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I 
PENDIDIKAN merupakan hal fundamental dan strategis bagi perkembangan peradaban 
manusia. Sebagai aktualisasi ideologis, pendidikan merupakan pilihan eksistensi yang bersifat 
kontekstual, bergerak, berubah, dan berkembang. Pada asasnya, pendidikan bukanlah untuk 
dirinya, melainkan berfungsi secara penuh dalam kaitannya dengan aspek kehidupan yang lain, 
dengan gerak perubahan, kebaruan, dan keanekaragaman  dari kehidupan itu sendiri. Semua 
kebermaknaan pendidikan adalah sangat penting seperti semuanya sudah sering 
diperbincangkan.  
 Kajian berikut lebih merupakan pendasaran untuk tema diskusi (sebagaimana TOR 
terkirim), yaitu education base of democracy imperative,  keharusan adanya demokrasi 
sebagaimana kaidah political economy pendidikan. Diasumsikan nilai-nilai dasar pendidikan 
Islam sudah terumuskan beserta visi dan misinya kelembagaannya.  Sehingga konteks diskusi ini 
pada pilihan strategi untuk mengkaji anatomi masadepan, logika perubahan, dan kondisi-kondisi 
pendidikan dewasa ini, sebagaimana wacana yang berkembang untuk merevisi UUSPN No. 
2/1989.  
 

II 
 Dewasa ini, logika perubahan semakin dipertanyakan para futuris karena sifatnya yang 
tak terencana (unplanned change). Ilmu dan teknologi menjadi energi besar perubahan yang 
permanen, dengan percepatan tinggi, dan tak terkendali. Konsekuensi sosiologis dari percepatan-
perubahan ini adalah adanya sekelompok orang atau institusi yang mampu beradaptasi dan yang 
tertinggal dengan rasa frustasi dan keputusasaan. Semua orang atau institusi mengalami proses 
“penuaan” atau “pelapukan” karena merasa tertinggal oleh perubahan.  
 Jika pada masyarakat agraris lembaga pendidikan merupakan lokomotif perubahan 
masyarakat, maka pada masyarakat industrial, apalagi informasi, lembaga pendidikan 
diposisikan sebagai gerbong dan terseret perubahan. Jika lembaga pendidikan tidak berbenah 
diri, dikhawatirkan materi dan proses pembelajarannya akan mengalami kondisi usang, lapuk, 
kadaluwarsa, dan lumpuh. Untuk bertahan diri dan sejajar dengan yang lain, lembaga pendidikan 
harus mempertahankan diri atau beradaptasi untuk keunggulan komparatif dan kompetitif.  
 Adaptasi merupakan proses penyesuaian terhadap lingkungan tertentu (adjusment to 
enviromental conditions). Untuk tanggap terhadap perubahan, diperlukan peta/skenario situasi 
masyarakat dewasa ini dan sekaligus anatomi masadepan, dengan prinsip kebolehjadian dan 
kemungkinan alternatif jawaban.  
 Dengan demikian, struktur (adaptasi) pendidikan mengacu pada penyiapan peserta didik 
guna menghadapi masadepan, dengan riset masadepan, untuk mengakomodasi pendidikan adalah 
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bagian dari kehidupan itu sendiri. Riset digunakan untuk menyusun peta atau merangkai 
skenario, sedangkan peta atau skenario untuk mengetahui anatomi masadepan yang akan 
dihadapi peserta didik. Akurasi dan kebajikan dari peta atau skenario akan mengurangi kesalahan 
pada proses pendidikan. Dengan demikian, desain kebijakan untuk pengambilan keputusan saat 
ini merupakan aset, dengan tidak menutup diri terhadap reformasi, mempunyai fleksibiltas 
tinggi, wawasan yang progresif.  
  

III 
 Benarkah kita mampu menyusun perkiraan masadepan dan apa jaminannya bahwa 
perkiraan tersebut akan menjadi realitas? Prediksi adalah membuat ramalan atau perkiraan ke 
depan atas pengetahuan rinci dan pengetahuan tentang keteraturan perkembangan di masalampau 
atau memperkirakan konsekuensi logis dari “pelajaran” masalampau. Sedangkan antisipasi 
adalah kemampuan membuat ramalan atau perkiraan masadepan dengan karakteristik dan produk 
yang berbeda. Atau, kemampuan menangkap yang esensial dari indikasi masalampau dan 
menampilkan idealisasi masadepan. Kekuatan antisipasi terletak pada rasionalitas argumen yang 
mampu menggugah hari nurani (Noeng Muhadjir, 1989).  
 Kebenaran perkiraan masadepan dan kekuatan antisipasi dapat dijelaskan pada dua 
prinsip. Pertama, self-fulfilling, yaitu perintah, jika seluruh kecenderungan akan terpenuhi. 
Bahwa yang tadinya tidak ada, tidak mungkin ada, atau malah tidak terbayangkan ada, tetapi 
karena sudah diramalkan maka ada usaha untuk memenuhinya. Kedua, self-defeating, yaitu 
larangan, konsekuensi terbalik untuk membuktikan kesalahan ramalan atau menghindari apa 
yang diramalkan.  
 

IV 
 Konsekuensi demokratisasi pendidikan telah mengakibatkan involusi kualitas masukan, 
keluaran, dan gurunya; serta menghasilkan oversuply lulusan yang memerlukan pekerjaan. 
Terjadi percepatan-perubahan pendidikan yang tidak mungkin diikuti penyediaan fungsi atau 
jabatan untuk lulusan pendidikan. Langkah antisipatif atau deregulasi untuk beradaptasi lebih 
merupakan reduksi atau minimalisasi permasalahan tersebut. Education base of democracy 
imperative mengandaikan konsep  market-based economy, yaitu kedaulatan seorang pembeli, 
buyer soveregnity, atau konsumen (industri, negara, dsb.) yang akan membeli produk lulusan.  

Konsekuensi lain, tuntutan demokrasi sudah menjadi permasalahan pendidikan. 
Pendidikan akan timpang jika kekuatan masyarakat pendidikan tidak diberi kesempatan untuk 
tumbuh dan mandiri. Jika negara sudah merencanakan revisi UUSPN, merupakan kewajiban 
masyarakat pendidikan (termasuk konstruksi pendidikan di NU) untuk melakukan  rekonstruksi.  
 


