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CATATAN UNTUK PENYEMPURNAAN UU SISDIKNAS: 
Pematik FDK di Yayasan Suluh Nusantara Bakti 18 Maret 2020 

Mohon maaf saya bukan ahli hukum tata negara dan tidak faham bagaimana 
memasukkan dalam pasal UU   pemikiran dari kacamata pendidikan 



 Pendidikan adalah proses 
humanizing human being, 
membantu mengembangkan 
potensi anak-anak agar mampu 
memerankan diri dalam 
kehidupan dengan lebih baik. 

 KHD: pendidikan adalah upaya 
mengembangkan karakter, 
intelektual, dan raga anak didik 
secara holistik-integratif 
sehingga anak dapat memeran-
kan diri secara sempurna 
dalam kehidupan.  

nilai2, norma 
dlm kehidupan 

Cerdas, cekatan, 
Tangguh  4C/6C 

komunikatif, kolaboratif, 
empatif, demokratis  

self awareness, 
tanggung jawab 

PENDIDIKAN: MENYIAPKAN ANAK UNTUK PERANNYA DLM KEHIDUPAN 



Alinea IV Pembukaan 
UUD 1945: Kemudian 
daripada itu untuk 
…..melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk 
memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ... 

Mengenal budaya daerah lain, sadar sbg satu 
bangsa dan sadar kuwajiban bela negara 

Mampu mensejahteraan diri, keluarga 
dan berperanserta dlm membangun 
kesejahteraan masyarakat masyarakat. 

Berilmupengetahuan dan berperan 
mewujudkan masyarakat yg cerdas. 

Pendidikan sbg wahana mewujudkan amanah 
Pembukaan UUD 1945 



PENDIDIKAN SIFATNYA IRREVERSIBLE           ERA DISRUPSI 

 Solving problems creatively   solving problems that are 
not exist now, using technology that is not invented yet. 

 Living/working together in a harmony  cross culture 
collaboration. 

 Grit is a key of success in uncertainty. 

Hasil riset 

Pendidikan  
dasar 

Pendidikan  
menengah 

Pendidikan  
tinggi 
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INDONESIA SANGAT LUAS DAN SANGAT HETEROGEN, ONE FIT FOR ALL TIDAK TEPAT 

 Istilah “satu sistem pendidikan nasional pd pasal 31 UUD 1945, perlu dimaknai 
secara arif dan kontekstual  penyeragaman dg semu justru mengajarkan 
kebohongan. 

 Pemerintah bertugas “mempersempit kesejangan mutu pendidikan antar sekolah-
antar daerah”  adil tidak harus semua menerima sama, tetapi sesuai dengan 
keperluannya.  



PENDIDIKAN SEBAGAI GERAKAN – PEMERINTAH SBG DIRIJEN 



KETIKA KEMAMPUAN MASIH TERBATAS PERLU FOKUS 

 Mana yg domain publik sehingga menjadi 
tanggung jawab penuh negara, mana yg domain 
privat diserahkan kpd individu dan pemerintah 
bertindak sbg regulator.  (1) antara jenjang dan 
jenis pendidikan, (2) antara komponen 
pendidikan, (3) antara bidang keahlian dsb. 

 Pembagian tugas yang jelas antara pemerintah, 
orangtua dan pihak masyarakat serta kalangan 
swasta. 

 Pembagian tugas, kewenangan dan tanggung 
jawab antara pemerintah pusat, propinsi, 
kabupaten/kota. 

 Pendidikan dasar merupakan domain 
publik, menjadi tanggung jawab 
pemerintah. 

 Guru menyumbang >50% hasil belajar, 
tanggung jawab pemerintah untuk 
memastukan setiap sekolah memiliki 
guru yg cukup dg mutu yg baik. 

 Pendididikan tinggi sbg domain publik, 
diserahkan kpd individu. Kecuali 
bidang tertentu yg sangat penting 
untuk kepentingan publik. Pemerintah 
sbg regulator. 

 Pembagian tupoksi, termasuk 
pembiayaan antara pusat, propinsi, 
kab/kota harus clear cut.  



Decline Decadence Intelect Affluence Commerce Conquest Pioners 

BAHAN BANDING DARI NEGARA TETANGGA 
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