b) Prestasi, sukses, penampilan yang terhormat, ambisi, 

menjadi pemimpin yang hebat, dan lain sebagainya 

semuanya berhubungan dengan kompetisi dengan 

yang lain; 

c) Kompetisi membangun karakter dan memperkuat para 

siswa untuk hidup dalam dunia nyata; 

d) Para siswa lebih berhubungan dengan situasi 

kompetitif; dan  

e) Kompetisi mampu membangun percaya diri dan harga 

diri. 

Kompetitif belajar ada dan terjadi pada saat seorang 

siswa mencapai tujuan akhirnya dan semua siswa yang 

lain gagal untuk mencapai tujuan tersebut. Kompetitif 

dapat belajar interpersonal (antara individu), di mana 
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baris yang paling penting atau intergroup (antara 

kelompok-kelompok), di mana satu grup pengaturan 

yang sesuai. 

Belajar kompetitif adalah praktik untuk belajar 

berpikir sebagai praktek kompetitif adalah luar biasa di 

dunia ini, diasumsikan bahwa kerja keras dan akal adalah 

semua yang anda butuhkan. Adalah tidak belajar dari 

majalah, televisi dan surat kabar. Belajar dari massa 

hiburan tersedia tidak kompetitif; agak itu lebih dari yang 

sama. Mengetahui ini adalah bagian dari transisi 

kompetitif untuk belajar. 

Belajar kompetitif menjadi bermakna, relevan, 

berharga sekali dan dengan sengaja memahami bahwa 

usaha adalah permainan kekuasaan berdasarkan 

keunggulan pengetahuan. Pengetahuan yang mendasar 

adalah sumber keuntungan kompetitif dan nilai pada hari 

ini ekonomi berbasis pengetahuan. Bagian pertama dari 

kompetitif adalah menghasilkan suasana belajar yang 

efektif untuk belajar dan untuk menghasilkan keuntungan 

kompetitif. Memproduksi kemauan yang efektif berarti 

memperhatikan kesejahteraan sendiri saat bekerja dan 

belajar sementara. 

Kompetitif belajar tidak datang dari kelas anda atau 

mendengarkan seminar. Kompetitif adalah belajar terus 

menerus dan konstan. Untuk menjadi kompetitif Anda 

harus selalu memberi persaingan yang akan Anda harus 

selalu belajar. Dan pembelajaran tidak bisa belajar umum 

atau belajar dari hiburan. Jika ya, Anda akan 

memproduksi lebih dari yang sama dan karena itu tidak 

menghasilkan keunggulan kompetitif. Belajar untuk 

bersaing dan berkemahiran tinggi nilai-menawarkan, 

komitmen untuk mengkoordinasikan tindakan dan 
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praktek untuk memperbaikinya keprihatinan atau untuk 

memproduksi situasi diatas 1% dari pasar adalah praktek 

kompetitif.  

Belajar menjadi kompetitif berharga untuk jika anda 

membantu diri anda. Hal ini akan membantu anda untuk 

membuat suasana yang efektif untuk belajar dan suasana 

ini akan berusaha sepanjang hidup Anda. Kompetitif 

belajar memerlukan pengetahuan yang tidak biasa. Jarang 

pengetahuan akan membantu anda untuk produksi baru 

dan menawarkan semakin berharga, komitmen dan 

praktek. Dalam rangka meningkatkan nilai anda, anda 

ingin memproduksi sangat-nilai yang lain akan 

menawarkan ingin menerima dan melakukan transaksi 

dengan anda. 

Tujuannya Belajar kompetitif adalah untuk 

menghasilkan nilai yang menawarkan untuk transaksi, 

komitmen untuk berkoordinasi dengan tindakan dan 

praktek-praktek lain untuk memperbaikinya manusia dan 

bisnis yang ditujukan untuk memproduksi atau situasi. 

Ada banyak kritik dari jenis ini belajar. Ini termasuk 

kritik dalam hal: (1) Karena hanya ada satu pemenang, 

semua siswa lain harus gagal; (2) Mempromosikan 

kecurangan dalam mencapai akhir; (3) Menggangu siswa 

lain dengan alasan untuk memecahkan  masalah. Johnson 

DW & Johnson, R, T (1991).  

Dengan ada kritik ini guru harus mengidentifikasi 

apa kegiatan kompetitif tersebut akan merusak atau 

menghasil konstruktif. Kelompok dapat menjadi tuan 

rumah diatur secara terpisah dari kompetisi antara satu 

sama lain. Ini adalah salah satu strategi untuk 

memaksimalkan proses belajar. Kompetitif belajar paling 

tepat adalah ketika siswa harus memeriksa bahan belajar. 
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Cara ini yang perlu dilakukan untuk memecahkan 

masalah dalam pembentukan untuk setiap bahan baru. 

Kompetisi dapat dilihat sebagai strategi yang sesuai 

sebagai kompetitif yang dapat memaksimalkan jumlah 

pemenang. Adalah juga penting untuk memastikan 

kelompok homogen untuk memaksimalkan kesempatan 

untuk menang dari semua kelompok. 

Kelompok yang homogen memungkinkan kelompok 

yang akan dicocokkan secara sama rata mungkin untuk 

menyediakan lingkungan yang menantang untuk 

kompetisi. Satu kelompok tertentu disebut Strategi 

zhoiberg. Membagi grup ini dari peringkat tertinggi ke 

terendah dari dalam pencapaian melalui kompetisi 

belajar. Kemudian melalui kompetisi di antara kelompok 

siswa peringkat di kelompok mereka. Pencapaian 

tertinggi anggota tersebut dipindahkan sampai ke 

peringkat yang lebih tinggi grup, dan peringkat terendah 

anggota akan dipindahkan ke peringkat yang lebih 

rendah grup. 

Kompetitif pembelajaran juga dapat menjadi 

kegiatan siswa yang kooperatif ketika mereka sendiri 

merumuskan istilah dan aturan untuk kontes, mereka 

memberikan kepemilikan dari kegiatannya. Makna 

kompetitif adalah mempunyai kemampuan untuk 

berkualitas (unggul), adaptasi dan menguasai 

perubahan, mampu bersaing dan menjadi pioner dalam 

masyarakat.       

Insan Indonesia kompetitif, yaitu insan yang 

berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, 

bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, 

pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan 

perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, 
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produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar 

sepanjang hayat dan menjadi rahmat bagi semesta alam. 

Generasi emas sebagai generasi penerus bangsa 

mempunyai peranan penting dalam upaya 

pembangunan karakter bangsa yaitu sebagai investasi 

pembangunan masa depan bangsa. 

 

D. Tantangan dan Kebijakan Pemerintah  

Beberapa kebijakan pemerintah melalui kementerian 

pendidikan dan kebudayaan telah dilakukan dalam 

rangka mewujudkan pendidikan bermutu, antara lain, 

bantuan operasional untuk PAUD, sekolah, dan 

perguruan tinggi negeri (BOP, BOS, dan BOPTN), 

bantuan siswa miskin, bidik misi, pendirian sekolah atau 

perguruan tinggi di daerah khusus, dan direncanakan 

pada tahun 2013 akan mulai pendidikan menengah 

universal (PMU). PMU tersebut diharapkan dapat 

memeprcepat capaian angka partisipasi kasar (APK) 

sekolah menengah 97% pada tahun 2020. APK tanpa 

program PMU tersebut baru akan dicapai tahun 2040. 

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan 

sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab 

tantangan zaman yang selalu berubah.  

 

Misi pendidikan nasional adalah:  

1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh 

rakyat Indonesia;  
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2) Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya 

saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;  

3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan 

masyarakat dan tantangan global;  

4) Membantu dan menfasilitasi pengembangan potensi 

anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir 

hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;  

5) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 

pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan 

kepribadian yang bermoral;  

6) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas 

lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan 

nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan 

global; dan  

7) Mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip 

otonomi dalam konteks negara kesatuan republik 

Indonesia. 

Sedangkan Visi pendidikan nasional dapat 

disimpulkan bahwa Insan Indonesia Cerdas dan 

Kompetitif 2025. Misinya yaitu mewujudkan pendidikan 

yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas 

dan kompetitif dengan berkeadilan, bermutu, dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat global. 

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa hal yang 

dapat disebutkan sebutkan bahwa Visi Indonesia Cerdas 

mencakup beberapa hal, yaitu: 

a) Cerdas spiritual 

Cerdas spiritual lebih ditekankan pada aspek keimanan, 

akhlak, budi pekerti, dan kepribadian. 

b) Cerdas emosional dan sosial 
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Cerdas emosional lebih ditekankan pada aspek perasaan 

untuk menghasilkan sensitivisme dan apresiasi, sedangkan 

cerdas  emosi terlihat dari interaksi sosial yang  dimiliki. 

c) Cerdas intelektual 

Cerdas intelektual lebih ditekankan pada aspek 

penguasaan dan penggunaan teknologi untuk lebih kritis, 

kreatif, inovativ, dan imajinatif. 

d) Cerdas kinetis 

Cerdas kinetis lebih ditekankan pada kemampuan yang 

bersifat fisik.  

Berdasarkan visi misi yang dicanangkan oleh 

pemerintah melalui kemendiknas diatas maka dapat 

dikatakan bahwa visi misi diatas sangat baik adanya. 

Namun demikian kita tidak bisa menjamin bahwa visi 

misi itu akan terwujud dengan baik. Hal ini dipengaruhi 

oleh implementasi di lapangan. Beberapa implementasi di 

lapangan menunujukkan kecenderungan yang cukup 

memprihatinkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan 

setiap kebijakan tidak bisa sama untuk setiap daerah yang 

ada di Indonesia. Kenyataan ini didasarkan pada: 

 

2) Letak Geografis 

Berdasarkan geografisnya maka dimungkinkan adanya 

keterbatasan dalam segala aspek pendidikan. Hal ini 

biasnya terjadi pada daerah-daerah yang kurang 

terjangkau dan tersentuh perkembangan IPTEKS. 

Daerah-daerah yang minim dengan segala 

perkembangan IPTEKS akan menjalankan pendidikan 

dengan konteks yang lama. Contohnya: sekolah-

sekolah di pegunungan dan daerah pedalaman. 

Jangankan internet, komputer, dan alat elektronik 
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lainnya sedangkan untuk penerangan saja masih 

menggunakan pelita, obor yang bersifat tradisional. 

 

3) Budaya 

Budaya yang ada dalam setiap daerah berbeda-beda. 

Bisa jadi apa yang menjadi kelaziman di suatu daerah 

belum tentu menjadi hal yang lazim di daerah lain. 

Contoh: di daerah lain kedekatan siswa denngan guru 

adalah hal yang lazim tetapi di daerah lain kurang bisa 

diterima. Hal ini masih didasarkan pada hierarki yang 

ada dalam pendidikan, di mana jelas bagaimana posisi 

siswa dengan gurunya. Budaya juga mempengaruhi 

pola kehidupan, contohnya: kebiasaan sarapan/makan 

pagi yang sangat mempengaruhi daya tahan siswa di 

sekolah. 

 

4) Karakteristik Siswa 

Setiap daerah akan menghasilkan karakter manusia 

yang berbeda pula dan tentunya akan mempengaruhi 

segala aspek kemanusiaannya. Hal ini juga bisa terlihat 

dalam karakter siswa daerah tersebut. Contohnya: 

siswa di jawa mempunyai tingkat kesadaran belajar 

lebih tinggi dari daerah lain. Bagi mereka pendidikan 

merupakan pembelajaran yang tiada batasnya. 

Maksudnya pembelajaran itu merupakan proses yang 

berkesinambungan dan bersifat kontinyuitas. Tentu 

saja kenyataan ini berpengaruh pada pola pikir dan 

respon siswa terhadap pembelajaran itu sendiri. 

Pembelajaran bagi mereka bukan hanya sekedar 

mencari nilai (dalam hitungan anngka) akan tetapi juga 

mencakup unsur nilai (value) yang sangat berpengaruh 

dalam kepribadiannya. Sedangkan di daerah lain siswa 
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mempunyai anggapan bahwa pendidikan hanya 

berorientasi hanya untuk kebutuhan sesaat. Belajar 

hanya untuk mencari nilai (skor/hitungan) saja tanpa 

memahami makna nilai (value) di dalamnya. 

 

5) Kemampuan Sumber Daya (Baik Alam Maupun 

Manusia) 

Kemampuan sumber daya baik alam maupun manusia 

saling mempengaruhi dalam mewujudkan visi misi 

pendidikan diatas. Ada daerah yang berkelimpahan 

sumber daya alam tetapi kurang dioptimalisasikan 

untuk mendukung perkembangan pendidikan, 

contohnya: daerah kepulauan kurang memanfaatkan 

potensi alam untuk menunjang pembelajaran dunia 

nyata. Sumber daya manusia disini dalam pengertian 

anggota masyarakat yang mempunyai keahliaan masih 

kurang bisa 

 

6) Respon/Tanggapan Masyarakat Terhadap Pendidikan 

Masyarakat sangat berpengaruh dalam maju 

mundurnya pendidikan. Pendidikan membutuhkan 

peran serta masyarakat karena masyarakatlah 

pengguna jasa pendidikan. Peran serta aktif masyarakat 

bisa dimanifestasikan lewat perannya dalam komite 

sekolah. Dukungan masyarakat akan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk menjadi pribadi yang 

berkembang secara kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Masyarakat juga bisa memberikan kesempatan siswa 

belajar dalam dunia nyata lewat DU/DI (Dunia 

Usaha/Dunia Industri). Hal ini tentu akan berdampak 

pada kompetensi yang lebih baik untuk dimiliki siswa. 
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7) Elemen Pendidikan 

Elemen pendidikan disini lebih dititik beratkan pada 

peranan guru sebagai motivator dan inovator 

pembelajaran. Guru harus mampu membawa 

perubahan siswa dalam segala aspek, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

guru memberikan contoh/teladan. Guru harus bisa 

mengikuti perkembangan paling tidak selangkah lebih 

maju. Guru harus selalu mengupdate kompetensinya 

baik lewat pengembangan diri secara formal 

(diklat/pelatihan/ seminar/loka karya) dan penguasaan 

IPTEK. Sehingga apa yang nampak pada guru akan 

berdampak positif bagi siswa untuk berkembang lebih 

baik. 

 

8) Kondisi dan Iklim Sekolah 

Suasana dan keadaan sekolah akan memberikan 

pengaruh bagi perkembangan siswa. Suasana dan 

kondisi sekolah yang kondusif akan memberikan 

perasaan aman dan nyaman, sehingga siswa bisa lebih 

leluasa untuk mengaktualisasikan dan 

mengekspresikan seluruh kemampuannya. Contohnya 

seperti menciptakan lingkungan sekolah yang aman, 

hindari perkelahian antar siswa di dalam lingkup 

sekolah. 

 

E. Menuju Generasi Emas 

Strategi dan arah kebijakan program pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan tahun 2010-2014 dibentuk 

untuk memberikan arah dan pedoman bagi instansi 

penyelenggara pendidikan dan kebudayaan baik itu 

berada di pusat maupun berada di daerah terkait dengan 
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cara-cara yang diperlukan dan dibutuhkan untuk 

mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan 

tujuan strategis. 

Dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, 

dan peningkatan daya saing secara nasional dan sekaligus 

secara internasional pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, maka telah ditetapkan pentingnya 

penyelenggaraan pendidikan bertaraf nasional, baik 

untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. 

Bonus Demograsi adalah kondisi populasi 

masyarakat dimana jumlah penduduk usia muda lebih 

bayak dibandingkan dengan penduduk usia tua. Kondisi 

yang disebut sebagai Bonus Demografi ini akan 

berlangsung antara tahun 2012-2035. Dari data yang 

diperoleh Badan Pusat Statistik 2011 bahwa jumlah anak 

usia 0-9 tahun mencapai 45,93 juta, sedangkan anak usia 

10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Mereka inilah anak-

anak kader Generasi Emas 2045, karena nantinya pada 

2045 mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 

tahun dan yang berusia 10-19 tahun akan berusia 45-54 

tahun. Dan memang orang-orang usia ini lah yang 

nantinya akan menjadi pemegang pemerintahan dan roda 

kehidupan di Indonesia.  

Pemerintah memiliki harapan besar kepada anak-

anak generasi kita sekarang ini untuk bisa benar-benar 

menjadi generasi emas dan membawa kemajuan serta 

kejayaan bagi Indonesia tepat pada satu abad 

kemerdekaan Indonesia. Tetapi mampukah dan bisakah 

semua harapan dan program itu tercapai? Karena Bonus 

Demografi juga bisa berbalik menjadi Bencana Demografi 

jika tanpa pengawasan dan penanganan yang sungguh-

sungguh dan berkala dari pemerintah. 
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Untuk itu pemerintah juga telah menyiapkan Grand 

Design demi mewujudkan cita-cita Bangkitnya Generasi 

Emas nantinya pada 2045. Diantara Grand Design yang 

dicanangkan adalah sebagai berikut: 

1) Pendidikan usia dini digencarkan dengan PAUD-isasi, 

peningkatan kualitas PAUD dan pendidikan dasar 

yang berkualitas dan merata. 

2) Rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tak 

layak pakai dan pembangunan gedung-gedung sekolah 

secara besar-besaran. 

3) Intervensi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) 

untuk SMA dan atau sederajat dengan tarjet sebesaar 

97% tahun 2020. Yang diperkirakan jika tanpa 

intervensi baru akan mencapai 97% tahun 2040. 

4) Peningkatan APK perguruan tinggi dengan 

meningkatkan akses, keterjangkauan dan ketesediaan. 

Kemudian dari berbagai program diatas diharapkan 

akan terbentuknya output yang berupa generasi cerdas 

komperhensif, yaitu produktif, inovatif, damai dalam 

interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkan dalam 

interaksi alamnya, dan berperadaban unggul. 

Dalam Grand Design, Mohmmad Nuh (2009-2014) 

mengatakan yang telah disiapkan kelompok anak usia 0-9 

tahun menjadi target yang lebih diutamakan karena selain 

mereka belum terlalu terpengaruh oleh pergaulan bebas 

dan hama-hama, Usia dini merupakan masa keemasan 

(the golden age) seorang anak. Fase tersebut juga menjadi 

periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik 

dan mental seorang manusia.  

Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan 

Informal (PAUDNI) juga akan meningkatkan mutu 

pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai salah satu 
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langkah turut   melakukan   investasi   menanam   

Generasi   Emas   2045. “Sehingga, pada 2045, saat 

peringatan ulang tahun Indonesia yang ke-100, terciptalah  

generasi  muda  yang  kamil  dan  paripurna,” PAUDNI 

akan memberikan beberapa bantuan untuk merealisasikan 

peningkatan mutu pendidikan PAUD  diantaranya  

dengan  memberikan  bantuan  rintisan,  alat permainan 

edukasi, dan serangkaian program yang telah disiapkan. 

Tumbuh kembang anak pada usia dini akan sangat 

menentukan kualitas kecerdasan, kesehatan, dan 

kematangan emosional dimasa mendatang, oleh karena 

itu anak usia dini ini harus dipenuhi kebutuhan gizinya. 

Bukan hanya dari makanan dan suplemen tetapi juga dari 

pendidikan yang dapat mereka peroleh. 

Sedangkan disektor pendidkan perguruan tinggi, 

untuk menyiapkan generasi emas 2045, Kemenristekdikti 

telah menyiapkan program Beasiswa Unggulan. Beasiswa 

Unggulan ini merupakan  program  yang  disiapkan  oleh  

Kemenristekdikti  bagi  para mahasiswa dan calon 

mahasiswa yang memiliki keunggulan dalam bidang 

akademik. Konsep Unggul disini dijelaskan yaitu ‘Unggul 

yang berarti unggul untuk penerima beasiswanya, bidang 

studinya dan proses pembelajarannya.’ Karakter penerima 

Beasiswa Unggulan ini adalah kesadaran sebagai makhluk 

Tuhan, adanya kedahagaan menimba dan menulis Ilmu 

Pengetahuan dan kecintaan serta kebanggaan sebagai 

bangsa Indonesia. Dalam program ini, penerima beasisiwa 

selain unggul dalam bidang akademik juga berada dalam 

bidang studi yang memiliki grade tinggi atau unggulan, 

memiliki karakter dan bergaya hidup sehat dan harus 

memiliki fighting spirit yang tinggi dalam belajar. 
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Ada tiga persyaratan utama31  yang harus dimiliki 

oleh penerima beasisiwa unggulan ini; pertama, para 

penerima Beasiswa Unggulan dianjurkan untuk 

mempunyai IPK min 3.00, dan tanpa cuti. Kedua, penerima 

Beasiswa Unggulan wajib membuat ISR (Intelectual Social 

Responsibility) yaitu artikel mengenai  Beasiswa  Unggulan  

yang  nantinya  akan  dipublikasikan, dan ketiga, tidak 

mengkonsumsi narkoba, serta tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan Negara Republik Indonesia. 

Program beasiswa unggulan ini merupakan salah 

satu bentuk penyiapan generasi yang kompeten dalam 

intelektualitas dan memiliki daya belajar yang tinggi. 

Selain selektif dan ketat dalam pengawasannya, beasisiwa 

unggulan juga memberikan bantuan berupa biaya hidup 

bagi penerima beasiswa unggulan yang memang terbukti 

kurang mampu setelah adanya pengajuan dari si 

penerima dan dilakukan survei ke rumah si penerima 

beasiswa. 

Dari semua program yang telah disiapkan dan 

dijalankan merupakan langkah awal yang dilakukan 

pemerintah untuk investasi menanam Generasi Emas 

2045. Jika melihat track pendidikan kita sejauh ini, 

memang masih perlu adanya berbagai tindakan dari 

pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan 

terciptanya generasi ini. Selain memperbaiki sistem 

pendidikan dan kuaitas pendidik dan kependidikan kita 

yang awur-awuran dan hanya mementingkan nilai 

sebagai tolok ukur keberhasilan belajar juga menjaga para 

kaum muda dan pelajar kita dari pengaruh pergaulan 

bebas, narkoba, seks  bebas  yang  mulai  marak  menimpa  

                                                 
31 Lihat pada pemikiran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan 

Informal (DirjenPAUDNI) Lydia Freyani Hawadi. 
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pelajar  mulai  dari  tingkat  SMP sampai perguruan tinggi 

kita dewasa ini. 

Bagaimanapun juga tercipta atau tidaknya, berhasil 

atau tidaknya Generasi Emas ini merupakan 

tanggungjawab kita bersama, dari pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan dan   pengawasan pendidikan sampai 

masyarakat, pemuda, pelajar sebagai pelaksana dan target 

dari program ini untuk ikut andil mensukseskan program 

ini dan memperbaiki kualitas hidup masing- masing. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karakter dan kecerdasan dipersatukan dalam  perilaku 

yang berbudaya. Kehidupan yang berkarakter tanpa 

disertai kehidupan yang cerdas akan menimbulkan 

berbagai kesenjangan dan penyimpangan serta 

ketidakefisienan. Dalam rangka menyiapkan bangkitnya 

generasi emas Indonesia diperlukan pembangunan 

pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, 

maju, mandiri dan modern serta meningkatkan harkat 

dan martabat bangsa.  

Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan 

memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan 

pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam 

konteks demikian, pembangunan pendidikan itu 

mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu 

dimensi sosial, budaya, ekonomi dan politik. 

Dalam perspektif sosial, pendidikan akan 

melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai 

peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam 

mobilitas masyarakat. Pendidikan menjadi faktor penting 

dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat, yang 

mengarah pada pembentukan formasi sosial baru. 
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Formasi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat 

kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting 

dalam meperkuat daya rekat sosial (social cohesion). 

Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik 

itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit 

sosial di dalam masyarakat: keluarga, komunitas, 

perkumpulan masyarakat, dan organisasi sosial yang 

kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar 

berupa lembaga negara. Dengan demikian pendidikan 

dapat memberikan sumbangan penting pada upaya 

memantapkan integrasi sosial. Dalam perspektif budaya, 

pendidikan merupakan wahana penting dan medium 

yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan 

nilai, dan menanamkan etos dikalangan warga 

masyarakat.   

Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk 

memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas 

nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan 

pendidikan menjadi  lebih penting lagi ketika arus 

globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh 

nilai-nilai  dan  budaya  yang  acapkali  bertentangan 

dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. 

Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana 

strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai 

warga masyarakat, bangsa dan mengukuhkan ikatan-

ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman 

budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat 

memantapkan keutuhan nasional.  

Pembelajaran kompetitif ada ketika seorang siswa 

telah berhasil mencapai tujuan akhirnya sedangkan semua 

siswa yang lain gagal untuk mencapai tujuan tersebut. 

Para siswa lebih berhubungan dengan situasi yang 
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kompetitif dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan 

mengembangkan kreativitas mereka. Suasana kompetisi 

juga mampu membangun percaya diri dan harga diri 

siswa. Prestasi, sukses, penampilan yang terhormat, 

ambisi, menjadi pemimpin yang hebat, dan lain 

sebagainya semuanya berhubungan dengan kompetisi 

dengan yang lain. Kompetisi membangun karakter dan 

memperkuat para siswa untuk hidup dalam dunia nyata. 

Sehingga siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi 

keadaan ini. 
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BAB IV 
GAGASAN PENINGKATAN DAYA SAING  

DAN PENGUATAN SISTEM INOVASI PENDIDIKAN 
 

 

A. Pengantar   

Salah satu tantangan yang cukup kuat di depan mata kita 

ialah menghadapi apa yang disebut sebagai disruptif era. 

Disruptif era akhir-akhir ini menjadi kata yang paling 

sering kita dengar. Fenomena disruptif diartikan sedang 

terjadi perubahan fundamental atau mendasar. Yaitu 

sebuah evolusi teknlogi yang mengarah pada celah 

kehdupan manusia. Salah satu contohnya adalah 

digitalisasi. Digitalsasi merupakan evolusi teknologi 

(terutama informasi) yang mengubah hampir semua 

tatanan kehdupan, termasuk tatanan dalam berusaha. Hal 

ini diangap banyak pihak sebagai sebuah ancaman namun 

di lain pihak sebagai peluang.  

Era distruptif menjadi fenomena ketika 

masayarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang 

awalnya dilakukan di dunia nyata ke dalam dunia 

maya. Bukan saja di dunia bisnis namun dalam 

pendidikan pun hal ini terjadi. Selain karena sering 

dibicarakan oleh mastermind dan tim pengembangan 
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modul pelatihan Cerdas Mulia Institute, saat ini juga 

sudah terbit buku terbaru dari Prof. Rhenald Kasali 

berjudul sama : “Disruption”.  Dalam ulasan dijelaskan 

bahwa apa sebenarnya yang dinamakan era disruptif? 

Secara umum, era disruptif diartikan sebagai masa 

dimana bermunculan banyak sekali inovasi-inovasi 

yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi 

mapan sehingga mengganggu jalannya aktivitas tatanan 

sistem lama atau bahkan menghancurkan sistem lama 

tersebut. 

Inovasi disruptif (disruptive innovation) adalah 

inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, 

mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan 

pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu 

tersebut. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk 

atau layanan dengan cara yang tak diduga pasar, 

umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda 

pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar 

yang lama. 

Ide ini di cetuskan oleh Motivator Clayton M. 

Christensen dan Joseph Bower (2015) pada artikel 

“Disruptive Technologies: Catching the Wave” di 

jurnal Harvard Business Review. Contoh: Inovasi 

Disruptif adalah Wikipedia. Wikipedia merupakan salah 

satu contoh inovasi disruptif merusak pasar ensiklopedia 

tradisional yang dicetak.  

Akibatnya, saat ini sulit sekali kita temukan 

ensiklopedia edisi cetak dijual ditoko buku. Semuanya 

sudah beralih ke Wikipedia. Soal harga ensiklopedia 

tradisional (cetak) bisa jutaan, sekarang malah informasi 

bisa didapat secara gratis hanya dengan klik Wikipedia. 
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Itulah mengapa disebut “disruptif” atau dalam bahasa 

Indonesia diartikan sebagai “mengganggu.” 

Contoh-contoh sederhana seperti yang kita ketahui 

adalah menurunnya omzet/performa bisnis dari armada 

taksi pemimpin pasar yang harus mengakui 

keberadaan apps-based transportation service macam Grab, 

Go-Jek, dan Uber. Bentrokan-bentrokan terjadi, dan yang 

paling baru adalah mogoknya armada angkot di Bogor 

(sebagai salah satu kota yang angkotnya banyak) karena 

merasa tersaingi oleh transportasi berbasis aplikasi ini. 

Berikut contoh lain dari Inovasi Disruptif (disruptif 

innovation) dan Pasar Terganggu Oleh Inovasi (market 

disrupted by innovation) adalah: 

a. Telegrafi, pasar terganggu oleh inovasi Telepon 

b. Minicomputers, pasar terganggu oleh inovasi 

Komputer Pribadi (PC) 

c. Floppy Disk, pasar terganggu oleh inovasi CD dan USB 

d. Logam & Kayu, pasar terganggu oleh inovasi Plastik 

e. Radiografi (Pencitraan X-Ray), pasar terganggu oleh 

inovasi Ultrasound (USG) 

f. CD & DVD, pasar terganggu oleh inovasi Digital Media 

(i-Tunes, Amazone, dll) 

g. Kamera Film, pasar terganggu oleh inovasi Kamera 

Digital 

h. Cetak Offset, pasar terganggu oleh inovasi Printer 

Komputer 

 

Prof. Rhenald Kasali (2017), dalam bukunya 

Disruption memaparkan bahwa korban-korban disruptif 

era adalah organisasi-organisasi mapan. Mereka yang 

sudah terbiasa dengan namanya yang tenar, membuat 

mereka tidak bergerak gesit/lincah. Sementara, diluar sana 
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banyak anak-anak muda yang gesit, lincah, 

mengembangkan inovasi yang tidak terdeteksi oleh para 

incumbent ini. Sedikit demi sedikit menggerogoti pangsa 

pasar yang ada, karena menciptakan pangsa pasar baru 

dan tiba-tiba incumbent merasa ada yang aneh karena 

performanya menurun. Beberapa terlambat bergerak 

karena kalah lincah, yang menyebabkan organisasi 

tersebut hancur. Respon yang mungkin bisa dilakukan 

adalah berteriak kepada regulator untuk menindak 

mereka yang menjadi pusat disruption ini karena 

melanggar aturan dan tidak mengikuti regulasi. Kasali 

menambahkan bahwa hal tersebut dikarenakan 

menyelesaikan cara baru dengan cara-cara lama sehingga 

menyebabkan kemunduran lagi. 

Walaupun demikian masih banyak yang harus dites 

dari apa yang disampaikan sang profesor, namun insight 

bahwa kita sedang di era disruptif tidak bisa lagi 

dipandang sebelah mata. Kejadiannya ada di depan kita, 

dan betul-betul terasa dinamikanya. 

 

B. Disruptif Pendidikan 

Kebanyakan kasus-kasus disruption, dibahas di sektor 

bisnis, namun, jarang sekali dibahas di sektor pendidikan. 

Saya yang saat ini diberi kesempatan sebagai dosen di 

institusi pendidikan terbaik negeri ini pun akhirnya 

berpikir: mungkinkah suatu saat nanti UI menjadi korban 

era disruptif? 

Ini pun jadi menerka-nerka skenario yang terjadi. 

Diluar sana, banyak sekali institusi pendidikan yang 

sedang bergerak lincah. Bukan lagi universitas swasta, 

tapi universitas-universitas online. Kita mungkin 
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mengenal beberapa seperti udemy, coursera, atau 

futurelearn. Di Indonesia, juga sedang banyak 

dikembangkan. Saat ini, mayoritas orang tua masih 

memiliki mindset bahwa kemudahan seseorang bekerja 

ditentukan dari beberapa hal: 

1. Jurusan apa yang dipilih oleh anaknya ? 

2. Di kampus mana anaknya belajar ? 

3. Anaknya bisa melakukan apa ? 

Kita merasakan sekali di generasi orang tua kita, 

‘anaknya memiliki kapasitas apa’ itu nomor 3. Hal yang 

paling penting adalah bisa masuk ke universitas negeri 

yang bagus dan diterima di jurusan yang prospeknya 

cerah. Dengan mendapatkan dua poin pertama, maka 

diasumsikan anaknya bisa mendapat poin ketiga. Hal ini 

didukung dengan pencari kerja yang juga masih dikuasai 

orang-orang lama. Kampus/almamater masih dilihat 

penting oleh perusahaan karena jaminan kualitas. 

Setidaknya, kampus negeri menghasilkan lulusan yang 

lebih oke. 

Pada disruptif era ini kemudian bisa dirasakan saat 

beberapa PTS ternyata mencoba melakukan inovasi 

pembelajaran dengan melakukan berbagai standardiasi, 

dengan menaikkan insentif dosen dan membuat dosen 

betul-betul mengajar serius di kampus mereka. Hasilnya 

dengan intake mahasiswa kalah dibandingkan negeri, 

mereka bisa menghasilkan lulusan yang lebih dipilih 

industry dan lulusan PTN yang ditempatkan di SDM, 

technical skill nya mulai kalah dari swasta, mereka 

cenderung meminta gaji lebih besar, dan loyalitasnya 

kepada perusahaan diragukan. Mereka lebih memilih 

lulusan-lulusan PTS. 
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Di masa yang akan datang dapat kita bayangkan 

bahwa akan lebih banyak inovator-inovator pembelajaran 

yang mengepung UI sebagai incumbent. Bukan tidak 

mungkin, orang tua di masa yang akan datang dan para 

recruiter akan berpikir yang berkebalikan dengan orang 

tua sekarang: Apa yang bisa Anda lakukan lebih penting 

daripada almamater dan jurusan kuliah Anda. Itupun 

mulai terjadi sekarang. 

Bayangkan apabila pengajar institusi incumbent 

masih menggunakan cara-cara lama dalam mengajar, 

masih berpola pikir bahwa “UI intake nya bagus, disuruh 

belajar sendiri saja pasti paham”. Sementara di luar sana, 

para disruptor terus mengembangkan teknik pendidikan 

yang bisa meningkatkan kualitas mahasiswa yang 

intakenya rendah. Bukan tidak mungkin, lulusan UI akan 

mengalami apa yang namanya degradasi kognitif dan 

keluarannya akan kalah dari inovator pendidikan di luar 

sana. 

 

Prinsip Pendidik Menghadapi Disruptif 

Banyak dijumpai guru yang sejak kita masih berada 

dibangku sekolah dulu hingga sekarang sama cara 

mengajarnya, sama cara memberikan tugasnya, dan 

materi yang diajarkan tidak di update. Saat industri 

masuk ke era disruption, hal yang masih diajarkan sebatas 

teori porter five forces. Tentu kita khawatir, jika ini terjadi 

terus-menerus kampus kita sangat mungkin menjadi 

korban disruptive era. 

Sebagai seorang guru yang pernah belajar kepada 

guru-guru senior, apa yang bisa kita lakukan adalah 

menghormati apa yang mereka ajarkan dan memulai 
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perubahan dari dalam diri kita sendiri. Kita memiliki 

prinsip, jika kita protes, maka kita harus menciptakan 

solusi dengan resource yang kita miliki. 

Deans for Impact, sebuah organisasi yang terdiri dari 

pendidik senior dan pengkader pendidik-pendidik baru, 

menerbitkan report “Practice with Purpose” yang berisikan 

prinsip-prinsip wajib untuk diterapkan pendidik dalam 

disruptive era. Beberapa hal dari prinsip itu sudah saya 

coba, dan beberapa lainnya masih dalam proses. Pada 

intinya, saat ini seorang pendidik harus betul-betul 

memahami perkembangan zaman, terus belajar, dan 

melatih otot-otot mengajar yang ada dalam diri mereka 

agar bisa lebih baik. Istilahnya, deliberate practice. Berikut 

ini prinsip yang harus dipegang pendidik di era 

disruptive: 

 

Bagaimana bentuk latihan prinsip-prinsip tersebut? 

1. Push Beyond Comfort Zone (Keluar dari zona nyaman) 

2. Works Toward Well Defined, Specific Goals (Bekerja 

dengan target atau capaian yang jelas) 

3. Focus Intently on Impactful Activities (Fokus memberikan 

aktivitas yang bermakna dan berdampak) 

4. Receive and Respond High Quality Impact (menerima dan 

memberikan feedback berkualitas) 

5. Develop Mental Model of Expertise (membentuk mental 

model seorang expert) 

Dalam konsep pengembangan diri, dikenal istilah 

deliberate practice. Istilah ini dipopulerkan pertama kali 

dalam buku Malcolm Gladwell (2018), yang berjudul 

Outliers. Salah satu hal yang membuat orang bisa 

mencuat dari kerumunan dan meraih capaian di atas rata-

rata adalah karena mereka melakukan deliberate practice. 
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Deliberate practice merupakan latihan terstruktur yang 

dilakukan konsisten dan terus-menerus. 

Melatih prinsip pertama dimulai dengan 

menerapkan student centered learning dan remote learning 

dalam kelas atau aktivitas mengajar yang dilakukan. Kita 

yang terbiasa nyaman dengan metode lecture 1 arah atau 

ceramah, saat ini dirasa sudah tidak efektif lagi karena 

informasi bisa dengan mudah dicari sendiri oleh siswa. 

Hal yang bisa dilakukan adalah membuat aktivitas belajar 

yang “mengkonstruksi pengetahuan” secara mandiri dari 

pengetahuan yang sudah mereka dapatkan itu. Apakah 

pembelajaran seperti ini nyaman? Tentu tidak, karena itu 

kita (baca: Guru) harus ‘capek-capek’ menjadi fasilitator 

dan evaluasinya pun lebih kompleks. Selain itu, kita (baca: 

Guru) juga memaksa diri kita (baca: Guru) memanfaatkan 

teknologi agar pembelajaran menjadi lebih efektif .

 Prinsip kedua dimulai dengan memberikan materi 

atau tugas yang esensial, memiliki tujuan yang clear, dan 

tujuan itu bisa ditangkap dengan baik oleh siswa untuk 

membuat hidup mereka lebih baik. Misalnya, tugas 

pembelajaran berbasis riset yang saya berikan ke siswa 

adalah untuk memberi mereka pengalaman bagaimana 

menerapkan riset model dan simulasi untuk memecahkan 

masalah sebenarnya. 

Prinsip ketiga dimulai dengan bertanya kepada 

siswa dampak aktivitas belajar yang kita (baca: Guru) 

berikan kepada mereka. Di beberapa topik tertentu, kita 

(baca: Guru) menerapkan lecture, role play & simulation, 

problem based learning, remote learning, collaborative learning, 

atau research based learning. Beberapa metode cocok untuk 

materi tertentu, sementara yang lain tidak. Fokussaya 
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adalah menggunakan metode yang memberikan impact 

terbesar untuk pemahaman siswa. 

Prinsip keempat dimulai dengan mewajibkan siswa 

membuat refleksi diri dan memberikan masukan/saran 

kepada kita (baca: Guru) untuk mengembangkan teknik 

pendidikan yang lebih baik ke depannya. Selain itu, juga 

mulai membiasakan memberikan feedback atas tugas-tugas 

mahasiswa, agar mereka tahu di titik mana mereka harus 

memperbaiki kesalahan atau mempertahankan hal yang 

sudah bagus. Kebanyakan dosen hanya memberi tugas, 

tanpa memberikan feedback (karena tidak sempat). 

Prinsip kelima dimulai dengan terus-menerus 

belajar hal-hal baru di bidang yang kita ajarkan agar kita 

sebagai guru atau pengajar menjadi expert. Selain itu, kita 

(baca: Guru) juga menerapkan pola pikir bahwa kita 

(baca: Guru) harus menjadikan siswa expert setelah keluar 

dari kelas yang kita (baca: Guru)  ampu. 

Hal tersebut mengubah cara kita (baca: Guru) 

dalam belajar dan mengajar. Menggunakan expertise 

mental model ini secara langsung dan tak langsung akan 

membuat standar belajar dan mendidik naik. Itulah 5 

prinsip yang kita (baca: Guru) pelajari perlu ditanamkan 

seorang pendidik di era disruptive agar bisa terus 

bersaing dan semakin impactful. 

Dunia berubah dan cara untuk hidup dan 

pendidikan pun ikut berubah. Change or die istilah tersebut 

sering kita dengar. Akan tetapi sekedar berubah saja 

tidaklah cukup. Perubahan haruslah membawa dampak 

positif dari segala sisi. 

Out of the box mungkin cara pikir yang harus 

dikembangkan untuk dapat menghasilkan Disruptive 

Innovation. Dua langkah untuk out of the box : 
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1. Gunakan State Creative 

Ingatlah sebuah kondisi atau situasi dimana anda 

pernah merasa menjadi orang yang kreatif dan biarkan 

untuk sejenak anda merasakan kondisi tersebut 

2. Pertanyaan adalah jawaban 

Mulailah fokus pada pertanyaan yang merangsang 

timbul jawaban untuk solusi. 

Kita harus bisa segera beradaptasi dan mengenali 

kondisi sekarang yang penuh dengan perubahan. Kita 

tidak lagi sekedar berubah melainkan langsung bergeser 

bahkan menggantikan yang sudah berdiri sebelumnya 

dalam pun terjadi pergeseran waktu yang cepat. Dalam 

dunia pendidikan pun terjadi pergeseran yang 

sebelumnya generasi x menjadi generasi milenial 

memerlukan pengembangan dari berbagai aspek 

termasuk layanan dalam pendidikan, media pembelajaran 

dan lain-lain. 

Di era disruptif ini kita seharusnya mempunyai 

pilihan, membentuk ulang (reshape) atau menciptakan 

yang baru (create). JIka kita memutuskan untuk reshape 

maka kita harus bisa melakukan inovasi dari produk atau 

layanan yang sudah kita miliki. Sedangkan jika 

menginginkan sesuatu yang baru kita harus berani 

memiliki inovasi yang sesuai dengan kebiasaan yang 

dipakai selama ini. 

Dalam dunia pendidikan, era distruptif pun tengah 

terjadi. Perubahannya sangat cepat dan mengejutkan, 

namun jika kita bisa membaca situasi dengan baik dan 

bisa melihat peluang yang ada maka kita akan bisa 

bertahan di era disturptif ini. Karena bagaimanapun hal 

ini tidak bisa kita hindari dan tidak bisa lagi menyalahkan 
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keadaan tanpa merumuskan strategi untuk dapat 

bertahan seingga tetap keluar sebagai pemenang. 

Adanya distrutif ini menginisiasi lahirnya model 

bisnis baru dengan strategi lebih inovatif kreatif. Cakupan 

perubahannya luas dari dunia bisnis, perbankan, 

transportasi, sosial masyarakat hingga pendidikan. 

Bahkan pemerintahpun sudah mempersiapkan rencana 

induk pengembangan ilmu pelatihan dan pendidikan 

tinggi hingga 2025 mendatang. Sebuah tantangan baru 

bagi pendidikan untuk melangkah karena terkait bidang 

studi yang relevan di masa datang seperti bidang studi 

teknik, kesehatan, dan tenaga pendidikan. Ketiga bidang 

studi tersebut diyakini akan bisa menopang kualitas 

sumber daya manusia Indonesia dalam menjalani dunia 

pendidikan dan usaha berbasis TIK. 

Era ini menuntut kita untuk berubah dan 

berinovasi. Dengan demikian disruptif mendorong 

terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Munuculnya 

inovasi aplikasi sperti gojek, grab dan lain-lain akan 

menginspirasi lahirnya aplikasi sejenis dibidang 

pendidikan seperti schoology, google classroom, dan lain-

lain. Sehingga kegiatan belajar mengajar akan berubah 

total dan ruang kelas mengalami evolusi dengan pola 

pembelajaran digital yang memberikan pengalaman 

pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif ,beragam dan 

menyeluruh. Peranan dan fungsi guru/pendidik bergeser 

dan lebih mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, karakter, 

kebijaksanaan, pengalaman hingga empati sosial karena 

nilai-nilai itu yang tidak dapat diajarkan oleh mesin. 

Perubahan peran ini apakah telah disiapkan, hal ini yang 

menjadi sebuah persoalan. Karena revolusi peran 

pendidik sebagai sumber belajar atau pemberi 
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pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, 

bahkan inspirator dalam mengembangkan imajinasi, 

kreativitas, karakter serta team work para generasi muda 

yang dibutuhkan pada masa depan. 

 

C. Gagasan Manajemen Pendidikan Berorientasi 

Penguatan Sistem Inovasi   

Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan 

demokratis dan keberadaan sebagai bangsa yang 

majemuk dalam konteks multi kulturalisme hendaknya 

memperhatikan kualitas sumber daya manusia di dalam 

menghadapi era pasar bebas. Di mana pada masa era 

pasar bebas itu tidak ada lagi sekat atau batasan ruang 

gerak aktivitas ekonomi, politik, sosial-budaya dan 

pendidikan antar sesama bangsa. Dalam pada itu 

persaingan ketat sudah pasti terjadi dan pemerintahan 

yang berkuasa harus peka dan responsif terhadap 

kenyataan-kenyataan modern yang menuntut pentingnya 

menghadapi problematika dengan kapasitas SDM yang 

unggul. Maka tidak ada pilihan lain, selain bagaimana 

agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Perguruan 

Tinggi hendaklah memikirkan perbaikan kualitas 

pendidikan di Indonesia. 

Agenda pengelolaan program pendidikan berbasis 

inovatif, kreatif, dan produktivitas pada generasi milenial 

harus menjadi bagian penting yang dipersiapkan. Karena 

masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi 

penerus. Apabila generasi muda mulai dari sekolah 

tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi tidak 

diorientasikan ke arah itu maka kelak mereka tidak akan 

mampu merespon tantangan, hambatan, bahkan 
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rintangan yang menghalau mereka. Oleh karena itu, 

pendidikan berbasis inovatif, kreatif adalah kunci utama 

membangun kapasitas sumber daya manusia unggul. 

Persaingan dan daya saing pembangunan harus dihadapi 

dengan kualitas pendidikan. Maka pendidikan inovatif 

adalah konsep ideal untuk membekali generasi milenial. 

Pendidikan inovatif  

Generasi milenial memiliki persoalan yang pelik 

semisal sikap malas dan serba instan karena dimanjakan 

oleh fasilitas modernisasi. Berbagai produk modernisasi 

telah menjadi andalan bahkan membuat generasi milenial 

menjadi begitu ketergantungan terhadap produk-produk 

modernitas tersebut sehingga tidak hanya membuat 

mereka lalai tetapi mengubah konstruksi paradigma 

mereka di dalam menjalani aktivitas. Anak muda 

Indonesia cenderung memilih cara-cara instan yang 

memang secara kasat mata lebih memungkinkan atau 

lebih mempermudah urusan mereka untuk mencapai 

suatu tujuan, betapa itu mematikan kreativitas. Padahal, 

budaya kreativitas adalah cermin masyarakat beradab 

karena bersikap peduli dan responsive serta mandiri dan 

berkarya.  

Dalam konteks itu, pendidikan inovatif diperlukan 

untuk menciptakan tradisi kreativitas yakni pendidikan 

yang secara psikologis mendorong atau menggugah 

perasaan dan pikiran anak muda untuk melakukan hal-

hal yang penuh tantangan. Pendidikan inovatif 

memberikan motivasi pada anak muda Indonesia untuk 

lebih tekun, kiat, dan tidak pasif namun senantiasa aktif 

untuk mencari tahu dan terus meningkatkan belajar atas 

apa yang belum diketahuinya. Pendidikan inovatif 

menjadi stimulant bagi pemikiran generasi milenial untuk 
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bersikap dan bertindak responsif, peka dan tidak diam 

atas kenyataan yang menuntut pengorbanan sosial. 

Pendidikan inovatif itu harus dikelola secara sistemik oleh 

pemerintah agar solusi atas persoalan generasi milenial di 

dalam menghadapi persaingan global bisa dengan baik.  

Pendidikan inovatif membentuk generasi milenial 

untuk senantiasa mengedepankan semangat dan prinsip 

kerja keras. Paradigma kerja keras harus diasah dan 

dibentuk bahkan harus bersifat memaksa dengan 

pendekatan sistem, karena tanpa pendekatan memaksa 

maka sikap malas generasi milenial yang cenderung 

instan itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, pendidikan 

inovatif selain untuk menghadapi daya saing juga 

diharapkan menciptakan tradisi kerja keras. Tradisi 

pemikiran kerja keras pada generasi milenial itu baru bisa 

terbentuk manakalah ditanamkan sikap kesungguhan 

anak-anak muda Indonesia oleh para Guru. Kesungguhan 

dalam kerja keras itulah yang dapat menghasilkan produk 

yang berkualitas. Kerja keras memerlukan kesungguhan 

dan kesungguhan membutuhkan prinsip yang kuat yakni 

ada kemauan untuk mengubah atau menyiapkan diri 

dengan bekal ilmu pengetahuan yang tinggi.  

Bahkan menurut Hasan Langgulung, orang-orang 

yang mempunyai bakat-bakat kreatif di kalangan 

penuntut universitas mempunyai sifat-sifat bebas, tidak 

tunduk pada alam nyata, petualangan, kesanggupan 

menanggung kesamaran, kesertamertaan, percaya diri 

sendiri, berdikari, kesungguhan dan kecenderungan 

memencil diri. Ciri-ciri ini pun kita dapati pada orang-

orang kreatif dalam berbagai bidang kehidupan.  

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia pada era 

presiden Joko Widodo melalui Kementerian Ristek dan 
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Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) telah 

memprogramkan konsep pendidikan yang berorientasi 

pada upaya menciptakan peluang dan daya saing bagi 

generasi milenial yang unggul di dalam menghadapi 

tantangan global. Kemenristekdikti telah mendesain 

konsep pendidikan berbasis inovatif guna menciptakan 

kreatifitas pada generasi milenial. Hal tersebut 

dimaksudkan agar generasi milenial di dalam 

menghadapi persaingan dan daya saing dapat tampil 

sebagai generasi unggul.  

 

Daya Saing Pendidikan Menurut Kemenristekdikti 2019 

Kemenristekdikti melalui Biro Kerja Sama dan 

Komunikasi Publik. Siaran pers dengan Nomor: 

19/SP/HM/BKKP/I/2019 itu diuraikan bahwa saat ini 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

menyelenggarakan acara Bedah Kinerja 2018 dan Fokus 

Kinerja 2019 dengan tema Penyiapan SDM Milenial 

Indonesia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi. 

Hadir sebagai pembicara Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan para Eselon I 

Kemenristekdikti dengan Sekretaris Jenderal Ainun Na’im 

sebagai moderator. Bedah Kinerja 2018 dan Fokus Kinerja 

2019 merupakan agenda rutin Kemenristekdikti yang 

bertujuan untuk menyampaikan kepada publik dan para 

stakeholder Kemenristekdikti mengenai capain kinerja 

Kemenristekdikti di Tahun 2018 dan pemaparan program 

kerja Kemenristekdikti di tahun 2019. Bedah Kinerja 2018 

dan Fokus Kinerja 2019 ini sesuai dengan prinsip good 

governance yang meliputi empat hal yaitu transparancy, 

fairness, accountability, dan responsibility. Menteri Riset, 
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Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir 

menyatakan bahwa pembangunan SDM di bidang Iptek 

dan Pendidikan Tinggi menjadi prioritas program kerja 

Kemenristekdikti di tahun 2019. Hal ini sesuai dengan 

fokus kerja Pemerintah di tahun 2019 yaitu pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

“Kemenristekdikti mendapatkan anggaran yang 

meningkat, dari 40,3 Triliun Rupiah pada 2018 menjadi 

41,26 Triliun Rupiah pada 2019. Sebagian besar anggaran 

tersebut dirancang untuk mencetak SDM Indonesia 

unggul, mulai dari beasiswa mahasiswa, dosen, peneliti 

dan perekayasa hingga pengembangan riset dan inovasi. 

Mereka merupakan tulang punggung dalam menjadikan 

SDM Indonesia Inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi”. 

 

Beasiswa Bertambah 

Salah satu cara untuk menyiapkan kalangan milenial lebih 

berdaya saing adalah dengan meningkatkan akses 

pendidikan tinggi bagi mereka melalui beasiswa. Dari 

anggaran 41,2 Triliun Rupiah tersebut, Kemenristekdikti 

menambah anggaran Beasiswa Bidikmisi dari 3,76 Miliar 

Rupiah pada untuk 368.961 mahasiswa pada 2018 menjadi 

4,43 Miliar Rupiah untuk 430.961 mahasiswa pada 2019. 

Pemuda Indonesia yang akan mendapatkan Bidikmisi 

pada 2019 akan meningkat 62 ribu mahasiswa. 

Kemenristekdikti juga akan meningkatkan penerima 

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) untuk 

pemuda Papua Barat, Papua, serta Daerah Terpencil, 

Terdepan, dan Terluar (3T), yang sebelumnya 

beranggaran 99,68 Miliar Rupiah untuk 5.743 mahasiswa 

pada 2018 menjadi 118,28 Miliar Rupiah untuk 7.148 pada 
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2019. Peningkatan 18,6 Miliar ini ditargetkan mampu 

menambah 1.405 penerima Beasiswa Adik Papua dan 3T. 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

Menurut Menristekdikti Muhammad Nasir, 

pengembangan pendidikan vokasi mendapat perhatian 

serius Pemerintah di tahun 2019. Dengan program 

revitalisasi ini diharapkan pendidikan vokasi di Indonesia 

mampu menciptakan lulusan terampil dengan 

kompetensi mumpuni. Revitalisasi pendidikan vokasi 

mengalami peningkatan anggaran dari 320 Miliar Rupiah 

di tahun 2018 menjadi 350 Miliar Rupiah di tahun 2019. 

Ada 12 politeknik yang akan mendapatkan manfaat dari 

program revitalisasi pendidikan vokasi. Lulusan harus 

punya kompetensi, supaya kebutuhan industri dengan 

lulusan itu menyambung. Sekarang memisah jauh. Oleh 

karena itu kita dekatkan, supaya nanti supaya setiap 

lulusan perguruan tinggi, khususnya dari pendidikan 

vokasi. 

 

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tinggi 

Di sisi lain, masih ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

yang beberapa gedungnya belum selesai dibangun. Pada 

2018 anggaran infrastruktur pendidikan tinggi berjumlah 

314 Miliar Rupiah untuk dua PTN. Pada 2019 

Kemenristekdikti menganggarkan 498 Miliar Rupiah 

untuk menyelesaikan pembangunan di tujuh PTN. 

 

Start-up dan Prototipe Inovatif 

Bagi kalangan milenial yang memiliki ide dan inovasi 

untuk diterapkan ke dunia bisnis, Kemenristekdikti akan 

memberikan insentif dalam bentuk bimbingan (inkubasi) 
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dan dana. Anggaran untuk Perusahaan Pemula Berbasis 

Teknologi (PPBT) atau start-up teknologi meningkat 

hampir 100 persen dari sebelumnya 62 Miliar Rupiah 

untuk 105 tenants menjadi 295 Miliar Rupiah untuk 295 

tenants. Selain memberikan peningkatan anggaran untuk 

start-up teknologi, untuk hasil penelitian yang dihilirisasi 

menjadi prototipe industri, Kemenristekdikti 

meningkatkan anggaran dari 51 Miliar Rupiah untuk 25 

prototipe pada 2018 menjadi 75 Miliar Rupiah untuk 73 

prototipe pada 2019. 

 

Capaian Kemenristekdikti 2018 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Nasir juga 

menyampaikan capaian kinerja Kemenristekdikti di tahun 

2018. Menteri Nasir mengungkapkan selama empat tahun, 

Kemenristekdikti mampu mencapai dan melampaui 

target sasaran strategis yang telah di tetapkan. 

Berdasarkan data pada Global Competitiveness Index 

yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), 

daya saing Indonesia pada periode 2015-2016 mencapai 

peringkat 37 dari 140 negara (skor 4.5). Pada periode 2016-

2017 Indonesia mencapai 41 dari 138 negara (skor 4.5). 

Pada periode 2017-2018 Indonesia meningkat tiga 

peringkat menduduki peringkat 36 dari 137 negara (skor 

4.7). 

Daya saing Indonesia terkait dengan penerapan 

penelitian ke dalam industri atau teknologi tepat guna 

yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Paten domestik (dalam negeri) yang didaftarkan di 

Indonesia dibandingkan paten domestik yang didaftarkan 

di negara-negara ASEAN terus meningkat. Dari peringkat 
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ketiga pada 2015, Indonesia kini menjadi negara di 

ASEAN dengan paten domestik tertinggi. Pada 2015 paten 

domestik Indonesia mencapai 1.058 paten (peringkat 

ketiga di ASEAN). Pada 2016 paten domestik Indonesia 

meningkat 43 paten menjadi 1.101 (peringkat ketiga). 

Pada 2017 peningkatan tajam sekitar 1.100 paten 

dicatatkan di Indonesia. Totalnya pada 2017, Indonesia 

mencatatkan paten domestik berjumlah 2.271 (peringkat 

pertama, mengalahkan Singapura dan Malaysia). 

Peringkat pertama jumlah paten dalam negeri masih 

dimiliki Indonesia pada 2018 dengan peningkatan angka 

paten sekitar 500, yang menjadikan angka paten domestik 

Indonesia mencapai 2.842 (peringkat pertama). 

 

Lembaga Hilirisasi Riset di Indonesia 

Jumlah paten di Indonesia berkaitan erat dengan 

lembaga yang berfokus pada hilirisasi penelitian. Ada 

dua lembaga yang berfokus pada hilirisasi hasil 

penelitian, yaitu Pusat Unggulan Iptek (PUI) atau center 

of excellence. Lembaga penelitian dan pengembangan 

(Lemlitbang) yang berhasil menghasilkan teknologi atau 

paten dari penelitian mendapatkan status sebagai PUI 

oleh Kemenristekdikti. Lebih lanjut Lemlitbang yang 

sudah menjadi PUI dapat menjadi Kawasan Sains dan 

Teknologi (KST) atau Science and Techno Park (STP) 

setelah berhasil menghasilkan perusahaan pemula 

berbasis teknologi (start-up teknologi). 

Jumlah lemlitbang dari kementerian, lembaga, 

perguruan tinggi, dan perusahaan yang menjadi PUI 

meningkat selama empat tahun terakhir. Pada 2015, 

Indonesia baru memiliki 19 PUI. Tahun berikutnya jumlah 



142 

tersebut meningkat menjadi 27. Pada 2017 jumlahnya 

menjadi 46, dan pada 2018 sudah ada 81 PUI di Indonesia. 

KST atau STP di Indonesia yang mendapatkan 

kategori mature atau yang sudah menghasilkan start-up 

secara konsisten setiap tahun. STP yang sudah mencapai 

maturitas meningkat setiap tahun. Pada 2015, baru ada 6 

STP yang sudah mature. Pada 2016, jumlahnya meningkat 

menjadi 14. Pada 2017 STP mature berjumlah 16 dan pada 

2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 19. 

 

Jumlah Publikasi Internasional dari Peneliti Indonesia 

Selama empat tahun sejak 2015 hingga 2018, pertumbuhan 

publikasi internasional Indonesia mencapai 263,27 persen. 

Publikasi internasional Indonesia pada 2015 mencapai 8.263 

artikel ilmiah (peringkat keempat di Asia Tenggara). Tahun 

2016 jumlah tersebut meningkat 48,79 persen menjadi 12.295 

artikel ilmiah (peringkat keempat di Asia Tenggara). Pada 

2017, publikasi internasional Indonesia meningkat 64,61 

persen menjadi 20.239 (peringkat ketiga di Asia Tenggara, 

mengalahkan Thailand). 

Pada 2018, Dengan pertumbuhan 48,31 persen dari 

2017 ke 2018, Indonesia akhirnya dapat menduduki 

peringkat kedua di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura 

dengan jumlah publikasi internasional mencapai 30.017. 

Pada tahun 2019, Indonesia menargetkan untuk dapat 

mengalahkan Malaysia untuk menjadi negara Asia 

Tenggara dengan jumlah publikasi internasional terbanyak. 

Dalam menghasilkan penelitian yang mampu diterima 

di kalangan internasional, pendidikan tinggi diperlukan. 

Jumlah peneliti dalam lemlitbang di Indonesia yang sudah 

berkualifikasi master dan doktor terus meningkat sepanjang 
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tahun sejak empat tahun terakhir. Pada 2015 jumlahnya 

mencapai 3.450. Tahun berikutnya menjadi 3.960. Tahun 

2017 jumlah peneliti Indonesia dengan gelar master dan 

doktor sudah mencapai 3.968. Dengan peningkatan 

berjumlah 2.924 peneliti baru bergelar master dan doktor, 

pada 2018 jumlah peneliti Indonesia dengan gelar master 

dan doktor mencapai 6.892. 

 

Akses Pendidikan Tinggi bagi Pemuda Indonesia 

Pendidikan di Indonesia belum dapat dinikmati oleh 

mayoritas pemuda Indonesia. Sampai saat ini jumlah 

pemuda yang menempuh pendidikan tinggi belum 

mencapai lebih dari setengah dari seluruh pemuda yang 

masuk usia kuliah. Perbandingan jumlah pemuda berusia 19 

hingga 23 tahun yang mengikuti perkuliahan terhadap 

seluruh pemuda dengan usia tersebut (disebut sebagai 

Angka Partisipasi Kasar atau APK) pada 2015 mencapai 

29,95 persen. 

Walaupun belum mencapai mayoritas pemuda 

Indonesia, APK pendidikan tinggi di Indonesia meningkat 

setiap tahun. Pada 2016 APK pendidikan tinggi di Indonesia 

mencapai 31,63 persen. Pada 2017 APK pendidikan tinggi 

Indonesia berjumlah 33,37 persen. Pada 2018 APK 

pendidikan Indonesia berjumlah 34,58 persen, yang berarti 

ada 34,58 persen pemuda berusia 19 tahun hingga 23 tahun 

yang menempuh pendidikan tinggi. Peningkatan konsisten 

jumlah pemuda Indonesia yang menempuh pendidikan 

tinggi ini diharapkan terus berlanjut. 

APK pendidikan tinggi berkaitan dengan dukungan 

pemerintah, salah satunya berbentuk beasiswa kepada calon 

mahasiswa yang belum sejahtera. Jumlah mahasiswa aktif 
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penerima Beasiswa Bidikmisi dari pemerintah kepada 

mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga konsisten 

meningkat selama empat tahun terakhir. Mahasiswa aktif 

penerima Bidikmisi pada 2015 mencapai 258.015 mahasiswa. 

Pada 2016, mahasiswa yang menerima Bidikmisi meningkat 

menjadi 305.205. 

Pada 2017 mahasiswa aktif Bidikmisi mencapai 

339.348 mahasiswa, dan pada 2018 mahasiswa aktif 

Bidikmisi berjumlah 367.133 mahasiswa. Pada 2019, 

pemerintah memutuskan meningkatkan target penerima 

mahasiswa Bidikmisi menjadi 130 ribu khusus untuk 

mahasiswa baru 2019. 

Selain melalui Bidikmisi, pemerintah juga memberikan 

beasiswa lebih kepada pemuda Papua dan Papua Barat, 

serta kepada pemuda dari Daerah Tertinggal, Terdepan, 

Terluar (3T) melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi 

(ADik). Jumlah mahasiswa aktif penerima Beasiswa ADik 

Papua dan 3T pada 2015 mencapai 2.151 mahasiswa. Pada 

2016 jumlahnya meningkat sekitar 500 mahasiswa menjadi 

2.746. Pada 2017 jumlahnya meningkat sekitar 700 

mahasiswa menjadi 3.468. Pada 2018 jumlahnya meningkat 

menjadi sekitar 1600 mahasiswa menjadi 5.039 mahasiswa 

dari Papua dan Daerah 3T lainnya. 

 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Indonesia 

Pemerataan akses pendidikan perlu berkejaran dengan 

peningkatan kualitas perguruan tinggi. Pemerintah 

melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 

(BANPT) menilai akreditasi perguruan tinggi. Jumlah 

perguruan tinggi dengan akreditasi perguruan tinggi A 
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yang diberikan oleh BANPT pada 2015 baru mencapai 26 

perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pada tahun 

2016 jumlahnya meningkat menjadi 49. Pada 2017 

jumlahnya mencapai 65, dan pada 2018 jumlahnya 

meningkat 20 menjadi 85 perguruan tinggi. 

Pada peringkat internasional, Indonesia memiliki 

tiga perguruan tinggi yang masuk 400 besar dunia 

menurut QS World University Rankings 2018. Ketiganya 

adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 

(PTNBH), yaitu Universitas Indonesia (UI) yang tertinggi 

dengan peringkat ke 292 dan menjadi satu-satunya 

perguruan tinggi Indonesia yang masuk 300 besar dunia. 

Peringkat kedua dihandle oleh Institut Teknologi 

Bandung (ITB) pada peringkat 359 dan Universitas Gadjah 

Mada (UGM) pada peringkat 391. 

 

Produk Hasil Riset Inovatif 

Pada kesempatan ini, Menristekdikti memeperlihatkan 

beberapa produk hasil riset dari perguruan tinggi yang 

siap dipasarkan, salah satunya motor listrik Gesit yang 

diproduksi oleh PT Wijaya Manufakturing (WIMA), 

perusahaan konsorsium antara PT Gesits Technologies 

Indo (GTI) dengan anak perusahaan BUMN PT Wijaya 

Karya Industri dan Konstruksi. 

Selama pengembangannya, Gesits yang dirancang 

oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui 

Pusat Unggulan Iptek Sistem Kontrol Otomotif (PUI SKO) 

ITS dan mendapat bimbingan dari Direktorat Jenderal 

Penguatan Inovasi, Kemenristekdikti. 

Selain motor listrik Gesits, Nasir juga menampilkan 

inovasi bahan bakar berbasis minyak sawit yang disebut 
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green fuel. Green fuel ini adalah produk olahan palm oil 

atau minyak sawit dengan bahan bakar fosil. Inovasi ini 

dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) 

pada Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis, 

Fakultas Teknologi Industri ITB. 

Dalam kesempatan yang sama Kemenristekdikti 

juga meluncurkan nomor pusat panggilan (call center) dari 

sebelumnya 1500661 menjadi hanya tiga nomor, yaitu 126. 

Nomor ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, 

terutama kalangan milenial untuk bertanya tentang 

program Kemenristekdikti.32 

 

 

  

                                                 
32  https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-siapkan-sdm-milenial-indonesia-kreatif-

inovatif-dan-berdaya-saing-tinggi/ 

 

https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-siapkan-sdm-milenial-indonesia-kreatif-inovatif-dan-berdaya-saing-tinggi/
https://ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-siapkan-sdm-milenial-indonesia-kreatif-inovatif-dan-berdaya-saing-tinggi/
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BAB V 
MANAJEMEN PENDIDIKAN  

MENYONGSONG 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA 
 

 

 

1. Pengantar   

Sejak diproklamirkannya Kemerdekaan Republik 

Indonesia pada tahun 1945, maka hingga saat ini Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menikmati 

masa kemerdekaannya selama 69 tahun. Berbagai pola 

pemerintahan telah dilalui dalam kemerdekaannya, 

diantaranya Orde Lama (1950-1959), Demokrasi 

Terpimpin (1959-1965), Masa Transisi (1965-1966), Orde 

Baru (1966-1998). Dan saat ini, NKRI berada pada Era 

Reformasi (1998-sekarang) dan akan menuju era 

kebangkitan kedua, yaitu menuju 100 tahun Indonesia 

merdeka pada tahun 2045 nanti yang oleh Kemendikbud 

dicanangkan sebagai masa kebangkitan generasi emas, 

yaitu masa dimana NKRI meyakini akan memiliki 

generasi-generasi yang potensial dalam kemerdekaannya. 

Hal ini dikarenakan Indonesia mendapatkan bonus 

demografi (tahun 2010-2035) berupa jumlah usia 

produktif (15-64 tahun) yang paling besar sepanjang 

sejarah. Sehingga populasi usia produktif inilah yang 
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akan dijadikan modal sebagai modal membangun 

‘Generasi Emas’ pada tahun 2045 mendatang. 

Jika kesempatan emas yang baru pertama kalinya 

terjadi sejak Indonesia merdeka tersebut dapat dikelola 

dan dimanfaatkan dengan baik, maka populasi usia 

produktif yang jumlahnya luar biasa tersebut akan benar-

benar menjadi bonus demografi yang sangat berharga. 

Akan tetapi, sebaliknya, bukan mustahil kesempatan emas 

tersebut menjadi bencana demografi bila kita tidak dapat 

mengelolanya dengan baik. Disinilah peran strategis 

pembangunan bidang pendidikan untuk mewujudkan hal 

itu menjadi sangat penting. 

Adanya potensi bonus demografis Indonesia sudah 

sepatutnya menjadi momentum penting untuk 

memperkuat komitmen bangsa terhadap pembangunan 

negara khususnya bidang pendidikan, sebab 

pembangunan pendidikan bermutu dan berkarakter 

merupakan jalan utama untuk bangkit meraih kemajuan 

dan kehormatan bangsa yang bermatabat dan beradab. Di 

samping itu, dukungan terhadap kualitas pendidikan 

yang bermutu dan berkarakter juga akan menjadi kunci 

sukses membangkitkan generasi emas bangsa dan agama. 

“Dalam bidang ekonomi, berdasarkan survey The 

Mckinsey Global Institute (2018), Indonesia diprediksi 

pada 2030 akan menempati peringkat ke-7 ekonomi 

dunia, sesudah China, Amerika Serikat, India Jepang, 

Brazil, dan Rusia. Pada saat itu, perekonomian Indonesia 

akan ditopang oleh emapt sector utama: bidang jasa, 

pertanian, perikanan, serta energi. Namun, untuk 

mewujudkan prediksi itu, bangsa Indonesia harus mulai 

mempersiapkan sejak sekarang, karena kebutuhan tenaga 
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terampil akan meningkat dari 50 juta menjadi 113 juta 

orang pada periode tersebut.” 

Pendidikan merupakan sebuah investasi yang 

memiliki peranan strategis dalam mengembangkan 

sumber daya manusia yang berkualitas.Karena itu, sangat 

penting untuk meronktruksi dan mereformulasi desain 

pendidikan yang dapat mendukung terciptanya generasi 

emas Indonesia. Menurut Kemendikbud, untuk 

menyikapi periode tersebut (bonus demografi), Indonesia 

harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang 

pengembangan sumber daya manusia sekaligus sebagai 

upaya menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, pada 

2045 mendatang. Selain melalui gerakan Paudnisasi, 

Kemendikbud juga akan mendorong perluasan akses 

pendidikan di semua jenjang untuk membangkitkan 

generasi emas tersebut. Karena menurutnya, kualitas 

pendidikan yang baik dan merata merupakan kunci 

sukses membangkitkan generasi emas.33  

 

Generasi Emas Indonesia 

Generasi emas? Generasi seperti apakah itu? Apabila 

menyusuri kata generasi emas itu sendiri yang ada dalam 

pikiran kita adalah generasi yang hidup pada era tertentu 

yang memiliki berbagai kemampuan intelektual, 

emosional, dan spiritual luar biasa yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pemandirian suatu 

bangsa.Mencapai suatu bangsa yang maju atau mandiri 

tentunya merupakan cita-cita yang harus dicapai oleh 

suatu negara manapun yang ada di dunia ini. Generasi 

emas merupakan konotasi atas harapan di masa 

                                                 
33 www.kompas.com 2012 

http://www.kompas.com/
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mendatang tentang hadirnya generasi-generasi Indonesia 

yang genius dan unggul dalam segala bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk membangun NKRI 

menjadi bangsa yang besar, kuat, dan berdaulat di mata 

dunia. 

Pada masa mendatang menurut Suyanto dalam 

Nasution (2010: 2), pendidikan merupakan investasi 

manusia (human investment) penting yang harus 

dirancang dan dibiayai secara lebih memadai, agar 

sumber daya manusia Indonesia mampu tumbuh dan 

bersaing dengan bangsa lain. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa pendidikan bagi generasi penerus sangat 

dibutuhkan sebagai modal agar dapat bersaing 

dikemudian hari dengan bangsa-bangsa lain. 

Dalam memeprbaiki kualitas pendidikan di 

Indonesia yang memiliki peran penting adalah para 

pengajar baik dari guru pendidikan dasar sampai guru 

tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian pendidikan 

merupakan proses pendewasaan terhadap anak didik 

yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan jenjang 

pendidikan sampai anak didik sepenuhnya mampu 

bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan 

masyarakatnya. 

Bila ditelurusi kembali sejarah perjalanan 

pendidikan di Indonesia, begitu banyaknya sudah agenda 

pemerintah yang dilaksanakan guna upaya peningkatan 

mutu SDM melalui pendidikan seperti penataan-penataan 

kurikulum pendidikan (gambar 1) di bawah ini adalah 

untuk memberikan gambaran sekaligus mendorong 

penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan 

SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan 

daerah, namun hingga saat ini belum juga menghasilkan 
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mutu lulusan yang bermuara pada generasi yang ‘human 

beinghuman’ (memanusiakan manusia). 

Garifk 1 

Transformasi kurikulum pendidikan dari tahun ke tahun terus 

berjalan dinamis dengan tetap menyesuaikan tuntutan dan 

tantangan zaman. 

 

Grafik : praktik penerapan sistem kurikulum pendidikan nasional 

yang berdasarkan sistem pendidikan nasional terus mengalami 

perubahan seiring perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi 

modern.  

 

Kenyataan apa yang kerap menjadi berita di setiap 

media massa, bahwa akhir-akhir ini perilaku generasi muda 

cenderung mengarah kepada hal-hal negatif seperti tawuran, 

pemerkosaan, pembunuhan, penggunaan narkoba, sex 

bebas, dan lain-lain. Sekarang ini Kemendikbud sedang 

gencarnya mencanangkan Kurikulum 2013. Dengan 

demikian, pendidikan tidak cukup hanya dengan slogan 

“pendidikan gratis” dan semuanya jadi beres. Pendidikan 
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dimulai dari keluarga. Keluarga dan masyarakat perlu 

ditingkatkan peran sertanya untuk membangun pendidikan. 

Ada faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keluaran 

dan hasil pendidikan. Oleh karena itu organisasi sosial 

kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) 

perlu digalakkan.  

Menurut para ahli, bahwa di era teknologi informasi 

dan komunikasi “we are not looking dor a super star, but we are 

looking for a super team.”Kita tidak mencari seorang super 

star, tetapi kita mencari satu tim yang super, tim yang dapat 

bekerjasama. Terutama untuk urusan pendidikan ini, yang 

akan mempersiapkan generasi emas ketika Indonesia berusia 

100 tahun. Cukupkah dengan kurikulum yang hebat 

semuanya akan beres? Banyak faktor non-kurikulum yang 

akan berpengaruh dalam mempersiapkan pelaksanaan 

generasi emas, antara lain 34: 

Pertama, masalah kesehatan anak-anak usia sekolah 

dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menjadi 

salah satu kendala. Data faktual dari hasil Riskesdas (Riset 

Kesehatan Dasar) 2013 yang menyebutkan bahwa 26,4 

persen anak SD-SMP menderita anemia gizi. Ini berarti 

makanannya tidak sesuai menu empat sehat lima sempurna 

melainkan lebih mengkomsumsi hal-hal berbau alkohol, dan 

bisa berpengaruh ke kemampuan belajar anak. 

Kedua, bukan hanya faktor itu. Riskesdas juga 

melaporkan perilaku beresiko yang dilakukan oleh 

kelompok usia anak sekolah seperti merokok yang 

dilakukan oleh 18,3 persen anak usia 15--19 tahun, kurang 

aktivitas fisik pada 35,4 persen anak usia 15-19 tahun, 

kurang mengkonsumsi buah/sayur pada 95 persen anak usia 

13-15 tahun, tidak menggosok gigi dengan benar pada 92,3 

persen anak usia  13-15 tahun, dan 80 persen anak usia 13-15 

                                                 
34 http://www.antaranews.com   

http://www.antaranews.com/
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tahun tidak mencuci tangan dengan benar. Dalam hal ini, 

menurut Menkes kehadiran mi instan sebagai salah satu 

penyebab anemia gizi. "Sekarang mi instan itu masuk desa. 

Anak-anak tidak lagi makan sayur dan buah. Asupan 

makanannya semua karbohidrat,". Oleh karena itu, program 

generasi emas, tidak dapat hanya menjadi fokus kegiatan 

Kemendikbud, tetapi harus menjadi program bersama 

semua institusi yang terkait. Hasil riset kesehatan dasar 

tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Penelitian pada bidang kesehatan menunjukkan bahwa 

pelayanan kesehatan khususnya bagi siswa/siswi tingkat SD 

dan SMP  tidak mengalami kemajuan signifikan. Implikasi 

perilaku menyimpang anak didik pada usia sekolah dasar dan 

menengah pertama sangat dominan. 

 

No. Ancaman dari aspek kesehatan Indikator % 

1 Anak usia SD-SMP menderita anemia gizi 26,4 

2 Anak usia 15-19 tahun mempunyai 

kebiasaan merokok 

18,3 

3 Anak usia 15-19 tahun kurang memiliki 

aktivitas fisik 

35,4 

4 Anak usia 13-15 tahun kurang 

mengkonsumsi buah/sayur 

95,0 

5 Anak usia 13-15 tahun tidak menggosok gigi 

dengan benar 

92,3 

6 Anak usia 13-15 tahun tidak mencuci tangan 

dengan benar 

80,0 

Sumber : diolah dari hasil penelitian Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia Tahun 2013.  
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Sensus Penduduk 2013 menunjukkan kelompok usia 

anak sekolah Indonesia berjumlah sekitar 66 juta jiwa atau 

28 persen dari jumlah penduduk, dengan 46 juta (70 

persen) di antaranya bersekolah di tingkat SD, SMP, dan 

SMA. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa 

budaya kesehatan di sekolah menjadi ancaman besar 

terhadap pelaksanaan program generasi emas. 

Selain aspek kesehatan tersebut, beberapa aspek lain 

yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan aspek 

kesehatan tersebut, kita perlu memberikan perhatian lebih 

besar kepada peringatan yang telah disampaikan oleh 

Thomas Lickona tentang penyimpangan perilaku 

kelompok masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah.  

Peringatan Thomas Lickona ini menjadi perhatian Ir. 

Sutawi, M.P, dosen Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM), yang menjadi juara pertama dalam lomba karya 

tulis tentang Pendidikan Karakter untuk Membangun 

Keberadaban Bangsa yang diadakan oleh Pusat Informasi 

dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional. Menurut 

Ir. Sutawi, M.P dengan mengutip pendapat Thomas 

Lickona bahwa ada sepuluh tanda-tanda degradasi moral 

yang merupakan faktor-faktor yang menandakan 

kehancuran suatu bangsa35. 

Tabel 2 

Sketsa awal dari sebuah kekacauan moral dan perilaku generasi muda 

dapat dipotret melalui kebiasaan dan pengaruh komunitas pergaulan 

dan lingkungan di mana anak didik itu berada termasuk peran dan 

kontribusi orangtua dalam mendidik dan membentuk perilaku anak 

mereka. Terdapat 10 tanda kehancuran bangsa yang itu dipotret 

                                                 
35  Thomas Lickona, dalam Ir. Sutawi, MP. “Restorasi Keberadaan Bangsa Melalui  

Pendidikan Karakter” 
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melalui kenyataan moral dan perilaku generasi muda di zaman serba 

kebebasan.   

No 
Penyimpangan perilaku dalam masyarakat (termasuk anak 

usia sekolah) 

1 Meningkatnya kekerasan pada remaja 

2 Penggunaan kata-kata yang buruk 

3 
Pengaruh peer group (rekan sejawat) yang kuat dalam tindak 

kekerasan 

4 Meningkatnya penggunaan narkoba, sex bebas, alcohol 

5 Kaburnya batasan moral baik-buruk 

6 Menurunnya etos kerja 

7 Rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru 

8 Rendanya rasa tanggungjawab individu dan warga negara 

9 Membudaya-nya ketidakjujuran 

10 Adanya saling curiga dan kebencian diantara sesama 

Sumber : Thomas Lickona, dalam Ir. Sutawi, M.P. “Restorasi 
Keberadaan Bangsa Melalui Pendidikan Karakter”. 

 

Oleh karena itu, sangat tepat kiranya jika Kurikulum 

2013 tidak hanya akan mengotak-atik tujuan pendidikan 

yang menekankan ranah kognitif belaka, tetapi akan lebih 

memberikan penekanan pada ranah sikap, baik sikap 

pribadi dan sikap sosialnya, serta keterampilannya. 

Dengan demikian, tujuan pendidikan yang akan dicapai 

melalui penerapan Kurikulum 2013 untuk mencapai 

sasaran besar, yakni untuk menghasilkan generasi emas 

yang cerdas, bukan hanya dalam pengertian cerdas 

intelektualnya belaka, tetapi cerdas secara komprehensif 

atau cerdas paripurna yang selaras dengan satu dari 
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empat tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan 

UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

2. Konsep Manajemen Pendidikan  

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu berasal 

dari kata “mantis” yang berarti tangan dan “agree” berarti 

melakukan. Dua kosakata tersebut digabung menjadi kata 

kerja “manager” yang berarti maknanya menangani. 

Manajemen melibatkan koordinasi dan pengawasan 

kegiatan kerja orang lain sehingga kegiatan mereka dapat 

terselesaikan secara efesien dan efektif.   

Secara teoritik, pedoman manajemen dapat dilihat 

dari lima aspek yaitu: (i) perencanaan; (ii) 

pengorganisasian; (iii) instruksi atau komando; (iv) 

koordinasi; dan (v) pengawasan. Manajemen pendidikan 

yang baik dan dapat dijalankan dengan efektif manakala 

pedoman manajemen itu dapat diterapkan secara 

konsisten. Karena kelima komponen penting dalam sistem 

manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

terikat antara satu sama lain. Apabila salah satu dari 

kelima komponen itu tidak bekerja secara efektif maka 

untuk mewujudkan suatu visi dan misi sangat sulit 

karena kelima komponen manajemen itu menjadi 

konvergensi yang saling memperkuat. Maka pendidik 

atau guru di dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

hendaklah memperhatikan pedoman manajemen tersebut 

sehingga apa yang menjadi target dan tujuan utama akan 

lebih mudah tercapai. Sebaliknya apabila kelima 

komponen itu dianggap sebagai teori manajemen yang 

dapat saja berlaku berdasarkan situasi dan kondisi 

pembelajaran di daerah tertentu, maka hal itu boleh saja 
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tetapi secara konsep, teori manajemen yang menjadikan 

kelima komponen utama itu sebagai pedoman maka 

harus diakui bahwa tanpa penerapan secara berkelanjutan 

dan konsisten tentu tidak akan mudah mendapatkan hasil 

pembelajaran yang baik. 

Pedoman manajemen itu hendaklah dijalankan 

secara kelembagaan sekolah karena sekolah memiliki 

otoritas untuk menerapkannya. Sekolah-sekolah yang 

maju umumnya menerapkan pedoman manajemen secara 

konsisten. Sebaliknya, institusi sekolah/pendidikan 

formal, non formal dan informal yang tidak menerapkan 

kelima pedoman manajemen pendidikan tersebut maka 

tidak akan menghasilkan pendidikan belajar mengajar 

yang baik seperti diharapkan. Pedoman manajemen 

digerakkan oleh institusi pendidikan yang di dalamnya 

ialah sebuah organisasi dengan sistem kerjanya yakni apa 

yang disebut Max Weber sebagai mesin birokrasi. 

Pengelola institusi pendidikan harus digerakkan oleh 

sebuah sistem birokrasi yang penuh kesadaran ilmiah. 

Karena dalam praktik kerap orang menganggap birokrasi 

selalu menjadi benalu bahkan penghambat penerapan 

program pembelajaran pendidikan yang dinamis. 

Anggapan birokrasi pendidikan yang patologis seringkali 

mengemuka di lingkungan pendidikan. Hal itu dapat 

dipahami karena berdasarkan kenyataan dalam praktik 

kependidikan, birokrasi di kementerian penyelenggara 

pendidikan pun menerapkan sistem birokrasi yang kuat. 

Padahal, penerapan sistem kerja birokrasi yang kuat itu 

semestinya dipahami sebagai sebuah konsep ilmiah dalam 

pelayanan prima yang disadari dengan penuh 

tanggungjawab. 
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Max Weber mempunyai perhatian besar terhadap 

konsep birokrasi. Weber mendefenisikan birokrasi sebagai 

bentuk pengambilan keputusan secara rasional, hubungan 

sosial yang tidak berdasarkan perorangan, tugas yang 

dijadikan rutin dan sentralisasi kekuasaan. Dalam bentuk 

ini tipe tersebut dapat di implementasikan untuk segala 

macam organisasi. Dari kerangka paradigma ini jelaslah 

bahwa Weber bermaksud membicarakan organisasi 

negara dan dalam defenisinya dikemukakannya ciri-ciri 

birokrasi sebagai berikut: 

1. Dalam birokrasi itu hubungan antara penguasa yang 

diangkat menurut peraturan hukum dan pegawai 

bawahannya diatur, dengan ketentuan tertulis 

mengenai tugas dan kewajiban, dan bidang kekuasaan 

resmi dari jabatan yang bersangkutan; 

2. Selanjutnya ada sentralisasi jabatan-jabatan yang 

disusun secara hirarkhi;  

3. Pengangkatan dan kenaikan tingkat didasarkan atas 

persetujuan kontraktual; 

4. Pengangkatan didasarkan atas kecakapan teknik 

tertentu yang diperoleh karena pendidikan atau 

pengalaman; 

5. Gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah 

ditetapkan;  

6. Ada pemisah yang tegas antara jabatan dan 

kepentingan pribadi: jabatan tidak boleh membawa 

penghasilan lain kecuali yang ditetapkan oleh 

peraturan gaji; 

7. Jabatan itu merupakan lapangan kerja penuh; 

8. Tugas dijalankan sesuai dengan peraturan hukum 

tanpa pandang bulu. 
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Weber beranggapan, birokrasi pemerintahan atau 

administrasi dengan ciri-ciri yang demikian itu 

merupakan bagian dari suatu susunan hukum yang 

didukung oleh keyakinan bersama itu adalah sah. 

Pengesahan umum itu hanya mungkin, kalau birokrasi itu 

fleksibel dalam menerapkan peraturan tanpa 

menjadikannya suatu tindakan pihak tertentu. Tipe ideal 

itu sekaligus juga sedikit banyak suatu cita-cita yang juga 

dalam praktik di negara maju tidak selalu terlaksana.36 

Toffler dengan meminjam perspektif Weber 

mengenai birokrasi, ia mendefenisikan konsep birokrasi 

sebagai machine-like organization, yakni The fully developed 

bureucratic mechanism compares with other organization 

exactly as does the machine with nonmechanical modes of 

production. Precission, speed, unambiquity, knowledge of the 

files, continuity, discretion, unity, strict subordination, 

reduction of friction and of material and personal cost --- these 

are raised to the optimum in the strictly bureucratic 

administration.37 

Dalam perspektif tersebut, David Osborne dan Ted 

Gaebler meriview peran birokrasi di Amerika Serikat 

dengan menututnya melakukan “reinventing”. Dalam 

                                                 
36  J.W. Scoorl, Sociologie Der Modernisering dalam (terj.), Modernisme; Pengantar 

Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang, Gramedia, Jakarta, 

1981, hlm, 167. 
37  Defenisi birokrasi menurut Weber dalam perspektif manajemen pemerintahan 

bernegara banyak dikemukakannya dan menjadi tema kajian-kajian akademis di 
kalangan intelektual dan profesional. Perkembangan pengelolaan negara di dunia 

modern yang cenderung tidak sesuai konsep dasar demokrasi menjadi perhatian 

kalangan intelektual untuk mengangkat kembali tema-tema mengenai perubahan atau 

lazim dikenal reformasi birokrasi. Pengertian birokrasi secara normatif maupun secara 
kontekstual sebenarnya tidak memberikan suatu pemahaman praktikal yang kaku dan 

statis tetapi melainkan pemahaman birokrasi yang dibangun tersebut lebih merupakan 

suatu upaya untuk mengembalikan konsep dasar birokrasi dalam praktik kehidupan 

sosial di era modern. Pengertian birokrasi sebagaimana dikemukakan Weber ini banyak 
sekali ilmuan modern yang mengutipnya termasuk Grifford dan Elizabeth Pinchot 

dalam The End of Bureucracy & The Rise of the Intelligent Organization, (1995: 29). 
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pengertian konsepsinya adalah bentuk pemerintahan 

yang berkembang selama era industri, dengan birokrasi 

yang lamban dan berpusat, pemenuhan terhadap 

ketentuan dan peraturan serta rantai hirarkhi kamando, 

tidak lagi berjalan dengan baik, 38  bahkan menurutnya, 

birokrasi cenderung dikelola secara politis sehingga yang 

selalu muncul politisasi birokrasi.  

Selain kurang adanya kesadaran etis tentang 

tanggungjawab moral dalam menjalankan Kualitas 

birokrasi zaman sekarang sangat memprihatinkan, 

walaupun kualitas manajemen birokrasi dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti kurangnya penghargaan negara 

terhadap pebirokrat namun salah satu faktor yang 

menjadi penyebab penyakit birokrasi yang patrionalistik 

dan primordialistik yakni gaji yang tidak sesuai dengan 

beban tanggungjawab. Akibatnya birokrasi menjadi 

lamban (lamban dalam menerjemahkan kebijakan 

pemerintah dan lamban dalam melakukan fungsi 

pelayanan masyarakat. Birokrasi menjadi tidak efisien dan 

tidak efektif. Dalam perspektif ini, Richard Lowenthal 

mengatakan, dalam pemerintahan negara berkembang: 

fungsi serta bentuk birokrasi menurutnya cenderung 

sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:  

“.....dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang 

terdapat di negara-negara sedang berkembang yaitu 

dengan mengatur semua perincian produksi secara 

sentral yang dilakukan oleh aparat birokrasi yang 

sangat besar, dan dengan demikian memperbesar 

ongkos produksi, menimbulkan korupsi, tidak 

                                                 
38  Riant Nugroho Dwidjowijoto, Indonesia 2020, Sebuah Sketsa tentang Visi & Strategi 

dalam Kepemimpinan Manajemen Politik & Ekonomi, RBI Research, Jakarta, 1998, 

hlm, 42. 
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teraturnya penyediaan bahan, kualitas produksi 

yang buruk, ketidakseimbangan yang terus menerus 

antara jenis benda yang diproduksikan dan yang 

diminta.....”.39 

Dalam konteks pengelolaan sistem pendidikan 

nasional berbasis pada pedoman manajemen tersebut 

maka kelima aspek utama itu harus dijadikan dasar 

perumusan kurikulum pendidikan sehingga dalam 

penerapan belajar mengajar bisa menghasilkan 

pendidikan yang baik. Perencanaan merupakan langkah 

utama dalam pelaksanaan pendidikan, begitu juga dengan 

konsep pengorganisasian, instruksi, pengkoordinasian, 

dan pengawasan yang baik serta evaluasi yang berkala. 

Pengelola institusi pendidikan harus menerapkan konsep 

manajemen tersebut di dalam sistem birokrasi yang 

komprehensif, tanpa birokrasi yang professional maka 

pembelajaran pendidikan tidak akan mencapai tujuan 

yang sudah direncanakan.  

Itulah yang oleh Henri Fayol ditegaskan bahwa 

secara konsep, kelima pedoman manajemen itu kemudian 

disederhanakan menjadi suatu ajaran nilai 

profesionalisme yang harus diterapkan secara konsisten. 

Prinsip-prinsip kesatuan komando, pendelegasian 

wewenang, inisiatif dengan sikap kreatif dan produktif 

dari setiap manajer, dan yang paling penting ialah 

solidaritas. Kebersamaan dalam mengikuti perintah 

sistem dan kesadaran etik setiap pelaksana pengelola 

pendidikan menjalankan setiap amanat atau wewenang 

yang diberikan terhadapnya. Solidaritas dalam 

                                                 
39  Miriam, Budiardjo, 1975,  Masalah Kenegaraan, Penerbit P.T. Gramedia, Jakarta, hal, 

121. 
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menjalankan perintah atau satu komando, dan komando 

yang dimaksud adalah sistem. Sistem mengandung 

norma dan yang taati dan dilaksnakan setiap orang yang 

terlibat dalam manajemen adalah perintah peraturan 

perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaan tidak 

ada pemahaman atau anggapan bahwa menjalankan 

perintah manusia. Bahwa itu perintah atasan atau manajer 

haruslah dimaknai sebagai perintah UU karena manajer 

atau pimpinan kebijakan itu sebenarnya yakni 

menjalankan peraturan perUUan. Maka kesadaran 

solidaritas dalam manajemen pendidikan sangat 

dibutuhkan dari semua komponen yang diberikan tugas 

dan tanggungjawab.  

 

1. Pengorganisasian (Organizing) 

Manajemen pendidikan yang efektif tentu 

membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan 

profesional. Pemimpin menjadi salah satu faktor utama 

menentukan maju tidaknya proses pembelajaran di 

sekolah. Pemimpin memegang otoritas kebijakan 

pengelolaan pendidikan. Dalam pengorganisasian 

manajemen sistem pendidikan yang baik agar dapat 

dilaksanakan secara efektif berdasarkan yang 

diharapkan maka tugas penting pemimpin ialah 

mengelola semua sumber daya manusia yang ada 

sebagai instrument integral mewujudkan cita-cita 

pelaksanaan institusi sekolah. Pengorganisasian 

bukanlah tugas mudah yang dapat saja dikerjakan oleh 

semua penyelenggara pendidikan, namun tugas ini 

cukup berat sehingga dibutuhkan figur kepemimpinan 

yang benar-benar menguasai baik secara konsep 

maupun penguasaan teknis-teknis pelaksanaan di 
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tingkat lapangan. Pimpinan ini dapat pula terdiri dari 

dua orang atau lebih, dengan demikian kita dapati 

suatu “partnership” atau lazim dikenal dengan 

“partnership”. 40  Pemimpin yang bisa berkolaborasi 

dengan pembantu-pembantunya yang sudah dipilih 

berdasarkan ketentuan organisasi. Maka pemimpin 

merupakan peran sentral di dalam mengelola semua 

potensi sumber daya manusia pada institusi yang 

dipimpin untuk menjadi lembaga pendidikan yang 

tidak sekadar mampu bersaing secara kompettitif tetapi 

sanggup unggul menghasilkan lulusan-lulusan yang 

dibutuhkan lapangan kerja. 

Karena kegiatan pengorganisasian itu tentu harus 

bisa ditetapkan program apa yang menjadi prioritas 

dan mendesak yang perlu dilakukan bersama. 

Pemimpin mengorganisasikan semua kegiatan 

pendidikan di sekolah tentu dengan mengikuti sistem 

dan standar peraturan yang ada. Tugas pemimpin 

dalam mengorganisasikan konsep penerapan 

pendidikan tidak berjalan sendiri dengan hanya 

mengikuti kemauan atau kehendak pribadi atau karena 

kelompok tetapi harus mengikuti standar prosedur 

operasional yang ada. Tugas pimpinan 

mengkondisikan aparat atau anggota pendidik dan 

seluruh staf penyelenggara pendidikan untuk selalu 

bekerja mengikuti ketentuan yang ada. 

Setelah perencanaan yang sudah ditetapkan maka 

tugas pimpinan yakni melakukan komunikasi dan 

mengkoordinasikan dengan semua yang terlibat dalam 

institusi penyelenggara pendidikan untuk kemudian 

                                                 
40  Panglaykim dan Hazil Tanzil, Manajemen :Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, 

Yogyakarta, hlm, 125. 
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bergerak melaksanakan program kegiatan untuk 

mencapai tujuan. Tugas pimpinan membagi dan 

membentuk kelompok bila diperlukan untuk menjadi 

anggota manajemen sehingga akan lebih mudah 

melakukan pengawasan. Maka harus diadakan 

penggolongan dengan tugas (assignment) sendiri-

sendiri, dan masing-masing mendapat kekuasaan yang 

didelegasikan padanya dari atas. Alokasi tugas dan 

delegasi wewenang itulah yang dimaksudkan oleh 

Terry dengan organizing.41 

Setiap kelompok kerja mempunyai pemimpin 

formal. Orang ini umumnya mempunyai jabatan, 

misalnya manajer unit, manajer bagian, penyelia, 

mandor, pimpinan proyek, kepala satuan tugas, ketua 

komite, atau pun kepala sekolah dan lain-lain. 42 

Pemimpin ini dapat memainkan peran penting dalam 

keberhasilan kelompok. Dalam studi buku ini tentu 

yang dimaksud ialah peran penting kepala sekolah atau 

pimpinan-pimpinan pada institusi pendidikan yang 

diberi kepercayaan untuk menggerakan pelaksanaan 

pendidikan. Tanpa peran penting kepemimpinan 

dalam pengelolaan dan pengorganisasian tugas dan 

tanggungjawab dari semua bagian maka sulit untuk 

mendapatkan hasil pelaksanaan pendidikan yang 

bagus.  

Dalam perspektif itu maka perlu diketahui 

bersama bahwa sifat organisasi yang lebih 

mementingkan kebersamaan atau solidaritas sesama 

anggota penyelenggara pendidikan menggerakan 

sumber daya manusia dengan penuh tanggungjawab 

                                                 
41  Panglaykim dan Hazil Tanzil, Op,Cit, hlm, 39. 
42  Khaerum Umam, Perilaku Organisasi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm, 101. 



165 

harus menjadi kesadaran utama. Menciptakan iklim 

organisasi yang komunikatif guna saling memahami 

dan saling menopang satu sama lain. Karena organisasi 

itu secara konsep meliputi struktur dan bagian dengan 

sistem kerja yang bervariasi berdasarkan kapasitas 

tanggungjawab. Menyaiapkan ruang dan waktu pada 

kondisi tertentu yang memungkinkan setiap anggota 

dapat menyelesiakan persoalan yang dihadapi. Karena 

setiap bagian memiliki persoalan yang berbeda dan 

menuntut tanggungjawab, sedangkan bagian tertentu 

kurang mampu atau menghadapi kendala teknis diluar 

batas kemampuan dan memerlukan bagian lain yang 

dapat menyelesikan. Oleh karena pimpinan organisasi 

harus memahami betul kondisi dan suasana 

komunikasi antar bagian dan bagaimana memastikan 

bahwa semua anggota dapat bekerja secara profesional.  

 

2. Penggerakan (actuating) 

Menggerakan program kegiatan pendidikan dalam 

suatu institusi sekolah hendaklah dilakukan secara 

bersama semua komponen atau bagian-bagian yang 

ada dengan spirit solidaritas yang semuanya harus 

dilakukan bermuara pada tujuan pendidikan.  

Kajian buku ini dalam perspektif manajemen 

pendidikan, yakni selain fokus pada upaya perbaikan 

kualitas sumber daya manusia dalam kerangka 

pembentukan karakter anak didik sebagai generasi 

penerus bangsa juga terkait dengan bagaimana 

mewujudkan sistem manajemen pendidikan secara 

komprehensif. Manusia sebagai komponen utama 

dalam kajian ini di mana peran manusia dalam 

pengertian pembelajaran yaitu guru dalam mengelola 
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sistem manajemen pendidikan untuk menciptakan 

kondisi institusi pendidikan yang kompetitif. 

Manajemen pendidikan menyangkut soal kualitas 

sumber daya manusia; pengelolaan pendanaan atau 

anggaran institusi dalam implementasinya; metode 

pembelajaran; metode ini menjadi penting karena 

setiap sekolah cenderung mempunyai metode yang 

berbeda dengan guru yang sama. Banyak guru di 

Indonesia yang tidak hanya mengajar disuatu sekolah 

tetapi bahkan lebih dari tiga sekolah sehingga konsep 

pengelolaan metode pembelajaran harus dapat 

diketahui oleh guru; mengelola waktu pembelajaran, 

pengelolaan waktu menjadi penting agar target dan 

tujuan pendidikan yang diberikan dapat teapt sasaran; 

efisiensi menggunakan sumber daya sekolah yang ada; 

efektif; efisien; tentu dengan suatu pemahaman 

mencapai pada tujuan pendidikan itu sendiri. 

Oleh karena itu konsep pelaksanaan (actuating) 

adalah bagaimana menggerakan semua potensi sumber 

daya manusia yang ada yakni terdiri dari anggota-

anggota kelompok dengan menggunakan berbagai 

fasilitas yang ada. Peran dan fungsi pemimpin (kepala 

sekolah) ialah menggerakan semua kemampuan 

sumber daya agar mereka bisa dengan kemauan kuat 

dan melangkah berdasarkan tugas dan fungsi masing-

masing bagian untuk mencapai tujuan pendidikan itu 

sendiri. Itulah yang oleh George R. Terry (2010: 62) 

dikatakan actuating yakni suatu upaya yang bertujuan 

untuk mendorong dan memotifasi para anggota-

anggota kelompok untuk bekerja dengan baik guna 

mencapai tujuan. Tugas dan fungsi pimpinan 

menggerakan organisasi secara kelembagaan agar 
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semua komponen kelompok bisa berjalan sesuai visi 

dan tujuan pendidikan.  

Sejalan dengan Soegito Soedradjat (2013: 33) yang 

berpandangan bahwa fungsi utama dari konsep 

manajemen berbasis actuating ialah menggunakan 

pengaruh untuk mengerahkan dan sekaligus 

mempengaruhi bawahannya untuk kemudian 

diarahkan bekerja sesuai standar aturan yang ada. 

Pimpinan yang memberikan motivasi dan menciptakan 

lingkungan dan suasana kerja yang kondusif dan saling 

merasa senang dan bahagia bersama karena didasarkan 

oleh kesadaran kepentingan bersama yakni memajukan 

kelembagaan pendidikan. Bagaimana menjadikan 

bawahan memiliki kesadaran bekerja secara ikhlas dan 

tulus dalam mengabdi dan dengan semangat 

memberikan manfaat bagi generasi bangsa. Maka tugas 

dari seorang pimpinan adalah memberikan pengarahan 

sekaligus menertibkan anggota-anggota kelompok 

kerja dengan menyatukan semua bagian dalam 

organisasi untuk bekerjasama dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan.  

Pimpinan yang bisa diteladani akhlak dan 

perilaku social sehari-hari oleh anggota-anggotanya 

sehingga setiap instruksi dan bimbingan yang 

diberikan dapat dengan mudah diterima atau bahkan 

setiap ucapannya dapat dijadikan sebagai bahan 

perenungan anggota-anggota organisasi. 

Kepemimpinan yang benar-benar dijadikan contoh 

sehingga proses membimbing anggota dan 

memberikan motivasi kepada mereka bekerja secara 

professional, efektif dan efisien. Selain itu pimpinan 

harus dapat memberikan tugas dan tanggungjawab 



168 

kepada anggota agar dapat dievaluasi kinerja dan 

tanggungjawab mereka sesuai jadwal evaluasi yang 

ditetapkan. Pimpinan harus memberikan setiap 

informasi terbaru terkait perkembangan pengelolaan 

pendidikan. Pimpinan harus memiliki relasi sosial yang 

kuat dan mampu menangkap setiap isyu kemajuan 

pendidikan baik secara kelembagaan maupun dari 

aspek pengembangan infrastruktur dan suprastruktur.  

Maka dalam manajemen pendidikan khususnya 

pada pedoman actuating, sebaiknya pengelola institusi 

pendidikan, selain memperhatikan aspek 

pengorganisasian yang professional juga yang tak 

kalah penting adalah menggerakan anggota-anggota 

kelompok menjadi lebih professional, kreatif, 

menghargai waktu dan produktif. Dengan demikian 

fungsi daripada planning dan pengorganisasian dapat 

berjalan sesuai visi yang ditetapkan.43  

 

3. Pengawasan (controlling) 

Memang harus diakui bahwa sangat sulit manusia itu 

mau diawasi secara langsung oleh sesama manusia. 

Meski itu sudah menjadi sifat manusia, akan tetapi 

dalam sistem kerja organisasi hendaklah ditetapkan 

konsep pengawasan dengan maksud dan tujuan 

                                                 
43  Lihat dalam Soegito Soedradjat, dalam Modul 1 Sistem Informasi Manajemen, 

ADPU4442/MODUL 1, dalam uraian Soegito pada Bahan Modul I, dikatakan bahwa 
sistem manajamen informasi pendidikan memegang peranan penting dan bahkan 

sangat strategis di dalam menciptakan iklim pembelajaran pada institusi sekolah. 

Pembelajaran dengan sistem tata kelola berbasis manajemen konseptual hendaklah 

dijadikan pedoman pembelajaran terutama di masa transformasi ilmu pengetahuan 
teknologi yang serba modern ini. Sekolah atau institusi-institusi pendidikan dan 

perusahaan-perusahaan zaman sekarang dapat mengoptimalkan sistem informasi dan 

teknologi untuk merangkai pengetahuan baru mengenai kemajuan di era digital. 

Tantangan pembelajaran di era digital sekarang ialah penguasaan ilmu dan teknologi 
untuk kemajuan pengetahuan iptek dan imtaq secara bersamaan. 

 



169 

daripada pengawasan itu untuk memberikan hasil 

kinerja anggota-anggota kelompok yang secara positif 

dan konstruktif bagi institusi pendidikan. Pengawasan 

merupakan hal mutlak apalagi dalam pelaksanaan 

organisasi yang melibatkan banyak anggota dan 

kelompok. Maksud darpada pengawasan tidak lain 

ialah bagaimana agar setiap yang memegang 

tanggungjawab itu dapat bekerja sesuai konsep dasar 

yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan tentu kinerja 

anggota-anggota menjadi tidak maksimal. Oleh karena 

itu pengawasan hendaklah dijadikan metode efektif 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

institusi sekolah.  

Dengan demikian bahwa monitoring dan evaluasi 

dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

penyelenggaraan sekolah sangat penting dan menjadi 

alat ukur yang potensial untuk menilai sejauh mana 

program-program yang telah ditetepkan berjalan sesuai 

yang direncanakan. Tanpa monitoring dan evaluasi, 

maka suatu institusi pendidikan sulit mengetahui 

tingkat keberhasilan yang di peroleh.44 

Konsep monev tidak lain memberikan kesadaran 

tanggungjawab dan membuat anggota untuk berhati-

hati dalam bekerja karena dalam monev itu diatur 

sistem dan mekanisme evaluasi kinerja. Monev menjadi 

parameter menentukan kualitas kerja dan 

tanggungjawab setiap anggota dan bagian-bagian yang 

ada. Monev juga menjadi metode efektif untuk 

memberikan sanksi dan apresiasi terhadap anggota-

anggota kelompok yang sudah bekerja.  

                                                 
44  Omtu Onisimus, “Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah, Konsep, Strategi, 

dan Implementasi” 
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Setiap anggota kelompok akan tahu kapasitas 

mereka masing-masing berdasarkan monev yang 

ditetapkan. Maka monev itu menjadi instrumen 

penting untuk memotivasi dan memberikan semangat 

kepada semua anggota kelompok untuk berlomba-

lomba meningkatkan kinerja dan tanggungjawab 

terhadap atasan maupun kepada kelembagaan sekolah. 

Oleh karena itu, minotoring itu harus dilakukan baik 

oleh pihak eksternal maupun internal karena dalam 

proses pembelajaran pengelolaan melibatkan bisa jadi 

kelompok masyarakat atau institusi lain. Minotoring 

eksternal dan internal tidak lain untuk mengetahui 

kapasitas dan kesungguhan anggota-anggota kelompok 

dalam bekerja.  

 

3. Pengelolaan Pendidikan Kompetitif  

Manajemen pendidikan berbasis kompetitif pada era 

globalisasi sekarang merupakan suatu keniscayaan. 

Pendidikan yang diselenggarakan tanpa memperhatikan 

sistem manajemen berbasis pada kompetensi demi untuk 

bisa berkompetisi secara kuat dengan bangsa-bangsa lain 

maka pengelolaan pendidikan yang demikian kelak akan 

ditinggalkan oleh masyarakat. Karena harapan 

masyarakat manakalah mereka memilih lembaga 

pendidikan sebagai tempat anak-anak mereka belajar bisa 

menjadi laboratorium kemanusiaan dalam konteks 

penguasaan ilmu dan teknologi modern untuk dapat 

bersaing bahkan menjawab tantangan kehidupan modern. 

Pendidikan harus mengedepankan konsep itu, 

apabila institusi pendidikan mau mendapatkan perhatian 

masyarakat dengan baik. Maka market penyelenggaraan 
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pendidikan juga seharusnya menjadi aspek 

pengembangan kualitas sumber daya manusia yang 

diperhatikan sekolah dan lembaga pendidikan. Tantangan 

dan hambatan di era globalisasi sekarang sangatlah 

menuntut adanya persaingan secara sehat yang kompetitif 

terutama daya saing meraih lapangan pekerjaan 

berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibekali 

sekolah. 

Bangsa Indonesia dalam konteks pengelolaan 

lembaga pendidikan berbasis pada kompetensi untuk 

kompetitif harus menjadi perhatian serius pemerintah. 

Karena bagaimanapun bangsa maupun suatu komunitas 

bahkan kelompok keluarga masyarakat sekalipun yang 

hendak berubah dalam kehidupan sosial, pendidikan 

adalah satu-satunya pilihan efektif. Artinya, tanpa 

manajemen pendidikan kompetitif yang relevan terhadap 

tuntutan dan kebutuhan zaman, maka produk 

pembelajaran dari sekolah akan kehilangan kesempatan 

atau bahkan kerap mengalami disoriensi kehidupan, 

lantaran tidak punya cukup bekal yang kuat. 

Menurut Komaruddin Hidayat, pendidikan itu 

pada zaman modern arus diintegrasikan dengan sistim 

sekolahan sehingga orang yang berpendidikan artinya 

mereka yang memiliki ijazah resmi sebagai tanda tamat 

dan sewaktu-waktu ijazah itu diperlukan untuk melamar 

pekerjaan dan menaiki jenjang karier. Sekalipun kita 

kecewa dengan kualitas pendidikan di Tanah Air, sistem 

pendidikan di sekolah tetap kita butuhkan. Dalam skala 

nasional kita bisa membandingkan, wilayah dan etnik 
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yang maju selalu berkorelasi dengan tradisi dan tingkat 

pendidikan yang sudah mapan.45 

Lembaga pendidikan yang tidak bisa menghasilkan 

alumnus yang berkualitas dan kompetitif dalam lapangan 

kerja akan menyusut peminatnya. Prestasi sebuah sekolah 

dan universitas tidak bisa lagi sekadar memperbanyak 

wisudawan-wisudawati tanpa yang bersangkutan 

memiliki kedalaman, teori ilmiah, skill, kemampuan 

komunikasi sosial dan integritas. Ketika melamar 

pekerjaan, semata mengandalkan ijazah tidak jaminan 

diterima tanpa tambahan pendukung lain, misalnya, 

pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing 

keterampilan komputer dan komunikasi sosial. 

Menurut Komaruddin Hidayat, situasi ini jauh 

berbeda dari tahun-tahun jauh sebelumnya ketika jumlah 

sarjana masih sedikit sehingga siapa pun memiliki ijazah 

menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan. Indonesia 

beruntung punya tetangga Australia, Singapura, dan 

Malaysia sehingga dihadapkan pada persaingan dan 

pembelajaran langsung dari kemajuan mereka dalam 

memajukan pendidikan. Sekitar 100 tahun lalu orang 

memandang Australia tak lebih sebagai daratan luas yang 

tandus di bawah koloni Inggris, tempat pembuangan 

penjahat kulit putih dari daratan Eropa. 

Tetapi sekarang Australia berhasil membangun 

peradaban moderen dan menjadi tujuan pendidikan dari 

berbagai negara asing, termasuk dari Indonesia. Berkat 

pendidikan yang dikelola serius dan maju, salah satu 

sumber devisa Australia datang dari sektor pendidikan, di 

samping sumber alamnya yang dapat dieksplorasi dan 

                                                 
45 Media Indonesia, edisi 11 September 2017 dan dimuat lagi pada laman http: 

//profkomar.wordpress.com/tag/pendidikan/.   
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dikelola dengan sangat baik. Begitu pun Singapura yang 

dulu miskin ketika lepas dari Malaysia, sekarang menjadi 

negara kota yang sangat maju dalam industri pendidikan 

yang berdampak pada kemajuan jasa kesehatan dan 

keuangan sebagai hub kemajuan ekonomi Asia Tenggara. 

Lagi-lagi, pendidikan lah yang telah mengubah 

Singapura menjadi salah satu negara kota termodern tidak 

hanya di Asia Tenggara, tapi juga dunia. Yang juga 

membuat kita terpana, kemajuan pendidikan di Malaysia. 

Pusat-pusat pendidikan di sana dibangun dengan standar 

internasional, termasuk bahasa pengantarnya. Putra-putri 

Malaysia yang terbaik dijaring lalu dikirim keluar negeri 

untuk belajar di perguruan tinggi ternama di dunia dalam 

rangka mendongkrak program dan standar 

internasionalisasi pendidikan di dalam negerinya ketika 

alumninya kembali ke Malaysia. 

Dan ini sudah berlangsung tiga generasi secara 

masif. Jumlah universitas di Indonesia lebih dari 4.000, 

lebih banyak daripada jumlah perguruan tinggi di 

Tiongkok. Namun kualitasnya masih medioker, alias pas-

pasan, jauh dibawah Singapura. Kekalahan kontingen 

olahraga RI di SEA Games yang berada di nomor lima 

mengindikasikan pembinaan bakat dan bibit unggul anak-

anak bangsa tidak berjalan bagus, untuk tidak 

mengatakan kedodoran. 

Maka Indonesia kerap jadi mangsa empuk dan 

menggiurkan bagi negara produsen dan eksportir asing 

karena jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan 

sumber alamnya yang melimpah, padahal SDA semakin 

menipis dan lingkungan rusak. Pada para siswa kita tidak 

bisa lagi memberikan harapan besar atas belas kasih alam, 

tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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canggih. Pembelajaran ilmu sejarah di sekolah perlu 

diubah materinya. Tidak hanya fokus pada sejarah 

Indonesia, tetapi perlu sejarah komparatif bangkitnya 

negara-negara di Asia agar siswa memiliki kesadaran dan 

tantangan membangun bangsa sendiri di tengah 

persaingan global.46 

Suka atau tidak suka lembaga pendidikan akan 

menghadapi fakta perdagangan bebas di tingkat Asean 

ini. Perdagangan bebas ini bukan hanya di tingkat makro 

seperti di kota-kota besar tingkat nasional atau propinsi 

tetapi merambah sampai ke kota-kota kecil di tingkat 

kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu cara yang 

paling baik adalah berusaha keras untuk meningkatkan 

kualitas dan kemampuan para pendidik dan peserta didik 

supaya bisa memanfaatkan peluang dalam menghadapi 

kompetisi ekonomi di tingkat Asean ini baik kompetisi 

dalam membaca peluang-peluang pasar maupun dalam 

hal ketenagakerjaan. 

Selain peningkatan kualitas yang disebutkan diatas, 

kualitas lain yang harus didorong adalah kekokohan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Wawasan 

dan pengetahuan tentang fakta MEA ini juga harus 

dimiliki para pendidik (para guru) sehingga 

menghasilkan peserta didik yang diharapkan. Kebijakan 

MEA tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan 

dalam lembaga pendidikan untuk terus tumbuh dan bisa 

bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.  

Arah pembangunan pendidikan nasional 2025 

adalah insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan 

kompetitif. Adaempat kecerdasan yang dimaksud dengan 

                                                 
46   https://profkomar.wordpress.com/tag/pendidikan 
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cerdas komprehensif tersebut, yaitu cerdas spiritual, 

cerdas sosio-emosional, cerdas intelektual, dan cerdas 

kinestetis-estetis. Aneka indikator capaian setiap 

kecerdasan tersebut telah diuraikan di dalam RPJPN 

2025.47 

Senyatanya visi pendidikan Indonesia sangat baik, 

yaitu singkat, lengkap, dan menginspirasi. 

 

Tabel 3 

Konsep tentang Makna Insan Indonesia Cerdas dan 

Kompetitif. 

 

Makna Insan Indonesia Cerdas 

Makna Insan 

Indonesia 

Kompetitif 

Cerdas 

spiritual 

 Beraktualisasi diri 

melalui olah 

hati/kalbu untuk 

menumbuhkan dan 

memperkuat 

keimanan, ketakwaan 

dan akhlak mulia 

termasuk budi 

pekerti luhur dan 

kepribadian unggul. 

 

 Berkepribadian 

unggul dan 

gandrung akan 

keunggulan 

 Bersemangat 

juang tinggi 

 Jujur 

 Mandiri 

 Pantang 

menyerah 

 Pembangun dan 

pembina 

jejaring 

 Bersahabat 

dengan 

perubahan 

 Inovatif dan 

Cerdas 

emosional 

dan sosial 

 Beraktualisasi diri 

melalui olah rasa 

untuk meningkatkan 

sensitivitas dan 

apresiativitas akan 

kehalusan dan 

                                                 
47  Yulia Ayriza, “Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif”, 

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, UNY,h.23 



176 

keindahan seni, nilai-

nilai budaya, serta 

kompetensi untuk 

mengekspresikannya. 

 Beraktualisasi diri 

melalui interaksi 

sosial yang (a) 

membina dan 

memupuk hubungan 

timbal balik; (b) 

demokratis; (c) 

empatik dan 

simpatik; (d) 

menjunjung tinggi 

hak asasi manusia; 

(e) ceria dan percaya 

diri; (f) menghargai 

kebhinekaan dalam 

bermasyarakat dan 

bernegara; (g) 

berwawasan 

kebangsaan dengan 

kesadaran akan hak 

dan kewajiban warga 

negara. 

menjadi agen 

perubahan 

 Produktif 

 Sadar mutu 

 Berorientasi 

global 

 Pembelajaran 

sepanjang hayat 

 Menjadi rahmat 

bagi semesta 

alam 

Sumber : Diolah dari konsep pengembangan pendidikan karakter 
berbasis budaya Indonesia yang dirumuskan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana yang 

ditetapkan dalam visi pembangunan pendidikan Indonesia tahun 
2025 melalui Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka 
Panjang (RPPNJP).   

 

4. Membekali Generasi dengan Pendidikan  

Bagi lembaga-lembaga pendidikan terlebih pendidikan 

sekolah bukanlah hal yang mudah mencetak generasi 

yang cemerlang, apalagi pada daerah-daerah yang jauh 
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dari jangkauan dan perhatian. Hal ini disebabkan karena 

beberapa faktor yang kurang memadai bagi guru maupun 

peserta didiknya, faktor tenaga guru yang kurang 

profesional juga dapat memperlambat pencetakan 

generasi emas yang cemerlang.  

Untuk itu sesuai pendapat Hasbullah (2012: 203), 

memberikan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan agar dapat mencetak generasi emas yang 

cemerlang dengan cara sebagai berikut: 

1. Peningkatkan kualitas dan pemerataan melalui: 

a. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar melalui 

penataran-penataran. 

b. Memperkaya pengalaman dan memperlancar proses 

belajar peserta didik. 

c. Memantapkan nilai, sikap, keterampilan, dan 

kesadaran lingkungan pada anak didik. 

2. Memperluas pelayanan pendidikan (kuantitas) melalui: 

a. Memberikan latihan bagi mereka yang tidak pernah 

sekolah. 

b. Menyebarkan pesan-pesan yang merangsang 

kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut 

membangun. 

c. Penyebaran informasi untuk menumbuhkan 

kesadaran lingkungan. 

3. Usaha memberikan pengalaman pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang 

berkembang dan realistis. 

Meningkatkan keserasian pendidikan dan 

pembangunan melalui:  

a. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang fungsional untuk kehidupan dimasyarakat.  
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b. Membentuk kemampuan untuk  memahami dan 

memecahkan persoalan yang aktual dalam 

masyarakat.  

c. Menunjukkan jalan untuk mengembangkan 

keterampilan hidup di masyarakat. 

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem 

penyajian melalui:  

a. Memberi kebebasan belajar sesuai dengan minat, 

kemampuan, dan kebutuhan kearah 

perkembangan yang optimal.  

b. Memberikan pengalaman yang bulat agar anak 

didik dapat berdiri sendiri menerima 

tanggungjawab.  

c. Mengusahakan isi, metode, dan bentuk 

pendidikan yang tepat guna, tepat saat, menarik 

dan mengesankan. 

Melancarkan sistem informasi kebijakan melalui:  

a. Mengusahakan tersedianya saluran sistem 

informasi kebijakan dua arah yang cepat, 

kontinue dan dapat diandalkan.  

b. Mengusahakan adanya komunikasi terbuka demi 

kontrol dan partisipasi sosial.  

c. Mengusahakan adanya komunikasi langsung dan 

merata. 

Sosialisasi pancasila sebagai landasan falsafah 

bangsa menuju generasi emas 2045 diantaranya 

yaitu:  

a. Instuisi pendidikan merupakan laboratorium 

pengetahuan dan spiritual yang diharapkan 

menghasilkan manusia yang tangguh sebagai 

penggerak kemajuan peradaban.  
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b. Segenap perilaku masyarakat harus dikembalikan 

kepada hakikat ideologi bangsa yaitu Pancasila.  

c. Pengembalian ini tentunya harus dimulai dari 

dini melalui atmosfir pendidikan baik lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

 

Beberapa cara atau pengembangan peningkatan 

kualitas pendidikan di atas merupakan hal penting yang 

harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Cara 

tersebut merupakan bagian ari tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang memberikan 

keterampilan para peserta didik. Dengan 

mengembangkan kecakapan, kecerdasan dan 

keterampilan peserta didik dimaksud agar setiap usaha 

yang dilakukan oleh sekolah untuk menambah keahlian 

para peserta didik sehingga di dalam pelaksanaan 

tugasnya nanti setelah kembali pada masyarakat dapat 

lebih efisien dan produktif.  

Oleh karena itu kegiatan mendidik dengan cara-cara 

diatas tidak boleh diabaikan, hal ini disebabkan untuk 

menjaga supaya tidak terjadi kesesuaian antara apa yang 

diinginkan dan apa yang didapat. Artinya, lembaga 

sekolah tersebut tidak memperoleh peserta didik yang 

dapat dikatakan sebagai generasi emas penerus yang 

tepat, dalam arti baik kualitas maupun kuantitasnya 

pendidikannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk 

mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia 

merdeka tidaklah sangat mudah. Banyak kendala dan 

ancaman dalam menghambat proses pelaksanaan generasi 

emas. Oleh sebab itu generasi yang memiliki karakter jati 

diri bangsa adalah generasi emas bangsa yang dapat 



180 

menjadi pilar penyanggah keutuhan, integritas, dan 

martabat bangsa dan negara Indonesia. Disamping hal itu, 

dibutuhkan juga pendidikan dalam mempersiapkan 

generasi emas sehingga proses pelaksanaan generasi emas 

dapat berjalan dengan baik dan dapat menuju tahun 2045 

dengan lancar. 

Institusi pendidikan merupakan laboratorium 

pengetahuan dan spiritual yang diharapkan 

menghasilkan manusia yang tangguh sebagai penggerak 

kemajuan peradaban. Segenap perilaku masyarakat harus 

dikembalikan kepada hakikat ideologi bangsa yaitu 

Pancasila. Pengembalian ini tentunya harus dimulai dari 

dini melalui atmosfir pendidikan baik lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Pendidikan adalah seperangkat sistem yang 

memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi 

peserta didik, melakukan proses pendewasaan, 

mengembangkan kemampuan kodrat yang dimiliki 

peserta didik, membimbing dan mengarahkan pada 

tujuan pendidikan nasional sehingga kedepannya 

pendidikan mampu memberikan kebahagiaan bagi 

peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat. 

Para pengajar (guru) mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas 

belajar bagi siswa untuk menciptakan generasi yang 

berkualitas baik dari segi intelektual, emosional dan 

spiritual. Guru mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk 

membantu proses perkembangan peserta didik. 

Dalam konteks tersebut Hasbullah (2012: 203) 

memberikan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas 
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pendidikan agar dapat mencetak generasi emas yang 

cemerlang dengan cara sebagai berikut: 

1. Peningkatkan kualitas dan pemerataan bagi guru dan 

peserta didik 

2. Memperluas pelayanan pendidikan (kuantitas) 

3. Meningkatkan keserasian pendidikan dan 

pembangunan 

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem penyajian 

5. Melancarkan sistem informasi kebijakan 

 

Beberapa cara atau pengembangan peningkatan 

kualitas pendidikan di atas merupakan hal penting yang 

harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Cara 

tersebut tujuannya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang memberikan keterampilan para peserta 

didik. Dengan mengembangkan kecakapan, kecerdasan 

dan keterampilan peserta didik dimaksud agar setiap 

usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk menambah 

keahlian para peserta didik sehingga di dalam 

pelaksanaan tugasnya nanti setelah kembali pada 

masyarakat dapat lebih efisien dan produktif. 

 

5. Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Sekolah 

Bermutu 

Perubahan telah banyak terjadi di dalam pendidikan 

nasional, terutama kebijakan-kebijakan yang diberlakukan 

dari setiap pimpinan pemegang kendali pendidikan yang 

menjabat, seperti perubahan kurikulum yang terus 

berganti. Perubahan yang terjadi dalam hal kebijakan 

belum memberikan dampak, hingga adanya perubahan 

sistem pendidikan. 



182 

Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan 

mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk 

pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang sedang 

digulirkan saat ini adalah manajemen negara, yaitu dari 

manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis 

daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah 

diwujudkan dalam bentuk UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti pedoman 

pelaksanaannya berupa PP No.33 Tahun 2004 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

sebagai Daerah Otonomi. Konsekwensi logis dari UU dan 

PP tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus 

disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena 

itu, manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama ini 

telah dipraktekkan perlu diubah menjadi Manajemen 

Berbasis Sekolah. 

Terminologi otonomi pendidikan yang terintegrasi 

menjadi otonomi sekolah dengan dukungan birokrasi 

yang di desentralisasikan, mengisyaratkan peluang besar 

pada sekolah untuk lebih berkembang secara maksimal 

(tanpa kehilangan identitasnya), karena didalamnya 

mengandung makna partisipasi atau keterlibatan 

masyarakat melalui komite sekolah. Wujud keterlibatan 

masyarakat dimaksud, bukan sekedar dalam bentuk 

finansial, tetapi keterlibatan yang diharapkan adalah lebih 

dari itu, demi terciptanya peningkatan mutu sekolah 

secara menyeluruh. 

Peran serta masyarakat yang terdiri dari orang tua, 

anggota keluarga, tokoh masyarakat, para pengusaha, dan 

stakeholders telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional Pasal 7 ayat 1 

menyatakan bahwa: “Orang tua berhak berperan serta 



183 

dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh 

informasi tentang perkembangan pendidikan 

anaknya.”Pasal 8 menyatakan: “masyarakat berhak 

berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi program pendidikan.” 

Sedangkan pasal 9 berbunyi: masyarakat berkewajiban 

memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan.” Sedangkan peran serta 

organisasi kemasyarakatan juga telah diatur dalam UU 

No.8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Bab 

I pasal 1 berbunyi: ...”yang dimaksud dengan Organisasi 

Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela 

atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan 

serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional...”.    

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa partisipasi 

masyarakat dalam program pendidikan masih terbilang 

rendah. Partisipasi orang tua/wali peserta didik diketahui 

hanya sebatas bantuan finansial, dan keterlibatannya pun 

belum sepenuhnya dalam artian “duduk bersama” dalam 

membuat dan merumuskan perencanaan sekolah maupun 

pengembangan program-program pendidikan. 

Padahal Khan and Khan (dalam Abbott, 1996: 74) 

menegaskan, bahwa the prospective beneficiaries - small 

landholders - must participate fully in each stage of the 

development of a specific program, starting from the articulation 

of their needs and assessment of their resources. Oleh karena 

itu, salah satu indikasi belum sepenuhnya partisipasi 

masyarakat dimaksud, karena ada anggapan bahwa 

tanggung jawab pendidikan ada pada pihak sekolah dan 
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pemerintah, sedang orang tua/wali peserta didik cukup 

mendukung input pendidikan melalui pembiayaan yang 

diwajibkan sekolah. Perihal ini tentunya harus diperbaiki, 

karena jika tidak diperbaiki maka dikhawatirkan akan 

semakin menjauhkan sekolah dari lingkungan 

masyarakatnya, sekaligus memudarkan makna MBS 

dalam makna sebenarnya.  

Esensi MBS adalah otonomi sekolah dan partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan keputusan, menurut David 

(dalam Levacic, 1995: 3) bahwa School based management as 

autonomy plus participatory decision-making, consist of. 

Increasing school autonomy through some combination of site 

budgetary control and relief from constraining rules and 

regulations, and sharing the authority to make decisions with 

teacher, and some times with parent, student and other 

community members. Agar tujuan sekolah tercapai 

sebagaimana harapan MBS maka perlu peningkatan 

kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk 

masyarakat dan orang tua siswa, sehingga kepadanya 

dapat mendukung pihak sekolah dalam menerapkan 

MBS. MBS memiliki 15 karakter, yaitu: 

1. Efektifitas pembelajaran tinggi 

2. Kepemimpinan kepala sekolah kuat 

3. Lingkungan sekolah aman dan tertib 

4. Sekolah memiliki budaya mutu 

5. Teamwork sekolah kompak, cerdas, dan dinamis. 

6. Sekolah memiliki kewenangan. 

7. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat tinggi. 

8. Transparasi manajemen di sekolah 

9. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah 

10. Evaluasi dan perbaikan sekolah dilakukan secara 

berkelanjutan 
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11. Responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan 

12. Memiliki komunikasi yang baik 

13. Sekolah Memiliki akuntabilitas 

14. Manajemen lingkungan hidup sekolah bagus 

15. Kemampuan menjaga sustainbilitas sekolah. 

Karakteristik MBS yang disebutkan diatas, peran 

serta masyarakat menjadi salah satu diantaranya dan 

merupakan aspek yang selama ini seringkali terabaikan 

hingga gagal terbentuknya sinergi antara sekolah dengan 

masyarakat. Hal ini perlu segera dibenahi karena pada 

dasarnya produk dari pendidikan adalah para lulusan 

yang akan terjun ke masyarakat guna mengamalkan apa 

yang telah didapatkannya dari pendidikan. 

 

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Konsekuensi logis dari diberlakukannya UU No.32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.33 Tahun 2004 

tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan bukti-

bukti empirik yang menunjukkan bahwa manajemen 

berbasis pusat merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah adalah 

perlu diterapkanya manajemen berbasis sekolah (School 

Based Management). Esensi School Based Management adalah 

otonomi sekolah plus pengambilan keputusan partisipatif. 

Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga 

sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

pendidikan nasional yang berlaku. Pengambilan 

keputusan partisipatif adalah cara mengambil keputusan 
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yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan 

sekolah, terutama yang akan melaksanakan keputusan 

dan yang akan terkena dampak keputusan.  

Tujuan School Based Management adalah untuk 

memandirikan atau memberdayakan sekolah. Tahap-

tahap pelaksanaan School Based Management dapat 

diurutkan seperti berikut: mensosialisasikan konsep School 

Based Management, melakukan analisis sasaran, 

merumuskan sasaran, mengidentifikasi fungsi-fungsi 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan 

analisis SWOT, menyusun rencana sekolah, 

mengimplementasikan rencana sekolah, melakukan 

evaluasi, dan merumuskan sasaran baru. Jika dalam 

makalah kelompok hanya sedikit mengulas mengenai 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut para ahli, 

maka dalam kajian buku ini akan diulas sedikit lebih 

banyak mengenai pendapat para ahli mengenai konsep 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

Dede Rosyada, mengutip pendapat Joseph Murphy 

bahwa “School Based Management atau manajemen berbasis 

sekolah secara konsep masih belum jelas”.  Meski 

demikian, para pakar semisal Etheride, mendefinisikan 

bahwa: “MBS adalah sebuah proses formal yang 

melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa 

dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah, 

dalam proses pengambilan keputusan. Sementara Short 

dan Greer mendefiniskan, bahwa MBS adalah sebuah 

strategi yang mengangkat konsep tentang pemberdayaan 

dan memberdayakan semua individu di sekolah”.  

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) berpendapat 

mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai 

berikut: “Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk 
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alternatif sekolah sebagai hasil dari suatu desentralisasi 

dalam bidang pendidikan yang pada prinsipnya 

bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari 

birokrasi yang sentralistik sehingga berpotensi untuk 

peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi 

serta manajemen yang bertumpuh di sekolah”. 

Selain itu MBS dapat diartikan sebagai 

“Pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang 

dilakukan oleh sekolah secara mandiri dengan melibatkan 

semua kelompok kepentingan yang terkait dengan 

sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan 

mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam 

kerangka kebijakan pendidikan nasional (Direktorat 

Dikmenum, 2000). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa paradigma MBS pada intinya adalah memberikan 

otonomi yang sangat luas pada sekolah dalam membuat 

perencanaan, penganggaran, dan implementasi program-

programnya dengan memaksimalkan keterlibatan semua 

komponen yang terdekat dengan sekolah tersebut, yaitu 

kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua siswa, siswa 

dan bahkan masyarakat. 

 

Konsep Peran Serta Masyarakat 

Peran serta seringkali juga disebut sebagai partisipasi. 

Konsep partisipasi masyarakat dalam penulisan makalah 

ini adalah suatu bentuk intervensi masyarakat dalam 

pelayanan pendidikan di sekolah.  Masyarakat yang 

dimaksud adalah sebuah lembaga non pemerintah yang 

turut berperan dalam penetapan kebijakan sekolah. 
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Namun secara umum akan dibahas terlebih dahulu 

tentang pengertian partisipasi masyarakat secara 

konseptual. 

1. Definisi Peran Serta Masyarakat 

Kata “partisipasi masyarakat” dalam pembangunan 

menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil 

dan evaluasi program pembangunan (United Nation, 

1975). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya 

kemauan dan kemampuan warga atau kelompok 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan 

pendidikan. Sebaliknya pihak pemerintah atau negara 

juga memberikan ruang atau kesempatan kepada 

warga atau kelompok masyarakat untuk berpartispasi 

seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah 

ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan 

pendidikan, seperti pepatah orang jawa ’’Rawe-rawe 

rantas, malang-malang putung’’ atau dalam Bahasa 

indonesianya ‘’Bercerai kita runtuh, Bersatu kita 

teguh’’.  

Partisipasi masyarakat secara umum merupakan 

keikutsertaan atau keterlibatan seseorang secara 

perseorangan atau kelompok dalam suatu kegiatan. 

Pendapat senada dikemukan oleh Prasojo (2005: 132) 

bahwa partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif 

diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara 

berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan saran 

dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka 

dapat menegaskan kontrol secara efektif”.  
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Conyer (1984) mengemukakan bahwa pendekatan 

dalam partisipasi adalah adanya keterlibatan langsung 

masyarakat dalam proses pembangunan. 48  Agar 

pembangunan dapat berlangsung secara optimal, maka 

partisipasi tersebut membutuhkan pendekatan yang 

dapat mensinergikan semua potensi masyarakat 

(Mikkelsen: 1999). Pendekatan ini memerlukan 

perencanaan matang yang mendorong partisipasi aktif 

masyarakat. 

Jalal dan Supriadi (2001: 201-202), mengartikan 

masyarakat secara sederhana sebagai sebuah kelompok 

yang hidup dalam daerah khusus. Setiap kelompok 

mempunyai bebrapa ciri: pertama, sebuah jaringan 

untuk saling berbagi perhatian dan keinginan, 

walaupun mereka mempunyai perbedaaan dalam 

status sosial, peranan, dan tanggungjawab. Kedua, 

symbol bersama atau tempat bersama seperti tempat 

pertemuan, desa, bagian kota, atau wilayah yang 

dilayani sekolah. Ketiga, perluasan dari keluarga inti 

yang memungkinkan setiap orang berkaitan kelurga 

dan menggunakan peran-peran seperti dalam keluarga, 

misalnya kebersamaan, kekuasaaan, kewenangan, dan 

sebagainya. Keempat, anggota masyarakat ditentukan 

terutama melalui kelahiran dan perkawinan serta rasa 

kepemilikan bersama. Kelima, sesuatu yang 

membedakan dirinya dari masyarakat lain. 

Berkaitan dengan sekolah, Grant (1979: 7), 

menyebutkan partisipasi masyarakat adalah 

                                                 
48  Sylviana Murni, “Pengaruh Karakteristik Sekolah Partisipasi Masyarakat, Iklim 

Sekolah, dan Kemampuan Manajemen terhadap Keefektifan Sekolah pada SMP Negeri 
di DKI Jakarta (2005).” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.Tahun 2006 Tahun ke-12, 

No. 59, hlm, 71. 
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masyarakat dan lembaga sosial yang mempengaruhi 

sekolah sehingga menjadi mitra bagi sekolah dalam 

pembuatan kebijakan sekolah, seperti dalam hal 

pembiayaan, perencanaan kurikulum, pemilihan 

pegawai sekolah, hingga perencanaan dalam masalah 

integrasi antar warganya yang beraneka ragam. 

Partisipasi masyarakat untuk sekolah menurut Agung 

(2009: 304) adalah proses tumbuhnya kesadaran 

terhadap pentingnya saling keterkaitan antara sekolah, 

masyarakat dan orang tua sebagai pemangku 

kepentingan pendidikan. Partisipasi masyarakat 

terhadap sekolah merupakan proses pelibatan 

masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan 

substansial yang berkenaan dengan proses 

pembelajaran. 

Partisipasi masyarakat untuk sekolah menurut 

Agung (2009: 304) adalah proses tumbuhnya kesadaran 

terhadap pentingnya saling keterkaitan antara sekolah, 

masyarakat dan orangtua sebagai pemangku 

kepentingan pendidikan. Partisipasi masyarakat 

terhadap sekolah merupakan proses pelibatan 

masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan 

substansial yang berkenaan dengan proses 

pembelajaran. 

Sekolah merupakan satu organisasi yang 

menganut sistem terbuka (Depdiknas, 2007). Sebagai 

organisasi terbuka maka terjadi kontak hubungan 

dengan lingkungannya. Kontak hubungan ini perlu 

dijaga agar lembaga dan sistem operasionalnya tidak 

mudah punah. Sekolah yang mengisolasi dirinya 

dengan tidak melakukan kontak dengan 

lingkungannya perlahan-lahan akan mati secara 
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alamiah, tidak akan dapat eksis, karena organisasi 

hanya akan tumbuh dan berkembang jika didukung 

dan dibutuhkan oleh lingkungannya. Kelangsungan 

lembaga pendidikan akan sangat tergantung dan 

ditentukan oleh usaha sekolah itu sendiri, dalam arti 

sejauhmana sekolah mampu menjaga dan memelihara 

komunikasinya dengan masyarakat luas dengan 

menjadi organisasi terbuka. Satuan pendidikan sekolah 

dapat berkembang jika mendapat dukungan dari 

masyarakat, dan salah satunya adalah dengan 

melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Hal ini 

dipertegas oleh Cook dan Macaulay (1997) dalam 

Mulyasa (2003) yang memberikan definisi 

pemberdayaan masyarakat sebagai “alat penting untuk 

memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran 

pembuatan keputusan dan tanggungjawab. 

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks MBS 

dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah agar 

dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan 

efisien. Oleh karena itu, selain pemberdayaan semua 

warga sekolah, perlu ditempuh juga upaya-upaya 

pemberdayaan orang tua dan masyarakatnya. 

Menurut Ace Suryadi, 2009, masyarakat adalah 

pemangku kepentingan pendidikan yang memiliki 

kepentingan akan berhasilnya pendidikan di sekolah, 

karena masyarakat adalah pembayar sumber dana 

pendidikan melalui uang sekolah maupun pajak. Oleh 

karena itu, sekolah seharusnya  bertanggung jawab 

terhadap masyarakat sebagai pembayar sumber dana 

pendidikan tersebut. Secara entitas masyarakat itu 

sangat kompleks dan tak terbatas sehingga sangat sulit 
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bagi sekolah untuk berinteraksi dengan sekolah sebagai 

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat 

perlu memiliki lembaga representasi agar sekolah 

dapat mudah melakukan hubungan dengan 

masyarakat. Selain itu masyarakat juga merupakan 

sumber rawinput peserta didik bagi sekolah yang akan 

menjalani proses pendidikan di sekolah, yang 

kemudian akan menjadi keluaran (output) dan hasil 

pendidikan (outcomes). UNESCO (1999) menyatakan 

bahwa masyarakat merupakan masukan lingkungan 

(environmentinput) yangakan mempengaruhi proses 

pendidikan, dan membawa pada keberhasilan maupun 

kegagalan penyelenggaraan pendidikan dalam jangka 

panjang.49 

Pada masa sekarang tentunya kita semua setuju, 

bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

pendidikan melibatkan peran serta masyarakat. 

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat 

memberikan harapan dan kemungkinan lebih baik di 

masa yang akan datang, mendorong berbagai upaya 

dan perhatian seluruh lapisan masyaraat. Hal inilah 

yang melahirkan kesadaran peran serta masyarakat. 

Peran serta masyarakat khususnya orang tua 

siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini 

sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada 

umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara 

dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan 

barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah 

terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak merasa 

                                                 
49Agung Iskandar, Sekolah Sebagai Organisasi Pembelajaran (learning Organization): 

Startegi Peningkatan Mutu Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 15 

No.2 Maret, Jakarta, 2009. 
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suatu keharusan untuk mempertanggung-jawabkan 

hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, 

khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur 

utama yang berkepentingan dengan pendidikan 

(stakeholder). Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut 

diatas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya 

perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi 

penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan peran 

serta masyarakat melalui manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah. 

Masyarakat diharapkan perannya dalam 

pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan 

terutama dalam mendidik moralitas/agama, 

menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan 

pendidikan anak-anaknya. Segenap lapisan masyarakat  

memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang 

baik. Tetapi, mereka juga mempunyai kewajiban untuk 

berkontribusi terhadap pendidikan, baik yang berupa 

dana maupun daya, pikiran, tenaga atau sumbangan 

lainnya.  

Masyarakat dapat terlibat dalam memberikan 

bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, 

teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, 

menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, 

mendiskualifikasikan pelaksanaan kurikulum, 

membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain. Banyak 

hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh 

masyarakat untuk membantu terlaksananya 

pendidikan yang bermutu, mulai dari menggunakan 

jasa pelayanan yang tersedia sampai keikutsertaannya 

dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya peran 

serta masyarakat adalah peran serta pasif dalam 



194 

menerima keputusan sekolah. Mereka berpikir dengan 

membayar sumbangan/dana secara rutin, selesailah 

kewajiban mereka. Pada kenyataannya sekolah tidak 

hanya membutuhkan bantuan dana tetapi juga 

pemikiran, tenaga, dukungan, dan sebagainya guna 

membantu pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan definisi peran serta/partisipasi 

masyarakat yang dipaparkan para tokoh, dapat 

disimpulkan bahwa peran serta masyarakat adalah 

kontribusi, sumbangan, dan keikutsertaan masyarakat 

dalam menunjang upaya peningkatan mutu 

pendidikan. 

 

2. Keterkaitan Peran Serta Masyarakat dengan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

Bagaimana keterkaitan antara peran serta masyarakat 

denganManajemen Berbasis Sekolah? Seperti dijelaskan 

sebelumnya mengenai konsep Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) tentunya kita sudah paham bahwa 

pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah, 

sekolah dan guru, tetapi juga keluarga dan masyarakat. 

Masyarakat diharapkan perannya dalam pelaksanaan 

dan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam 

mendidik moralitas/ agama, menyekolahkan anaknya, 

dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya. 

Segenap lapisan masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi, mereka 

juga mempunyai kewajiban untuk berkontribusi 

terhadap pendidikan, baik yang berupa dana maupun 

daya, pikiran, tenaga atau sumbangan lainnya. 

Masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan 

dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis 
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edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan 

diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan 

pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan 

belajar dan lain-lain. 

Banyak hal yang bisa disumbangkan dan 

dilakukan oleh masyarakat untuk membantu 

terlaksananya pendidikan yang bermutu, mulai dari 

menggunakan jasa pelayanan yang tersedia sampai 

keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Pada 

umumnya peran serta masyarakat adalah peran 

sertapasif dalam menerima keputusan sekolah. Mereka 

berpikir dengan membayar sumbangan/dana secara 

rutin, selesailah kewajiban mereka. Padahal, kita pun 

tahu, bahwa sekolahtidak hanya membutuhkan 

bantuan dana tetapi juga pemikiran, tenaga, dukungan, 

dan sebagainya. 

 

3. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa peran serta 

masyarakat tidak hanya berupa pemberian bantuan 

uang atau tenaga, tetapi juga bantuan membimbing 

siswa di luar sekolah sebagai bagian yang sangat 

penting. Mereka dapat bekerjasama dalam peningkatan 

mutu sekolah melalui perencanaan program-program 

pembelajaran dan kemajuan belajar peserta didik, serta 

berbagai kegiatan dan keterlibatan secara aktif melalui 

jalinan komunikasi yang efektif antara sekolah, orang 

tua, komite dan masyarakat. 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada 

Bab XV Pasal 54 dinyatakan bahwa: 
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1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi 

peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, 

organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. 

2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber 

pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. 

3. ketentuan mengenai peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Masyarakat merupakan komponen utama 

terselenggaranya proses pendidikan. Kontribusi 

masyarakat di lingkungan sekolah perlu dioptimalkan 

sebagai upaya pemberdayaan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi sekolah dengan paradigma 

pendidikan yang baru. Masyarakat dapat memberikan 

sumbangsihnya kepada sekolah dengan memberikan 

masukan-masukan terutama dalam penyusunan 

program-program sekolah. Demikian juga dalam 

pelaksanaan program, dukungan masyarakat perlu 

dioptimalkan. Rencana Pengembangan Sekolah dibuat 

bersama-sama oleh sekolah dan masyarakat, 

disampaikan secara terbuka, diperbaharui setiap tahun, 

dan dilaksanakan. Peningkatan peran serta masyarakat 

dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kondisi 

lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran 

anak. Untuk itu, sekolah perlu menggalang hubungan 

baik dengan masyarakat. Sekolah memiliki program-

program yang perlu dipahami masyarakat, dan sekolah 

juga perlu mendengarkan saran-saran dari masyarakat. 

Dengan hubungan yang baik antara sekolah dan 

masyarakat, terjalin persatuan antara guru dan orang 
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tua yang secara bersama-sama dapat memenuhi 

kebutuhan pendidikan peserta didik dan peningkatan 

mutu belajar. Selain itu masyarakat dapat memantau 

dan menilai program-program sekolah agar tercipta 

transparasi dan akuntabilitas sekolah. Apabila jalinan 

antara sekolah dan masyarakat tercipta dengan baik, 

maka dukungan dan bantuan masyarakat terhadap 

pemeliharaan dan peningkatan program sekolah pun 

akan kian terbuka.  Mengapa masyarakat harus terlibat 

dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah? 

Salah satu di antaranya ialah adanya keterbatasan 

pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana 

sekolah. Pendidikan yang baik tentu memerlukan 

pembiayaan yang tidak sedikit. Simpati masyarakat 

terhadap sekolah perlu dibangun agar masyarakat juga 

memberikan kontribusinya secara aktif dan optimal. 

Melalui keterlibatan masyarakat, maka kegiatan 

operasional, kinerja, dan produktivitas sekolah 

diharapkan dapat terbantu. Namun demikian, harus 

diingat bahwa peran serta, dukungan, dan simpati 

masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan 

tidaklah datang dengan sendirinya. Sekolah perlu 

secara proaktif dan kreatif mengembangkan hubungan 

kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaan MBS, banyak cara untuk 

memberdayakan masyarakat. Misalnya, dengan cara:  
 Melibatkan orang tua dalam mengurus komite 

sekolah serta  tokoh masyarakat untuk membahas 

perencanaan kegiatan program-program sekolah; 
 Membangun prinsip saling menguntungkan antara 

sekolah dan masyarakat; 
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 Memanfaatkan tenaga-tenaga terdidik, terampil dan 

berkecakapan di lingkungan sekolah untuk 

membantu pengembangan dan pelaksanaan 

program sekolah; 
 Menyertakan wakil instansi dan organisasi komite 

sekolah dalam kegiatan sekolah, seperti 

ekstrakurikuler atau acara tahunan sekolah. 

Pemberdayaan komite sekolah ini, sebagaimana 

tujuan MBS, dimaksudkan untuk menciptakan rasa 

tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang 

lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota 

masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat 

Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah 

memajangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana 

secara terbuka pada papan sekolah. Sudah tentu dalam 

bekerja komite sekolah mengedepankan prinsip 

keterbukaan. Keterbukaanini dapat meningkatkan 

kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan 

masyarakat terhadap sekolah.Banyak sekolah yang 

melaporkan kenaikan sumbangan orang tua untuk 

menunjang sekolah. 

 

6. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat 

Berbagai bentuk ideal atas partisipasi masyarakat dalam 

menunjang pendidikan telah dikemukakan oleh para ahli 

dalam bidang ini. Scheerens (2000), partisipasi masyarakat 

terhadap sekolah berhubungan yang erat terhadap proses 

pendidikan di sekolah. Bentuk partisipasi masyarakat 

yang dapat diwujudkan oleh masyarakat kepada sekolah 

yakni :  
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1. Partisipasi pasif atau manipulatif, partisipasi ini 

merupakan bentuk paling bawah, dimana karakter 

masyarakat dan orangtua hanya menerima pemberian 

tanpa ada keterlibatan mereka, serta mereka tidak 

mengetahui secara dalam tujuan dan sasaran 

partisipasi; 

2. Partisipasi informatif, masyarakat dan orang tua 

dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan sekolah 

dengan menjawab pertanyaan terkait dengan 

kebutuhan sekolah, namum tidak dilibatkan dalam 

proses dan pelaksanaannya; 

3. Partisipasi konsultatif, masyarakat dan orangtua 

berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dengan pihak 

sekolah mengenai kebutuhan yang dihadapi sekolah; 

4. Partisipasi insentif, masyarakat dan orangtua 

memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan 

sekolah, meskipun tidak terlibat dalam proses kegiatan 

sekolah; 

5. Partisipasi fungsional, masyarakat dan orangtua 

terlibat dalam kegiatan sekolah sesuai dengan fungsi 

yang  diharapkan; 

6. Partisipasi interaktif, masyarakat dan orangtua 

berperan dalam analisis perencanaan kegiatan dan 

pembentukan atau penguatan kelembagaan sekolah. 

 

Bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh 

Midgley (1986: 39-44), yakni: “...empat model ideal atas 

hubungan partisipasi masyarakat dengan sekolah, di 

mana ada beberapa variasi pada masing-masing model 

ini.” Empat model yang dimaksud adalah sebagai berikut 

: 
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1. Model anti-partisipasi (the anti-partisipatory mode), 

Model ini dilandasi oleh Teori Elit dan Marxisme yang 

beranggapan bahwa sekolah tidak membutuhkan 

masyarakat miskin sehingga mereka tidak 

menghendaki adanya peran serta dan kontrol 

masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di 

sekolahnya. Bahkan segala kebijakan yang dilakukan 

oleh sekolah hanyalah mengatasnamakan kelas elit, 

sebagai kepanjangan tangan atas kepentingan dan 

dominasi kekuasaan yang mereka lakukan. Partisipasi 

secara luas akan dilihat sekolah sebagai ancaman atas 

kebijakan yang mereka lakukan. 

2. Model manipulatif (the manipulative mode), dalam model 

yang kedua ini, sekolah mendukung adanya partisipasi 

dari masyarakat tetapi mereka mempunyai motif 

tersembunyi di balik itu. Diantara motif tersebut adalah 

keinginan menggunakan partisipasi masyarakat untuk 

tujuan politis (peran serta masyarakat sebagai 

persyaratan dalam implementasi kebijakan yang 

digariskan oleh otoritas yang lebih tinggi) maupun 

untuk tujuan kontrol sosial yaitu masyarakat dapat 

difungsikan sebagai penyumbang dana untuk 

mengurangi biaya pengembangan pendidikan. 

3. Model inkremental (the incremental mode), model 

inkremental ditandai dengan adanya dukungan 

kedinasan dari sekolah atas adanya partisipasi 

masyarakat, diantaranya dengan menyertakan wakil 

sekolah dalam badan yang terbentuk dalam bentuk 

partisipasi masyarakat tersebut, tetapi pola pendekatan 

kerjasama yang dilakukan masih bersifat ambivalensi. 

Pendekatan yang diterapkan dalam implementasi 

partisipasi masyarakat biasanya gagal untuk dapat 
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menempatkan badan yang terbentuk dalam posisi yang 

seharusnya, artinya tidak adanya keseimbangan 

kekuasaan (balancing of power) atau pembagian 

kekuasaan (power share) antara sekolah dengan badan 

tersebut sehingga mereka tidak dapat berfungsi secara 

optimal. 

4. Model partisipasi (the partisipatory mode), dalam model 

ini, sekolah mendukung sepenuhnya adanya partisipasi 

masyarakat karena mereka percaya bahwa adanya 

partisipasi masyarakat akan memberikan berbagai 

keuntungan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan bersama. Dukungan tersebut dilakukan 

dengan menciptakan mekanisme-mekanisme yang 

diperlukan untuk keterlibatan masyarakat yang efektif 

dalam semua aspek pengembangan. Sekolah juga 

mensponsori kegiatan partisipasi tersebut dengan 

menyelenggarakan pelatihan dan training yang 

diperlukan, terutama kepada orang tua dan badan 

yang terbentuk. 

Selain itu Partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (ini bahan 

dasarnya sama juga Midgley (1986: 39-44): 

1. Partisipasi finansial, dukungan dalam bentuk dana 

sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. 

Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat 

mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk 

keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan 

industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran 

untuk pemberian beasiswa pendidikan. 

2. Partisipasi material, diwujudkan dengan sumbangan 

bahan-bahan yang berkenaan dengan material 
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bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan 

tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik. Demikian juga 

masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik 

yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. 

3. Partisipasi akademik, kepedulian masyarakat terhadap 

penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih 

berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan 

dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi 

dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu 

banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun non 

pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan 

untuk praktek atau magang. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan wawasan secara nyata kepada peserta 

didik. 

4. Partisipasi kultural, perhatian masyarakat terhadap 

terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat 

di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu 

menyesuaikan diri dengan budaya setempat. 

5. Partisipasi evaluatif, keterlibatan masyarakat dalam 

melakukan pengendalian dan kontrol terhadap 

penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat 

dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap 

kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat 

juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi 

masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah. 

Agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta 

Masyarakat 
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Pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik 

secara individu atau kelompok, baik bersifat spontan atau 

terorganisasi, secara sesaat atau berkelanjutan, serta 

dengan strategi tertentu yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor yang dapat mendorong maupun faktor yang 

menghambat partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah 

proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat 

serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila 

terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu :50 

1. Adanya kemauan,  

2. Adanya kemampuan, dan 

3. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi.  

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal 

dari yang bersangkutan (warga atau kelompok 

masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi 

datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. 

Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari 

warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, 

sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau 

penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan 

terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan 

tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan 

oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk 

warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak 

mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi. 

                                                 
50  Slamet Margono, Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan 

Pembangunan dalam Pembangunan, Makalah Seminar Pemberdayaan SDM Menuju 

Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor 25-26 September 2000. 
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Menurut Slameto dan Kriswandani, secara garis 

besar ada tiga hal yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan : 

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan 

martabatnya. Dengan kesadaran seperti ini masyarakat 

akan mempunyai pandangan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan adalah semata-mata untuk mereka. Tugas 

sekolah adalah memberikan pencerahan dan 

penyadaran ditengah-tengah masyarakat bahwa 

pendidikan sangatlah penting artinya untuk 

peningkatan taraf dan martabat hidup mereka. 

2. Responsibility sekolah. 

Penyelenggara pendidikan (pihak sekolah) mempunyai 

semangat dan kemauan untuk memberikan ruang-

raung atau kesempatan kepada masyarakat untuk 

berparitisipasi. Dengan memberikan kesempatan atau 

bahkan dorongan kepada masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi mempunyai dampak terhadap kesadaran 

akan pentingnya pendidikan dan akan pentingnya 

masyarakat berpartisipasi terhadap penyelenggaraan 

pendidikan. 

3. Regulasi. 

Hal ini sangat penting untuk mendorong semua pihak 

agar mempunyai kemauan untuk ikut ambil bagian 

dalam pendidikan. Pemerintah sebagai pengayom 

masyarakat yang diharapkan menjadi pengayom untuk 

semua masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk 

menciptakan kondisi yang kondusif. Dalam hal 

pendidikan misalnya dengan membuat regulasi tentang 

partisipasi masyarakat, seperti bisa dibaca pada UU 

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 



205 

 

Komponen-komponen Peran Serta Masyarakat 

Wuriyanto menyatakan yang termasuk komponen 

masyarakat adalah sebagai berikut: 51 

1) Orang Tua 
 Sebagaimana dinyatakan Tim Penulis Paket 

Pelatihan Awal MBS untuk Sekolah dan Masyarakat 

(2003 : 2-7), para pakar sepakat bahwa ada tujuh jenis 

peran serta orang tua dalam pembelajaran. Hanya 

sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang 

tersedia. Misalnya, orang tua hanya memasukkan 

anak ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya 

kepada pihak sekolah. 
 Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, 

misalnya dalam pembangunan gedung sekolah. 
 Menerima secara pasif apa pun yang diputuskan 

oleh pihak yang terkait dengan sekolah, misalnya 

komite sekolah. 
 Menerima konsultasi mengenai hal-hal yang terkait 

dengan kepentingan sekolah. Misalnya, kepala 

sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah dan 

orang tua murid mengenai masalah pendidikan, 

masalah pembelajaran matematika, dll. Dalam 

konsep MBS hal yang keempat ini harus selalu 

terjadi. 
 Memberikan pelayanan tertentu. Misalnya, sekolah 

bekerja sama dengan mitra tertentu seperti Komite 

Sekolah dan orang tua murid mewakili sekolah 

bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan 

                                                 
51 Benty D.D.N., dan Gunawan I. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. 

Malang, UM Press, 2015. 
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penyuluhan tentang perlunya sarapan pagi sebelum 

sekolah, atau makanan yang bergizi bagi anak-anak. 
 Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan 

atau dilimpahkan sekolah. Sekolah, misalnya,  

meminta  komite sekolah dan orang tua murid 

tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan 

atau hal-hal penting lainnya untuk kemajuan 

bersama. 
 Mengambil peran dalam pengambilan keutusan 

pada berbagai jenjang. Misalnya orang tua siswa ikut 

serta membicarakan dan mengambil keputusan 

tentang rencana kegiatan pembelajaran di sekolah, 

baik dalam pendanaan, pengembangan dan 

pengadaan alat bantu pembelajarannya.  

2) Tokoh Masyarakat/Agama 

Peran serta tokoh masyarakat/agama tidak hanya 

berwujud pemberian bantuan dana atau tenaga, tetapi 

juga berupa bantuan secara suka rela dalam 

membimbing siswa. Oleh karena itu, program kerja 

sekolah perlu didiskusikan dengan tokoh 

masyarakat/agama agar berorientasi pada peningkatan 

mutu, bukan untuk kepentingan birokrasi. 

3) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

Dunia usaha dan dunia industri dapat dijadikan 

mitra sekolah dalam hal perbaikan kualitas 

pendidikan yang dapat menopang terjadinya 

pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. DUDI seperti para pemilik 

usaha toko, pabrik, dealer kendaraan bermotor, dan 

wiraswastawan yang berada di lingkungan sekolah. 
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Sebagai contoh untuk pendidikan tinggi, peran 

dunia usaha dan dunia industri dalam membiayai 

riset-riset ilmiah sangat besar.  

Demikian pula untuk pendidikan dasar dan 

menengah, orang tua, masyarakat, perguruan tinggi, 

dan kelompok-kelompok masyarakat donatur 

pendidikan sangat berperan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, sampai monitoring program sekolah. 

Dengan mencermati peran masyarakat dinegara 

maju serta semangat desentralisasi pendidikan di 

Indonesia saat ini, diharapkan dunia usaha dan 

dunia industri juga turut bertanggung jawab atas 

kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di 

daerah. Dalam MBS, dunia usaha dan dunia industri 

dapat dijadikan mitra sekolah sehingga demand 

approach dapat benar-benar dilaksanakan oleh setiap 

sekolah dalam hal perbaikan kualitas pendidikan.  

Dunia usaha dan industri merupakan salah 

satu stakeholders pendidikan, yang dapat menopang 

terjadinya pelaksanaan pendidikan yang sesuai 

dengan  kebutuhan masyarakat. Nah, peran serta 

dunia usaha dan industri dalam MBS dapat 

diwujudkan dalam bentuk partisipasi penggalangan 

dana, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana 

sekolah, penciptaan relasi eksternal yang dapat 

memberikan akses yang lebih luas dalam 

membangun hubungan sekolah dengan masyarakat, 

serta membantu pengembangan SDM pendidikan, 

khususnya yang berkaitan dengan teknik-teknik 

pengembangan mutu. Pemahaman tentang mutu 

dari dunia bisnis diaplikasikan dalam dunia 

pendidikan. Begitulah peran serta dunia usaha dan 



208 

industri  untuk turut serta dalam pengembangan 

mutu pendidikan melalui MBS. 

4) Lembaga Sosial Budaya 

Terdapat jenis-jenis lembaga sosial budaya seperti 

organisasi profesi, organisasi sosial, para pemuka 

adat, rukun tetangga, rukun warga, bahkan 

organisasi seni budaya. Mereka dapat berperan serta 

dalam menuangkan tenaga, pikiran, keahlian, dana 

dan lain sebagainya. 

Peran serta mereka dalam pendidikan berkaitan 

dengan: (1) pengambilan keputusan; (2) pelaksanaan; 

dan (3) penilaian. Peran serta dalam mengambil 

keputusan misalnya ketika sekolah mengundang rapat 

bersama Komite Sekolah untuk membahas, 

perkembangan sekolah, maka masyarakat yang dalam 

hal ini ialah orang tua, anggota komite sekolah, atau 

wakil dari dunia bisnis dan industri secara bersama-

sama memberikan sumbangan saran dan berakhir 

dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan 

keputusan yang telah disepakati, maka keputusan 

tersebut tentunya akan dilaksanakan dalam menunjang 

pencapaian mutu pendidikan. Dengan demikian 

masyarakat yang mendukung program sekolah hasil 

kesepakatan telah berperan serta dalam pelaksanaan. 

Demikian pula dalam perjalanan program, tentunya 

perlu kontrol dan upaya-upaya untuk memperbaiki. 

Hal itu merupakan contoh peran serta masyarakat 

dalam mengevaluasi. 

Dalam peran serta masyarakat terdapat dua 

dimensi yaitu siapa yang berperan serta dan 

bagaimana berlangsungnya peran serta. Untuk itu, 

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011) 
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mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar 

belakang dan tanggung jawabnya, yaitu: (1) penduduk 

setempat, (2) pemimpin masyarakat, (3) pegawai 

pemerintahan, (4) pegawai asing yang mungkin 

dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu 

kegiatan tertentu. 

 

Strategi Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

Mansyur berpendapat sangat penting bagi sekolah untuk 

menjalankan peranan kepemimpinan yang aktif dalam 

menggalakkan program-program sekolah melalui peran 

serta aktif orang tua dan masyarakat. Ada beberapa hal 

yang harus dipertimbangkan dalam mengupayakan peran 

serta orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan 

program sekolah, yaitu: 52 

1. Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua 

dan Masyarakat. 

Peran serta orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika 

orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari 

keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat 

dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan 

rasa puas karena dapat menyumbangkan 

kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Salah satu 

jalan penting untuk membina hubungan dengan 

masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang 

efektif. Ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk membangun komunikasi dengan 

orang tua dan masyarakat, yaitu: 

a. Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-

orang yang mampu mempengaruhi teman lain. 

                                                 
52 Ibid, hlm, 143. 
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Tokoh-tokoh semacam itu dapat berasal dari orang 

tua siswa atau warga masyarakat yang dituakan atau 

informal leaders, pejabat, tokoh bisnis, dan profesi 

lainnya. 

b. Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam 

kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan 

minatnya. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut 

diperankan sebagai mediator dengan masyarakat 

luas. 

2. Memilih saat yang tepat, misalnya pelibatan 

masyarakat yang hobi olah raga dikaitkan dengan 

adanya Pekan Olahraga Nasional atau sejenis yaitu saat 

minat olah raga di masyarakat sedang naik. Melibatkan 

Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Sekolah. 

Pepatah mengatakan tak senang jika tak kenal, 

juga berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu sekolah 

harus mengenalkan program dan kegiatannya kepada 

masyarakat. Program sekolah tersebut harus 

bermanfaat juga bagi masyarakat.  Oleh sebab itu, 

sekolah dapat melakukan: 

a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, 

misalnya kebersihan lingkungan dan membantu lalu 

lintas disekitar sekolah. Program sederhana 

semacam ini dapat menumbuhkan simpati 

masyarakat. 

b. Mengadakan open house yang memberi kesempatan 

masyarakat luas untuk mengetahui program dan 

kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan 

semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-

program yang menarik minat masyarakat. 

c. Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau 

lembar informasi yang secara berkala memuat 



211 

kegiatan dan program sekolah, untuk 

diinformasikan kepada masyarakat. 

d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau 

pembina suatu program sekolah. Misalnya 

mengundang dokter yang tinggal disekitar sekolah 

atau orang tua untuk menjadi pembicara atau 

pembina program kesehatan sekolah. 

e. Membuat program kerja sama sekolah dengan 

masyarakat, misalnya perayaan hari-hari nasional 

maupun keagamaan. 

3. Memberdayakan Dewan Sekolah 

Keberadaan dewan sekolah akan menjadi penentu 

dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. 

Melalui dewan sekolah orang tua dan masyarakat ikut 

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

pengelolaan pendidikan di sekolah. Untuk 

meningkatkan komitmen peran serta masyarakat dalam 

menunjang pendidikan, termasuk dari dunia usaha, 

perlu dilakukan antara lain dengan upaya-upaya: 

a. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan tentang pendidikan terutama ditingkat 

sekolah. Melalui otonomi, pengambilan keputusan 

yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa 

pendidikan akan semakin mendekati kepentingan 

masyarakat yang dilayani. 

b. Selanjutnya program imlab swadana, yaitu 

pemerintah baru akan memberikan sejumlah 

bantuan tertentu pada sekolah apabila masyarakat 

telah menyediakan sejumlah biaya pendamping. 

c. Mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan 

pendidikan. 
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d. Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah 

dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan 

orang tua dalam mendukung program-program 

sekolah dapat teroptimalkan. 

4. Hambatan dalam Mengikutsertakan Masyarakat dalam 

Pendidikan 

Deskripsi diatas memberikan gambaran yang lebih 

empirik bahwa masyarakat pada dasarnya cenderung 

berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi 

disisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat 

berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah 

untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam 

perbaikan mutu pendidikan membuktikan, belum 

sepenuhnya disadari sebagai tanggungjawab bersama. 

Realitas tersebut menguatkan asumsi sepenuhnya 

bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena 

ada hambatan yang bersumber dari pemerintah dan 

masyarakat. Dari pihak pemerintah, kendala yang 

muncul dapat berupa: 

a. Lemahnya komitmen politik para pengambil 

keputusan didaerah untuk secara sungguh-sungguh 

melibatkan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut pelayanan publik. 

b. Lemahnya dukungan SDM yang dapat diandalkan 

untuk mengimplementasikan strategi peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 

c. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam 

mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. 

d. Lemahnya dukunngan angggaran, karena kegiatan 

partisipasi publik sering kali hanya dilihat sebagai 

proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana 

secara berkelanjutan. 
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Sedangkan pihak masyarakat, kendala partisipasi muncul 

karena beberapa hal, antara lain: 
 Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat 

menyulitkan untuk melakukan diskusi cara terbuka. 
 Apatisme karena selama ini masyarakat jarang 

dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh 

pemerintah daerah. 
 Tidak adanya trust masyarakat kepada pemerintah. 

 

Dalam kajian buku ini, ada beberapa hal yang dapat 

simpulkan, antara lain : 

a. Peran serta masyarakat adalah pelibatan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu kegiatan yang 

mendorong mereka untuk menggunakan segala 

kemampuan yang dimilikinya serta mendukung 

pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala 

keterlibatan. Tujuan dari peran serta masyrakat adalah 

untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada 

masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan, dalam hal ini khusus pada pembangunan 

sekolah bermutu. 

b. Peran serta masyarakat merupakan salah satu prinsip 

dari Manajemen Berbasis Sekolah, keduanya saling 

terkait sebagai perwujudan dari desentralisasi 

pendidikan. 

c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya sekolah bermutu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Adanya kemauan/kesaradan,  

2. Adanya kemampuan,  

3. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi 
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4. Adanya regulasi 

 

Beberapa komponen masyarakat yang dapat 

meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya sekolah bermutu antara lain: 

1. Orang tua 
 Tokoh masyarakat/agama 
 Dunia usaha dan dunia industri 
 Lembaga sosial budaya 

2. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat adalah: 
 Menjalin Komunikasi yang efektif dengan 

orang tua dan masyarakat. 
 Memilih saat yang tepat 
 Memberdayakan Dewan Sekolah 

3. Dalam upaya memperoleh peran serta masyarakat, 

seringkali dihadapkan pada kendala yang dapat 

menghambat pembangunan sekolah bermutu, baik 

dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. 

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai 

keterkaitan yang erat antara peran serta masyarakat 

dengan Manajemen Berbasis Sekolah yang 

merupakan salah satu ujung tombak dalam 

pencapaian kualitas pendidikan yang bermutu. 
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