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SAMBUTAN PEMBINA YAYASAN SULUH NUSWANTARA BAKTI 

DALAM  
PEMBUKAAN FDK PENDIDIKAN1 

JAKARTA, 18 MARET 2020 
 

 

Yang saya hormati:  Prof Hafid, Prof Laode, Prof Muchlas, Bpk. Nanang, Ki 

Darmaningtyas, Bpk. Wigrantoro, Dr. Yudhie Haryono, sebagai narasumber,  

Dr. Bambang Pharma sebagai moderator, 

Hadirin dan hadirat peserta FDK yang saya muliakan, 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkenannya, pada 

hari ini kita semua diberi kesehatan  untuk melanjutkan diskusi kita sebagai rangkaian 

FDK Pendidikan yang dilaksanakan bersama oleh Aliansi Kebangsaan dan YSNB 

dengan tema utama yaitu: “Pendidikan sebagai Penjuru dalam Membangun Warga 

Negara Unggul”. Saya sangat menghargai kesediaan dan semangat bapak/ibu 

terutama para narasumber sekalian, walaupun dalam situasi kedaruratan menghadapi 

wabah CONVID-19 masih bersedia  hadir dalam FDK yang hari ini kita sedikit 

modifikasi pelaksanaannya. 

Dalam beberapa putaran FDK yang lalu, kita telah mencoba mendalami dan 

menemukenali berbagai permasalahan dalam beberapa unsur pendidikan nasional 

kita seperti kurikulum,  tata kelola guru, standar nasional pendidikan, dll. Hari ini, kita 

kembali akan mencoba melakukan refleksi secara lebih menyeluruh terhadap sisitem 

pendidikan nasional kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003. 

Untuk merangsang dan memperkaya diskusi hari ini, saya sampaikan beberapa 

catatan dari berbagai diskusi yang sudah kita laksanakan, terkait dengan 

permasalahan internal yang masih dihadapi oleh Sistem Pendidikan Nasional kita, di 

antaranya adalah: 

1. Harus diakui, masih ada kesenjangan antara definisi  pendidikan sesuai UU 

No. 20 Tahun 2003 dengan design dan pelaksanaan  “Sistem Pendidikan 

Nasional” kita. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar  memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Namun kenyataannya,  pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 

kita belum  sesuai dengan definisi yang ditetapkan tersebut. Amanat UUD 

1945 untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia sebagai sebuah 

 
1   Kata Sambutan pada acara  FDK-7 Pendidikan tanggal 18 Maret 2020. 
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konsep yang luas, justru direduksi oleh pendidikan nasional kita hanya pada 

batasan kognitif dan  intelektual saja. Sementara aspek sikap, perilaku 

relatif tertinggalkan. 

2. Kurikulum pendidikan kita belum menjawab kebutuhan membentuk 

manusia Indonesia sebagai insan individu hamba Tuhan, warga 

masyarakat, dan warga Negara Indonesia. Padahal, pendidikan pada 

hakekatnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia (humanizing 

human being), sehingga pendidikan bertugas membantu anak didik 

mengembangkan diri agar pada saatnya dapat memerankan dirinya secara 

kodrati sebagai hamba Tuhan YME, sebagai bagian dari masyarakat dan 

lingkungan kehidupan dimana dia tinggal  serta sebagai warga negara. 

Keharmonian dalam mengaktualisasikan diri pada tiga peran tersebut harus 

menjadi titik incar pendidikan. Pendidikan juga merupakan bentuk rekayasa 

sosial (social engineering), sehingga dalam konteks bernegara, pendidikan 

harus menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan NKRI serta 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh 

pembukaan UUD 1945.  Untuk itulah, Aliansi Kebangsaan dan YSNB 

mengusulkan “Tri Matra” untuk substansi pendidikan dasar dan menengah 

kiita yaitu “Etika, Kebangsaan, dan Logika”. 

Untuk menghasilkan performance yang optimal pada tiga perannya tadi, 

setiap individu memerlukan tiga domain yaitu generic skills (kompetensi), 

specific skills (konten) dan karakter.  Oleh karena itu dalam proses 

pendidikan ketiganya harus dikembangkan secara bersama (tidak 

dipisahkan), dan secara seimbang. Ki Hajar Dewantara berpesan agar 

ketiganya tidak dipisah-pisahkan agar anak dapat tumbuh sempurna.  

Konsep Ki Hajar yang sangat komprehensif ini harus dijabarkan dalam 

kurikulum dan disosialisasikan agar dapat dipahami oleh seluruh pendidik.   

3. Rendahnya efisiensi menyangkut tata kelola pendidikan kaitannya  dengan 

alokasi dana yang sudah disiapkan sesuai amanat UUD dengan keluaran 

atau output pendidikan nasional saat ini. Hal ini juga disoroti oleh Federasi 

Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang menengarai adanya  paradoks antara  

semakin besarnya anggaran pendidikan di satu sisi dan semakin 

merosotnya mutu pendidikan kita di sisi lain. Pada APBN 2018, alokasi 

anggaran pendidikan mencapai Rp 444 triliun dan pada 2020 angka ini 

meningkat ke Rp 508 triliun.2 Namun mutu pendidikan kita masih sangat 

rendah. Hal ini dapat kita lihat antara lain dari hasil PISA 2018 yang masih 

menempatkan Indonesia dalam peringkat bawah untuk kemampuan literasi, 

matematika dan sains. Di antara penilaian untuk 78 negara, Indonesia 

 
2  Sumber Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), 2018 
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berada di urutan 72 untuk literasi (skor 371), peringkat 72 untuk matematika 

(skor 379), dan ranking 70 (skor 396) untuk sains. 

4. Tata kelola guru sebagai unsur penting dalam sistem pendidikan nasional 

juga menyisakan berbagai masalah terkait dengan pembagian kewenangan 

antara pemerintah pusat dan daerah, rekruitmen, kompetensi, penempatan, 

status dan kesejahteraan, persebaran guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, 

mendesak kiranya untuk membenahi tata kelola guru yang mampu 

melahirkan guru berkualitas sebagai jabatan profesional. Apalagi tantangan 

masa depan dan tuntutan perkembangan jaman terus berubah. 

5. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar. Akibat rendahnya 

pemerataan kesempatan belajar ini akan sangat berpengaruh bagi kualitas 

manusia Indonesia secara keseluruhan. Salah satu peran pemerintah 

dalam pendidikan adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar 

strata sosial dan sebagainya.  Keberpihakan kepada yang “terbelakang” 

harus terwujud dalam kebijakan pendidikan nasional kita. 

6. Pendidikan dikendalikan oleh tiga level pemerintahan, pusat, propinsi dan 

kabupaten/kota. Pembagian kewenangan dan kewajiban antara ketiganya 

perlu diperjelas, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan 

kesenjangan karena tidak ada yang merasa bertanggungjawab.  Termasuk 

double counting dalam anggaran pendidikan.   

Berbagai permasalahan yang saya sampaikan tadi tentu belum merupakan 

daftar masalah yang lengkap, karenanya harus kita gali lebih lanjut dalam diskusi hari 

ini. Hanya dengan mengenali permasalahan-permasalahan tersebut, kita akan  

mampu berkontribusi membuat road-map perbaikan pendidikan nasional yang bisa 

kita sumbangkan. Berbagai permasalahan tersebut tentu kemudian harus dijawab 

oleh dunia pendidikan kita, karena pendidikan akan menentukan  masa depan dan 

kemajuan peradaban bangsa. Kita  semua tentu sepakat bahwa nasib bangsa ini di 

masa depan sangat bergantung pada kontribusi pendidikannya. Dengan demikian, 

sistem pendidikan nasional mengemban misi atau amanah “masa depan” bangsanya. 

Hal ini juga selalu ditegaskan oleh Daoed Joesoef (2001) tokoh pendidikan 

nasional kita bahwa “sistem pendidikan nasional” dituntut untuk mampu 

mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-prioritas dalam 

suasana perubahan yang tidak pasti agar generasi-generasi mendatang tidak menjadi 

“mangsa” dari proses yang semakin tidak terkendali di zaman mereka di kemudian 

hari. Jangan menanti apapun dari masa depan, karena  kita sendirilah yang harus 

menyiapkannya.  

Dalam konteks menyiapkan masa depan tersebut, ada beberapa pemikiran 

dan pandangan yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu, 

kiranya dapat dipertimbangkan untuk diproyeksikan ke depan dalam rangka 

membenahi sistem pendidikan nasional kita, antara lain adalah: 
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1. Visi pendidikan nasional kita sepatutnya menegaskan kembali peran sistem 

pendidikan nasional dalam membangun landasan yang kuat bagi 

perkembangan budaya yang sehat, produktif dan memuliakan kehidupan, 

memperkuat kesadaran berbangsa, memperkuat solidaritas nasional, serta 

menyiapkan generasi muda untuk menyongsong tugas dan tantangan 

masa depan. Oleh karena itulah sistem pendidikan nasional yang harus kita 

bangun dan kembangkan adalah sistem pendidikan yang  integralistik, 

humanistik, pragmatik, serta berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai ke-

Indonesiaan kita. 

2. Meskipun pendidikan merupakan investasi dalam menghadapi tantangan 

masa depan, pendidikan nasional kita harus tetap berakar kuat pada  

bangsanya sendiri, yakni pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar 

sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut hemat saya, 

pendidikan yang tidak didasari oleh budaya bangsa akan menghasilkan 

generasi yang tercabut dari kebudayaan bangsanya sendiri. 

3. Pendidikan merupakan proses jangka panjang dan bersifat irreversible, 

sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan memikirkan perkembangan 

iptek jangka panjang.  Kehati-hatian sangat diperlukan karena kekeliruan 

dalam mendesign pendidikan dan dalam mengambil kebijakan dapat 

berakibat fatal sebuah generasi.  Banyak studi terkait dengan kemampuan 

masa depan yang harus dibangun, dan jika dirangkum menjadi dua, yaitu 

problem solving creatively yang merupakan ujung dari personal skill, dan 

living together in a harmony yang merupakan ujung dari social skill.  Adalah 

menjadi kenicayaan bahwa dua kemampuan utama tersebut harus 

diterjemahkan ke dalam kurikulum pendidikan kita. 

4. Pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan zaman 

berlandaskan paradigma Pancasila adalah dunia pendidikan yang mampu 

mengembangkan manusia pembelajar seumur hidup yang berkarakter, 

kreatif, dengan kemampuan pengurusan (tata-kelola) dan  kepemimpinan 

dalam rangka mengupayakan kebaikan hidup bersama. Dan untuk itu, 

proses pendidikan harus mampu mengembangkan kreativitas berbasis 

keragaman kecerdasan insani dengan panduan kompas nilai yang dapat 

menjaga keselarasan keistimewaan pribadi dengan tertib kosmos dan 

harmoni dunia.  

  

5. Pendidikan masa depan sepatutnya tidak hanya berkutat pada pengajaran 

teori, tapi perlu memperkuat pengajaran nilai.  Pepatah mengatakan, “Di 

atas sekelompok teori kita membangun sebuah mazhab (school of thought), 

di atas sekelompok nilai kita bangun ‘budaya’. 

 

6. Indonesia adalah negara dengan heterogenitas sangat tinggi.  Oleh karena 

itu frasa “satu sistem pendidikan nasional” yang diamanatkan oleh UUD 
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1945 perlu dimaknai secara bijak. Pola one fit for all perlu dicermati, pada 

aspek mana tepat diterapkan dan pada aspek mana tidak mungkin 

diterapkan.  Sebagai gambaran, kurikulum SD/SMP yang diterapkan bagi 

anak-anak Papua yang kemungkinan besar akan bertani tidak harus tepat 

sama dengan yang ditempuh anak-anak Jakarta yang kemungkinan besar 

akan kuliah untuk bekerja di bidang industri. 

 

7. Dalam era disrupsi dengan penuh lompatan (discontinuity), diperlukan 

pendidikan yang fleksible dengan memberikan peluang setiap anak didik 

mengembangkan potensinya. Prinsipnya “semua anak adalah bintang” 

sehingga diperlukan proses pendidikan yang memfasilitasinya, sehingga 

mereka dapat tumbuh berkembang secara sempurna.  Oleh karena itu 

struktur pendidikan, baik vertikal maupun horizontal perlu dirancang 

fleksibel, agar anak didik dimungkinkan untuk meliuk pindah dari satu jalur 

ke jalur lainnya, sesuai dengan minat dan capaian belajarnya. 

Peserta Diskusi yang saya hormati, 

Demikianlah beberapa pemikiran dan catatan saya, kiranya bermanfaat untuk 

mengantar diskusi kita hari ini. Semoga forum terbatas  ini dapat  merangsang 

pertukaran pikiran dan urun gagasan sehingga memperkaya perspektif dan pilihan-

pilihan solusi sebagai masukan bagi perbaikan pendidikan nasional kita  di masa 

depan.  

Selamat berdiskusi dan terimakasih.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Jakarta, 18 Maret 2020  

      Pontjo Sutowo3 

 
3 Ketua Aliansi Kebangsaan/Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti/Ketua Umum FKPPI 
 


