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Pengantar 

Depdiknas merencanakan akan merevisi UU No. 2/1989 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (selanjutnya ditulis UUSPN) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. 
Misalnya soal globalisasi, peranan swasta, desentralisasi, otonomi kampus, dan gelar akademis. 
Depdiknas juga mengajak stake holders yang lain, yaitu Komisi VI DPR RI1. 

Untuk kepentingan diskusi panel ini, akan dikaji sekilas tentang kebijakan pendidikan (in 
term of UUSPN), relasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, serta agenda untuk 
melakukan reposisi pesantren. Diharapkan, politik wacana ini mampu menghasilkan 
rekomendasi posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.  
 
Upaya Merekonstruksi Sistem Pendidikan Nasional 
 Isu peningkatan pembangunan menempatkan pendidikan sebagai kekuatan antisipatoris. 
Antisipasi ini ditentukan oleh paradigma masyarakat terhadap kecenderungan masadepan, yang 
menyangkut kapasitas bangsa untuk belajar. Konsekuensinya, pendidikan bukanlah sui generi, 
bukanlah untuk dirinya, melainkan berfungsi secara penuh dalam kaitannya dengan percepatan 
perubahan, kebaruan, dan keanekaragaman dari kehidupan itu sendiri.  
 Bermula dari pendidikan yang diselenggarakan orang tua/keluarga, kolektivitas adat, 
basis keagamaan; sejarah pendidikan (terutama persekolahan) modern di Indonesia dimulai dari 
kebijakan ethische politiek kolonial Belanda tahun 1901. Kebijakan ini merupakan pertimbangan 
kemanusiaan kelompok liberal dan kepentingan para industrialis di Belanda. Desain Eropa 
Kontinental ini setidak-tidaknya bertahan sampai kebangkitan pragmatisme khas Orde Baru.  

Wacana untuk merekonstruksi sistem pendidikan nasional sebagai perlawanan terhadap 
kolonialisme sudah muncul menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pendidikan 
rakyat sebagai bagian perjuangan kemerdekaan2. Platform ini menjadi kebijakan Mendiknas 
pertama, Ki Hajar Dewantara, sebagaimana diamanahkan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 
1945. Mendiknas pengganti, Mr. Suwandi, bahkan membentuk panitia penyelidik untuk 
mempelajari masalah pendidikan sistem pengajaran nasional. Pada 1950-an merupakan awal 
interaksi internasional yang secara signifikan mempengaruhi pendidikan, di samping suasana 
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pluralitas konflik ideologi yang mengancam disintegrasi nasional dan UUDS 1950 yang tidak 
eksplisit merekomendasikan sistem pendidikan. Pemerintah menerbitkan UU No. 4/1950 tentang 
Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang kemudian dinyatakan berlaku oleh UU 
No. 12/1954.  
 Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 membawa konsekuensi pendidikan masuk 
dalam draft pembangunan nasional semesta berencana. Karena potensi konflik disebabkan basis 
pendidikan untuk pembentukan ideologi, pemerintah menerbitkan UU No. 22/1961 tentang 
Perguruan Tinggi. Tahun 1960-an sebagai momentum Orde Baru, pendidikan diorientasikan 
pada wawasan kemajuan, kerakyatan, demokrasi, kebudayaan, dan kemanusiaan. TAP MPRS 
No. XXVII/1966 mengeluarkan ketetapan tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Juga, 
pendidikan diintegrasikan dalam Pelita.  
 Seminar Identifikasi Problema Pendidikan, 28-30 April 1969, mencatat mengenai 
kurikulum SD, SL, perguruan tinggi, PLS, sarana, dan pembelanjaan pendidikan. Seminar juga 
mengkaji faktor makro dan mikro pendidikan. Selanjutnya, pemerintah membentuk Proyek 
Penilaian Nasional Pendidikan, 1 Mei 1969, yang bertugas mengumpulkan persoalan, informasi, 
kemungkinan, dan pertimbangan ke arah strategi nasional jangka panjang. Lokakarya-lokakarya 
selanjutnya merumuskan bahwa faktor hambatan proses pembaharuan dan sistem pendidikan 
nasional merupakan permasalahan ideologi dan politik. GBHN 1973 telah merekomendasikan 
pedoman dasar yang konsepsional dan operasional mengenai pembangunan pendidikan.  
 TAP MPR RI No. II/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa merekomendasikan Pancasila 
sebagai ideologi nasional dan acuan nilai kultural pembangunan pendidikan nasional. Agendanya 
adalah mengkaji kembali haluan dasar, cakupan relevansi, dan fungsionalitas pendidikan yang 
terumuskan dalam kebijakan NKK, kalender sekolah nasional, dan pembentukan Komisi 
Pembaharuan Pendidikan Nasional. Komisi ini bertugas menyusun konsep dan draft RUU 
Pendidikan Nasional. Wacana tentang sistem (Yunani: sun-tidhemai, meletakkan bersama) 
pendidikan merujuk pada kondisi makro dan mikro, beserta subsistem dan komponen 
pendidikan. Yaitu menerjemahkan cita-cita dan haluan dasar melalui komponen operasional, 
yaitu komponen struktural, didaktis, manajerial, dan pengembangan.  
 Wacana tentang relasi pluralitas dan kebudayaan adalah pendidikan agama, baik dari segi 
instituional dan substansial. Dalam pasal 29 UUD 1945, pendidikan agama berada dalam suasana 
nasional, demokratis, dan sebagai elemen kebhinekaan dalam keindonesiaan. Desain 
kebijakannya yaitu menolak ideologisasi dan politisasi agama serta menumbuhkan kerukunan 
antar umat beragama.  
 Penyusunan draft UUSPN merupakan proses panjang yang diajukan oleh Mendikbud 
Daud Yusuf, 1982, dan baru disahkan pada saat periode Fuad Hassan tahun 27 Maret 1989. 
UUSPN juga memancing kontroversi dan polemik yang melelahkan. Setelah lebih dari sepuluh 
tahunan, boleh jadi, sekarang merupakan saat untuk mengkaji kembali matriks pendidikan 
nasional.  
 
Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan 
 Berlakunya UU “Otonomi Daerah” (yaitu No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU 
25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP 25/2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom) secara 
sosiologi politis amat strategis. Termasuk konsekuensi terhadap pembangunan pendidikan. 
Wacana yang mengemuka adalah demokratisasi pendidikan, yang mengandaikan ruang terbuka 
yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggraan pendidikan.  



 Rekomendasi studi Bank Dunia, 1998, pembangunan pendidikan di Indonesia 
menghadapi permasalahan institusional dan administrasi-manajerial3. Pertama, sistem organisasi 
dan manajemen pendidikan (dasar) sangat kompleks karena melibatkan Depdiknas, Depdagri & 
Otda, dan Depag. Akibatnya penyelenggaraan pendidikan tidak efisien. Depdiknas bertanggung 
jawab atas materi pendidikan dan kualitas teknis. Depdagri & Otda bertanggung jawab atas 
ketenagaan, sarana dan prasarana, serta aspek fisik sekolah. Depag bertanggung jawab secara 
keseluruhan untuk madrasah negeri dan swasta. Kedua, manajemen sentralistis terutama yang 
berhubungan dengan penentuan program, perencanaan, dan pembiayaan. Terdapat kesulitan bagi 
instansi di daerah untuk melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan. Ketiga, sistem 
penganggaran yang kaku dan melibatkan banyak pihak sehingga tidak cukup fleksibel untuk 
relokasi anggaran antarkategori. Keempat, manajemen sekolah tidak efektif sehingga 
membutuhkan kepala sekolah dengan kualifikasi standar.  
 Mengacu masalah kewenangan, Depdiknas telah merumuskan bahwa pemerintah pusat 
mempunyai 10 kewenangan, propinsi 6, dan kabupaten/kota 117. Diharapkan, dengan otonomi 
daerah merupakan keharusan untuk merumuskan nilai-bersama, visi, dan misi pendidikan 
daerah, justru dalam suasana transisi untuk merevisi UUSPN. Dalam hal  pendidikan agama, 
termasuk pesantren, UUSPN (pasal 11 ayat (6), memasukkannya dalam pendidikan khusus 
keagamaan, yang berfungsi secara khusus dalam mempersiapkan tenaga untuk keperluan 
pelaksanaan tugas dan/atau jabatan kedinasan dalam bidang agama Islam. Evaluasi menunjukkan 
bahwa sistem pesantren memungkinkan fleksibiltas yang besar dalam program pendidikan anak 
secara perorangan4. Artinya, peluang untuk menyampaikan agenda revisi terbuka.  
 Mereposisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional mengandaikan relasi masyarakat 
bersama negara tentang pendidikan. Apa dan bagaimana metamorfosis pesantren, visi masadepan 
bangsa, konteks kekuatan pendidikan berbasis rakyat, dan ghirah Islam merupakan tema-tema 
generatif --meminjam Paulo Freire. Agenda bersama ini sekaligus alternatif terhadap 
peminggiran pesantren sebagaimana telah menjadi diskusi publik. Jika tema-tema tersebut 
dianggap sebagai representasi kebanyakan suara masyarakat pesantren, sebagai dasar legitimasi 
terhadap revisi UUSPN, maka solus populi akan bisa berubah menjadi the supreme of public 
interest, yang selanjutnya bisa memperoleh justifikasi sebagai suprema lex. Dan aspirasi ini  bisa 
mempunyai basis moral secara hukum melalui suprema lex dengan mewujudkan rasa dan 
kepentingan keadilan pendidikan. Wallahu a`lam.  
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