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Tak terasa  sebentar  lagi  para siswa di  sekolah akan menghadapi  ujian akhir 

nasional. Moment ini merupakan momen yang sangat berarti bagi mereka. Sebab lewat 

ujian tersebut, mereka akan membuktikan pada masyarakat bahwa mereka mampu lulus 

dan llayak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkart yang lebih tinggi ataupun terjun 

pada dunia kerja.

Di  tengah  keterpurukan  yang  melanda  negeri  ini,  kehadiran  mereka  sebagai 

generasi penerus sangat diharapkan untuk memperbaiki keadaan. Namun harapan ini 

seolah hanya kamuflase semata. Kehadiran mereka seolah diremehkan dan terkewsan 

tidak  dikehendaki.  Hal  ini  terbukti  dari  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap 

kemajuan  ilmu  pengetahuan.  Akses  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  layak 

dihambat  dengan  biaya  yang  mahal.  Model  seperti  ini  mengingatkan  kita  pada 

keterulangan  sejarah  system  pendidikan  jaman  penjajahan.  “orang  miskin  dilarang 

pintar” menjadi slogan yang cocok saat ini.

Mari kita berbicara tentang berapa banyak anak yang putus sekolah akibat tidak 

mampu membayar biaya pendidikan, buku, maupun pungutan lainnya? Selain itu, krisis 

ekonomi juga mempengaruhi partisipasi mereka pada dunia pendidikan. Berapa banyak 

anak  miskin  yang  lebih  memilih  bekerja  mencari  uang  untuk  membantu  orang  tua 

dalam mencukupi kebutuhan hidup—yang semakin tak tercukupi dan tak terjangkau—

daripada  harus  sekolah?  Orang  tua  mereka  pun  lebih  menyarankan  anaknya  untuk 

encari  uang ketimbang sekolah yang tidak jelas arahnya,  walaupun keinginan untuk 

menyekolahkan tetap ada.

Keinginan  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  membuat 

anggaran  sebesar  20%  dari  APBN  untuk  pendidikan  hanya  sebatas  keinginan. 

Kenyataannya  seberapa  besarkah  yang  terrealisasi  dan  menyentuh  pada  sector  ril? 

Ternyata tidak sampai 15%, dan itu artinya masih jauh dari harapan. Berbagai bantuan 

seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), maupun beasiswa bagi yang tidak mempu, 

tidak banyak menyentuh sasaran. Banyaknya penyelewengan mengakibatkan bantuan 

terrsebut tidak efektif. Lebih parahnya lagi, institusi pendidikan ini dijadikan alat untuk 

komersialisasi dalam meraup keuntungan.

Ketika orang tua tidak hendak menyekolahkan anaknya seperti ke SMP maupun 

SMA, terlebih pada sekolah favorit, tidak sedikit uang yang diperlukan. Ketika uang 



gedung dihilangkan, yang ada hanyalah berganti nama, namun dengan substansi yang 

sama yang jumlahnya jutaan. Jelas ini tidak mungkin terjangkau oleh orang miskin. 

Cobalah tengok kenyataan demikian di sekitar kita tanpa harus melihat kenyataan di 

daerah lain.

Akibat komersialisasi pendidikan ini, proses pendidikan yang berjalan kurang 

produktif.  Sekolah  berlomba-lomba agar  siswanya dapat  lulus  100% dengan  logika 

akan dapat menarik minat masyarakat, dan dengan demikian akan dapat meraup rupiah 

dari siswa baru. Praktek komersialisasi ini bias melalui uang pendaftaran, sumbangan 

yang besarnya telah ditentukan, bahkan merambah hingga praktek percaloan. 

Untuk  memenuhi  kelulusan  100%,  banyak  cara  yang  ditempuh  mulai  dari 

penambahan  jam  belajar,  pengayaan,  menyelenggarakan  les  privat,  memperbanyak 

latihan soal, hingga pembentukan tim sukses bagi kelulusan siswa saat ujian nasional. 

Yang  lebih  parah  adalah  cara  terakhir,  yang  ditengarai  dapat  engarah  pada 

menghalalkan  segala  cara  seperti  membocorkan  soal,  memberi  jawaban  pada siswa 

secara terbuka, maupun membetulkan jawaban tanpa sepengetahuan siswanya sendiri. 

Jika  ini  yang  terjadi,  maka institusi  pendidikan telah  mengajarkan kebohongan dan 

kemunafikan, dan pada saat yang sama dimulailah kehancuran ilmu pengetahuan yang 

pada akhirnya semakin menghancurkan bangsa.

Penyimpangan nilai pendidikan

Akibat dari keterpurukan ekonomi negeri ini dan berbagai penyimpangan tanpa 

adanya pengawasan yang berbarti dari pemerintah, institusi pendidikan beralih fungsi 

menjadi pencetak lulusan secara kuantitatif tanpa diimbangi dengan kualitas. Lembaga 

pendidikan  telah  beralih  fungsi  menjadi  wilayah  yang  digunakan  untuk  memenuhi 

kebutuhan yang bersifat pragmatis.

Saat ini orientasi masyarakat mengarah pada pemahaman bahwa sekolah atau 

pendidikan  adalah  untuk  dapat  kerja  dan  menghasilkan  uang  yang  banyak,  serta 

prestise.  Sering  kita  mendengar  pernyataan  “sekolahlah  yang  pintar  supaya  nanti 

mendapat kerja yang enak dan uang yang banyak”. Itulahpemahaman masyarakat kita. 

Sekolah bukan untuk mencari dan memperdalam ilmu yang kelak dapat diaplikasikan 

demi  kemaslahatan bangsa,  tetapi  sebagai  sarana untuk mendapatkan pekerjaan dan 

uang yang banyak. Sehingga tidak heran jika pendidikan kita hanya mencetak kuli yang 

siap kerja apa saja demi uang. 

Dari  anggapan  ini,  tidak  heran  jika  pendidikan  yang  banyak  diminati 



adalahyang  mampu  menjamin  kerja  atau  setidaknya  memberi  peluang  besar  untuk 

mendapat pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang besar. Oleh karena itu, tidak 

heran  pula  jurusan  tertentu  pada  perguruan  tinggi  banyak  diminati,  bahkan  rela 

mengeluarkan uang yang banyak agar diterima. Namun di sisi lain ada bidang studi 

yang langka peminatnya. Padahal seharusnya dunia pendidikan memiliki nilai sebagai 

tempat belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know),  belajar untuk 

menguasai keterampilan (learning to do), belajar untuk mengembangkan diri (learning 

to be), dan belajar untuk bermasyarakat (learning to live together).

System dan iklim pendidikan saat ini sudah dibentuk pada ideology kerja dan 

diarahkan pada iklim kompetisi tanpa kepekaan social yang mulai meninggalkan jiwa 

ilmu yang egaliter. Sebagai contoh, saat ini sekolah hanyalah untuk mengejar angka 

(nilai)  dan  ijasah  sebagai  syarat  kerja.  Tidak  heran  jika  di  sekolah,  saat  ini  siswa 

diajarkan  untuk  dapat  mengerjakan  berbagai  soal-soal  dengan  berbagai  trik,  tanpa 

mempelajari  pemahaman substansi  ilmunya.  Ketika menjelang ujian nasional,  siswa 

dicekoki oleh setumpuk soal latihan dengan harapan agar terbiasa dan berharap ada soal 

yang  sama  pada  ujian.  Dengan  demikian  dapat  diperoleh  nilai  yang  maksimal. 

Begitupun yang dilakukan pada lembaga bimbinngan belajar dengan berbagai motto 

seperti: sukses ujian semester, sukses ujian kenaikan kelas, sukses ujian nasional, dan 

sukses ujian masuk perguruan tinggi negeri favorit.

Akibat  penyimpangan  nilai  pendidikan  seperti  ini,  arah  pendidikan  semakin 

tidak  jelas.  Ini  berimplikasi  pada  rendahnya tingkat  pengusaan IPTEK bangsa kita. 

Akhirnya harapan untuk bangkit dari keterpurukan semakin jauh. Marilah saatnya kita 

tumbuhkan kesadaran akan pentingnya penguasaan dan pemahaman ilmu pengetahuan 

dan  tidak  terjebak  pada  pencapaian  angka-angka  dan  ijasah  semata,  karena  tingkat 

penguasaan IPTEK dan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan lewat angka statistic. 

Jika  ini  bias  dilakukan,  pada  akhirnya  bisa  tercipta  sumberdaya  manusia  yang 

menguasai IPTEK dan memajukan bangsa dan Negara.
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