
 
Politik Perhatian  
Mengenai Anak Berkesulitan (Belajar)∗ 
Imam Samroni, S.Pd. 

 
 
 
Pengantar 
MENGAPRESIASI anak (-anak) melulu sebagai ikhwal kemanusiaan merupakan 
loncatan abstraksi yang jauh, sebab akan menghilangkan kompleksitas 
permasalahan yang ada. Maraknya pemberitaan tentang anak di media massa, 
dengan beragam sudut pandang, membenarkan terjadinya ledakan diskursif. 
Terlepas dari fakta empiris, rumusan konsep dan kerangka teori, serta pilihan 
epistemologis, anak telah nyata-nyata menjadi topik, bahan perbincangan, dan 
menunjukkan signifikansi sosialnya. Hal ini terlihat pada sejumlah isu-isu 
kontemporer menyoal amandemen UUD 1945 tentang hak anak, laporan 
mengenai penerapan ratifikasi Konvensi Hak Anak1, persiapan legislasi untuk 
menetapkan UU Perlindungan Anak, di samping minimnya sosialisasi PADU 
(Pendidikan Anak Dini Usia). 

Laporan UNDP 1999, Human Development Index Indonesia di urutan ke-
105 dari 174 negara anggota PBB. Tahun 2000, SDM Indonesia pada urutan ke-
109 dari 174 negara,. Malaysia, Thailand, dan Filipina yang mengalami krisis 
1997-98 pada urutan ke-61, 67, dan 68. Laporan Bank Dunia 1998/99 merinci 
prosentasi perbandingan alokasi dana pendidikan dan kesehatan di Malaysia 
(23:6), Filipina (20:3), Singapura (19:7), Thailand (22:9), dan Indonesia (9:3). 
Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2001 memberikan analisis yang rinci 
atas peringkat pembangunan manusia di Indonesia, yang disusun bersama 
Bappenas, BPS, dan UNDP. IPM merupakan ukuran yang menggabungkan 
penghasilan, usia harapan hidup, dan pendidikan yang dicapai. Data tersebut 
menyebutkan bahwa Usia Harapan Hidup 71 tahun dan  melek huruf orang 
dewasa 85 % untuk DIY; DKI 98 %, dan NTB 73 %. Rata-rata lama pendidikan 
untuk pendidikan 7,9 tahun, Jakarta 9,7 %. DIY menduduki peringkat kedua untuk 
Indeks Pembangunan Manusia, DKI Jakarta tertinggi, dan NTB terendah.  
 Menelaah paparan data di atas kerap memunculkan kosakata lama: Sejarah 
pergantian rezim pemerintahan Indonesia tidak pernah memunculkan educational 
goverment, yaitu pemerintah yang secara konkret memberi dukungan terhadap 
pengembangan pendidikan, sementara negeri Jiran sudah mencanangkan Malaysia 
sebagai “pusat kecermelangan dalam pendidikan” (centre of educational 
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excellence) demi koridor Melayu Raya. Eskalasi keterpurukan pembangunan 
SDM merupakan permasalahan yang selalu tertunda penyelesaiannya, bahkan saat 
hasil minyak melimpah tahun 1980-an.  

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. Pendidikan merupakan 
upaya terprogram dari pendidik-mempribadi membantu subyek didik untuk 
berkembang ke tingkat yang normatif lebih baik dengan cara/jalan yang baik. 
Interaksi pendidikan dalam kondisi dan wacana yang berubah membutuhkan 
keberpihakan yang justru akan memperkuat posisi dan orientasinya2. 

Jika permasalahan pendidikan anak (termasuk anak berkesulitan belajar) 
merupakan representasi kebanyakan suara masyarakat, 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 matriks 
pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Dalam sudut pandang perumusan 
kebijakan publik, dibutuhkan politik perhatian untuk menelaah permasalahan 
operasional, struktural, dan fondasional dari anak berkesulitan belajar tersebut 
dalam matrisk pendidikan3.  
 
Otda, PADU, Kebijakan Penyelamatan 
 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 sosiologis adalah 
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. Mengacu masalah kewenangan, Depdiknas telah merumuskan bahwa 
pemerintah pusat mempunyai 10 kewenangan, propinsi 6, dan kabupaten/kota 
117. Diharapkan, otonomi daerah merupakan keharusan untuk merumuskan nilai-
bersama, visi, dan misi otonomi pendidikan, justru dalam suasana transisi dalam 
kebijakan publik4. 

Standar utama untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahan pasca Pemilu 
1999 adalah dengan mengukur sejauh mana agenda reformasi secara konsisten 
dijalankan. Agenda reformasi merupakan semangat perubahan dan aspirasi rakyat, 
yang niscaya dijadikan sebagai kewajiban utama, bukan yang lain, dan untuk 
tujuan yang lain. Moralitas yang mengemuka adalah kepekaan dan pemihakan, 
yaitu kekuatan para stake-holders untuk melaksanakan dan mengontrol kebijakan 
publik. Dalam manajemen publik, tuntutan reinventing government merupakan 
aspirasi untuk memperbaiki standar evaluasi kinerja lembaga dan aparat di daerah. 
Terdapat kecenderungan, kaidah evaluasi bukan lagi untuk mengetahui “What was 
hapenning”, melainkan “What is the performance after hapenning” (Apa kinerja 
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pasca-program). Disederhanakan, evaluasi kinerja merupakan ukuran keberhasilan 
atau kegagalan untuk meningkatkan kapasitas belajar sosial masa depan yang 
normatif lebih baik. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil yang diraih oleh 
individu, kelompok, institusi, dan program5.  

Untuk itu, perlu dijabarkan paradigma public service orientation pada 
rumusan kebijakan (penyusunan dan penetapan standarisasi program), penataan 
institusi (kelembagaan dan peraturan daerah), dan fasilitasi. Dengan berorientasi 
layanan publik, masing-masing dinas/lembaga dapat mengerjakan sesuai 
“tupoksi” (tugas pokok & fungsi)nya, dengan ukuran penyelesaian masalah. Jadi, 
kepuasan “user” (masyarakat pendidikan) merupakan harga yang harus dibayar 
oleh para pelayan publik. Dan siapapun tidak bisa mengklaim atas nama 
masyarakat, sepanjang tidak berorientasi pada masyarakat itu sendiri.  

Data Balitbang Depdiknas menunjukkan, baru 17 % dari 12,6 juta anak 
yang berada pada usia 4-6 tahun yang terlayani PADU. Sedangkan SP 2000, 
terdapat 26 juta anak di bawah usia 6 tahun. Untuk itu, Depdiknas 
memprogramkan PADU, di samping perawatan dan perlindungan kesehatan serta 
pemberian gizi yang cukup6. Karena minimnya sosialisasi PADU, direncanakan 
1999-Maret 2005, program ini tidak begitu dikenal dibandingkan Posyandu dan 
Bina Keluarga Balita. PADU sekedar direduksi sebagai TK untuk persiapan 
masuk SD. Program ini dibiayai Bank Dunia sebesar 21,5 juta dollar AS untuk 
Depdiknas dan Depkes, dengan sasaran toddler (0-2 tahun), nursery (2-3 tahun), 
play group (3-4 tahun), dan kindergarten (4-6 tahun). Telaah terhadap aspek 
pembelajaran dalam PADU adalah bermain sambil belajar dan belajar sambil 
bermain. Diasumsikan, keberhasilan dalam pembelajaran PADU akan 
mempengaruhi tingkat-tingkat keberhasilan dalam pembelajaran di jenjang 
pendidikan selanjutnya.   

Untuk Propinsi DIY, agenda anak berkesulitan belajar adalah menjabarkan 
dan mendialogkan dokumen-dokumen Pola Dasar Pembangunan tahun 2001-
20057, Program Pembangunan Daerah tahun 2001-2005, APBD DIY 2002, dan 
merencanakan APBD DIY 2003 termasuk pertautannya dengan program 
pembangunan kabupaten/kota di Propinsi DIY. Dengan demikian, politik 
perhatian merupakan kebijakan penyelamatan terhadap agenda Pendidikan Anak 
Dini Usia, tidak terkecuali permasalahan anak berkesulitan belajar 

 
 
                                                 
 
1  Konvensi Hak-Hak Anak PBB adalah 1) hak atas hidup, kelangsungan hidup, 

dan perkembangan; 2) nondiskriminasi; 3) penghormatan terhadap pendangan 
anak; 4) kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).  

 
2  Bandingkan dengan data perbandingan antara anak Inlander dengan anak Eropa 

pada kolonialisme Belanda tahun 1902. Anak Inlander yang masuk sekolah 
(1:523), sedangkan anak Eropa (1:4,6). Anggaran sekolah 3,5 sen gulden: 24 
gulden. Hanya 460 siswa dari 42 juta jiwa Inlander yang bersekolah (pengawai 
negeri, guru, dokter), Tidak ada sekolah kejuruan teknik untuk Inlander. 
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Layanan 1 dokter untuk 100.000 Inlander, 1:2.000 penduduk di Belanda. Lihat  
HT Colenbrander, “Koloniale Geschiedenis”, 1926, dalam Parakitri, Kalau 
Indonesia Masih Akan Bangkit, Kompas, 20 Mei 1991.  

 
3  Catatan sejarah pendidikan menunjukkan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

membawa konsekuensi pendidikan masuk dalam draft pembangunan nasional 
semesta berencana. Pendidikan diorientasikan pada wawasan kemajuan, 
kerakyatan, demokrasi, kebudayaan, dan kemanusiaan. Dalam TAP MPRS No. 
XXVII/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, 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. Lihat A.M.W. Pranarka, Tinjuan Kritikal Terhadap Upaya 
Membangun Sistem Pendidikan Nasional Kita, dalam Conny R. Semiawan & 
Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang 
Abad XXI, Jakarta: PT Grasindo, 1991.   

 
4  Studi Bank Dunia 1998 merekomendasikan bahwa pembangunan pendidikan di 

Indonesia menghadapi permasalahan institusional dan administrasi-manajerial. 
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. Amich Alhumami, Pembangunan Pendidikan dalam 
Konteks Desentralisasi. Kompas, 11 September 2000.  

 
5  Tim Pengembangan Standar Evaluasi Kinerja Aparatur Daerah, Direktorat 

Apda-Ditjen Pumda Depdagri & Otda, Konsep Dasar Pengembangan Standard 
Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2000.  
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6  “PADU, Wacana yang Berubah Menjadi Kerja Nyata”, Kompas, 21 Februari 

2002.  
 
7  Sebagaimana diketahui, dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi DIY 

adalah Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu mewujudkan masyarakat ayom, 
ayem, tata, titi tentrem, karto raharjo, yang akan bermuara pada kehidupan 
masyarakat yang penuh kedamaian7. Dasar filosofi tersebut merupakan cita-cita 
luhur untuk menyempurnakan tatanilai kehidupan masyarakat Yogyakarta 
berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. 
Sedangkan visi pembangunan daerah adalah  “Terwujudnya Pembangunan 
Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta 
pada tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan, Budaya, Dan Daerah Tujuan Wisata 
terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir 
batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam 
pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya 
dan sumberdaya berkelanjutan.” Lihat Perda No. 2/2001 tentang Pola Dasar 
Pembangunan Propinsi DIY Tahun 2001-2005. 

 


