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Sistem Pendidikan Nasional yang terus diperbaharui seiring dengan 
Amandemen UUD 1945 dan perubahan paradigma kebijakan publik, 
nampaknya  dak bisa lepas dari sorotan berbagai pihak, baik yang bersifat 
personal, kolek  f, maupun ins  tusional. Mereka sangat menghendaki bahwa 
sistem pendidikan nasional dapat memuaskannya, baik pada tataran konsep 
maupun prak  k. Memang pada kenyataannya dalam batas tertentu, konsep 
dan prak  k sistem pendidikan nasional, di samping telah memberikan 
kepuasan banyak pihak, ternyata belum bisa memberikan kepuasan 
beberapa pihak. Untuk itulah, perlu terus diupayakan pembenahan pada 
level konsep sampai pada level operasional. Yang sering terjadi, pada tataran 
konsep baik, namun ternyata pada tataran operasional  dak tampil op  mal.

Pemerintah dalam pendidikan seharusnya memegang tanggung jawab 
secara orisinil dan tanggung jawab mutlak karena tujuan dari berdirinya 
negara Indonesia merdeka adalah mencerdaskan bangsa. Maka dalam hal 
pendidikan, seharusnya pemerintah bertanggung jawab secara mutlak, baik 
kurikulum, buku-buku, maupun dana pembangunan untuk mewujudkan 
cita-cita bangsa Indonesia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, 
serta adil dan makmur. Buku ini memaparkan tentang tanggung jawab 
pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional, apakah selaras 
dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tertuang dalam Pancasila 
atau  dak. Secara khusus, masalah yang dibahas dalam buku ini adalah 
mengenai pembubaran RSBI dan implementasi Kurikulum 2013. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah 
membantu penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan kri  k dan saran 
pembaca demi perbaikan penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini 
dapat memberikan gambaran tentang tanggung jawab pemerintah dalam 
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penyelenggaraan pendidikan Nasional, khususnya mengenai pembubaran 
RSBI dan implementasi Kurikulum 2013. Selain itu, semoga buku ini 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang 
hukum. Selamat membaca.

Penulis
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Mengenai masalah pendidikan, perha  an pemerintah kita masih 
terasa sangat minim. Hal ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan 
yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, 
biaya pendidikan mahal, bahkan aturan UU Pendidikan yang kacau. 
Penyelesaian masalah pendidikan tersebut semes  nya dilakukan  dak 
secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau  ndakan yang 
sifatnya menyeluruh. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dari awal 
sampai akhir sehingga  dak ada lagi yang namanya gan   pemerintahan 
gan   kebijakan. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan diharapkan 
merupakan kebijakan berkelanjutan dan konsisten terhadap implementasi 
nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tertuang dalam Pancasila.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang mampu menjamin 
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi 
dan efi sien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai 
dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, 
terarah, dan berkesinambungan. Buku ini memaparkan tentang tanggung 
jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional, apakah 
selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tertuang dalam 
Pancasila atau  dak. Secara khusus, masalah yang dibahas dalam buku ini 
adalah mengenai pembubaran RSBI dan implementasi Kurikulum 2013.

Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah 
mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami menyadari bahwa 
dalam penerbitan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena 
itu, kri  k dan saran dari para pembaca kami harapkan demi perbaikan 
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penerbitan buku selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi para 
pembaca dan menginspirasi penulis lainnya untuk ikut berpa  sipasi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan. Salam sukses dan luar biasa.

Penerbit
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Negara hukum ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), 
 dak berdasarkan kekuasaan yang berlaku (machtsstaat). Negara 

hukum ialah suatu masyarakat dan negara berdasarkan hukum, terdapat 
keseimbangan antara kepen  ngan masyarakat, di mana warga negara 
dan penguasa tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
Negara hukum berar   se  ap warga negara mempunyai  hak dan kewajiban 
dalam hukum wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah serta 
mendapatkan jaminan perlindungan hukum tanpa kecuali. Pemerintah 
dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum dan  keadilan.1 
Negara yang berfungsi dan bertugas untuk mewujudkan tujuan nasional 
dan negara Republik Indonesia dari cita-cita luhur, yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2

Pendidikan di Indonesia memegang peranan pen  ng dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 alenia keempat, yaitu 
1 Syafe’i, Imam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), (Yogyakarta: 
Deepublish, 2011), hlm.59.
2 Syafe’i, Imam. Op Cit. hlm.61.
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut serta melaksanakan keter  ban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan  keadilan sosial.

Bahwa se  ap warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin 
oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dalam 
memperoleh  hak asasi  manusia yang dirumuskan dalam pasal 28C ayat (1) 
se  ap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat   pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan  kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat  manusia; pasal 28D ayat (3) se  ap 
orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.3

Masalah   pendidikan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 
negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

(1) Se  ap warga negara berhak mendapat   pendidikan.
(2) Se  ap warga negara wajib mengiku     pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran   pendidikan sekurang-kurangnya dua 
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan   pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung  nggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat  manusia.

Bangsa Indonesia sejak reformasi,   pendidikan menjadi komersial. Hal 
itu tampak ke  ka pemerintah mengeluarkan UU SPN nomor 20 tahun 2003 

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil Amandemen 1999 - 2002. 
(Solo: Sarana Ilmu,  ).
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pasal 51 ayat (1) Pengelolaan satuan   pendidikan anak usia dini,   pendidikan 
dasar, dan   pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar 
pelayanan minimal dengan prinsip  manajemen berbasis  sekolah/madrasah; 
dan PPRI nomor 47 tahun 2008 tentang   pendidikan dasar gra  s, PPRI nomor 
48 tahun 2008 tentang pendanaan   pendidikan, yang seolah-olah negara 
lepas dari tanggung jawab   pendidikan dan menyerahkan pada pemerintah 
daerah serta masyarakat. Pendidikan dengan biaya mahal terjadi karena 
operasional dibebankan oleh pendidik sehingga tanggung jawab orisinal 
maupun tanggung jawab secara mutlak menjadi jauh dari tujuan negara 
yang berdasar UUD 1945 dan Pancasila. 

Tanggung jawab pemerintah adalah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang harus mampu 
menjamin pemerataan kesempatan   pendidikan, peningkatan mutu, serta 
relevansi dan efi sien  manajemen   pendidikan untuk menghadapi tantangan 
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan   pendidikan secara terencana, 
terarah, dan berkesinambungan. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat (UU Sisdiknas nomor 20 
tahun 2003). Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi  peserta didik agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, krea  f, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokra  s serta bertanggung 
jawab.4

Sistem Pendidikan Nasional yang terus diperbaharui seiring dengan 
Amandemen UUD 1945 dan perubahan paradigma  kebijakan publik, 
nampaknya  dak bisa lepas dari sorotan berbagai pihak, baik yang bersifat 
personal, kolek  f, maupun ins  tusional. Mereka sangat menghendaki bahwa 

4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm.3.
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sistem   pendidikan nasional dapat memuaskannya, baik pada tataran konsep 
maupun prak  k. Memang pada kenyataannya dalam batas tertentu, konsep 
dan prak  k sistem   pendidikan nasional, di samping telah memberikan 
kepuasan banyak pihak, ternyata belum bisa memberikan kepuasan 
beberapa pihak. Untuk itulah, perlu terus diupayakan pembenahan pada 
level konsep sampai pada level operasional. Yang sering terjadi, pada tataran 
konsep baik, namun ternyata pada tataran operasional  dak tampil op  mal. 
Misalnya, prak  k  dak didukung dengan kinerja yang profesional sehingga 
hasilnya masih belum memuaskan.

Atas dasar itulah, memantapkan dan menegakkan sistem   pendidikan 
nasional perlu terus diupayakan sehingga sistem   pendidikan nasional yang 
berdasarkan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan rakyat, yang pada 
akhirnya mampu menjunjung  nggi martabat bangsa Indonesia karena 
sistem   pendidikan nasional mampu menghasilkan insan yang beriman, 
bertakwa, beradab, cerdas, produk  f, dan mampu memberikan manfaat, 
baik bagi dirinya sendiri, sesama  manusia, bangsa, maupun lingkungan pada 
umumnya.5

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, juga dipertegas tentang 
 hak dan kewajiban tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang diatur 
dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 10 dan pasal 11 Sisdiknas, yang isinya 
sebagai berikut.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, 
membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan 
  pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya   pendidikan yang 
bermutu bagi se  ap warga negara tanpa diskriminasi.

5 Sutaryo, dkk.. Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Bangsa 
Indonesia yang Dijiwai Nilai-nilai Pancasila, Ed. Revisi. (Yogyakarta: tp, 2011).



5

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya 
dana guna terselenggaranya penddikan bagi se  ap warga negara 
yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.6

Pendidikan nasional adalah   pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar 
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 
tuntutan perubahan zaman.7 Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan RI, 
secara yuridis kons  tusional, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan 
sumber dari segala sumber hukum, sebab Pancasila mengandung nilai-
nilai universal Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab, Persatuan Indonesia, Permusyawaratan dalam Perwakilan, dan 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sudjito, memahami nilai-nilai 
Pancasila tersebut memiliki fl eksibilitas norma  f dalam ar   hukum adat 
(local), hukum nasional dan global/hukum internasional. Karena itu, daya 
kemampuan adaptabilitasnya  dak diragukan sebagai ideologi negara dan 
pandangan hidup yang terbuka.8

Pemerintah dalam   pendidikan seharusnya memegang tanggung jawab 
secara orisinil dan tanggung jawab mutlak karena tujuan dari berdirinya 
negara Indonesia merdeka adalah mencerdaskan bangsa. Maka dalam hal 
  pendidikan, seharusnya pemerintah bertanggung jawab secara mutlak, baik 
 kurikulum, buku-buku, maupun dana pembangunan untuk mewujudkan 
cita-cita bangsa Indonesia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, 
serta adil dan makmur.

Studi kompara  f dengan negara Malaysia mengenai tanggung jawab 
Pemerintah dalam   pendidikan merupakan proses yang memiliki manfaat 
nyata, terutama untuk meningkatkan  kualitas   pendidikan dan tanggung 
jawab pemerintah dalam   pendidikan mengenai tanggung jawab dengan 

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm.6.
7  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Op.Cit. hlm.3.
8  Lesmana, T., dkk.. Konsistensi Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya, 
(Yogyakarta: PSP Press, 2010), hlm.191-192.
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 pendekatan kompara  f di negara Malaysia. Dalam bidang   pendidikan, 
Kerajaan menunjukkan tanggung jawab secara orisinil dan mutlak, segala 
biaya ditanggung oleh Kerajaan, baik milik  swasta maupun pemerintah,  dak 
banyak pungutan biaya buku, alat tulis, gedung, dan honor tenaga pengajar.

Dalam  kurikulum yang menggunakan  pendekatan kompara  f dengan 
negara Jepang, lebih menekankan  pembelajaran moral dari nilai-nilai 
 kogni  f dan memisahkan agama dari tujuan   pendidikan dalam rangka 
mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Hal ini seper   yang dilakukan 
mahasiswa program S1 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sebelas Maret 
yang mempelajari  sistem Pendidikan PAUD di Jepang. Para mahasiswa 
berkumpul untuk mengiku   talkshow PAUD di Jepang bersama Gejima 
Hamako (pakar PAUD dan instruktur Origami) dan Murni Ramli (Pusat Studi 
Jepang LPPM UNS) di FKIP UNS, Kerten.

Ketua Program PG PAUD, Si   Wahyuningsih, mengatakan talkshow ini 
bertujuan untuk  pembelajaran bagi mahasiswa terkait pengetahuan  metode 
PAUD di Jepang. “Kami berusaha semaksimal mungkin memberikan ilmu 
dari negara manapun, sekarang Jepang, agar mahasiswa memiliki wacana 
tentang   pendidikan usia dini yang tepat dan sebagai pembanding sistem yang 
diimplementasikan di Indonesia,” ujarnya. Sementara Murni Ramli dalam 
kesempatan itu memutarkan fi lm yang menceritakan sistem   pendidikan 
PAUD di Jepang. Murni mengatakan PAUD di Jepang tak menggunakan 
 kurikulum, tetapi hanya memfokuskan anak untuk selalu bermain. Hanya 
saja, aneka permainan yang diterapkan kepada anak-anak merupakan 
hasil peneli  an pakar otak dan   pendidikan usia dini. Pada jenjang tersebut 
kemampuan membaca, tulis, dan menghitung (calistung)  dak diajarkan.

Ia mencontohkan pendamping PAUD di Jepang membiasakan anak 
untuk melakukan senam  Hay-hay, yakni gerakan yang mirip merayap di lantai 
dengan tumpuan kaki untuk mendorong. Pada anak usia 1 - 5 tahun anak-
anak dila  h gerakan senam itu. Selain itu, pada usia SD - SMA, anak-anak 
di Jepang juga memiliki kewajiban untuk mengepel lantai  sekolah. Orang 
tua Jepang juga memberi bekal lima setel baju untuk baju gan    sekolah. 
Hal ini lantaran  pembelajaran anak dilakukan dengan bermain air, berkebun, 
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bermain lumpur, dan pasir. Pada usia ke  ga, siswa PAUD di Jepang  dak 
punya  kurikulum, hanya bermain-main terus, tak ada rangking, ujian pun 
 dak ada. Prinsip   pendidikan di Jepang, anak tak boleh menonjol sendirian, 

harus kerja sama [kolek  f] dan sama-sama maju. Semua anak diberikan 
kesempatan yang sama walaupun itu anak berkebutuhan khusus (ABK),” 
pungkasnya.9

Pancasila adalah sumber dari segala gagasan kita mengenai 
wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan 
kita semua, yang mampu memberi kesejahteraan lahir ba  n bagi kita 
semua.10 Konsekuensi Pancasila sebagai “pandangan hidup”, secara umum 
menimbulkan daya ikat yang memaksa (binding force eff ec  vely). Kandungan 
 hak- hak dan kewajiban, serta tanggung jawab telah dipatuhi masyarakat 
dan aparat pemerintah. Dalam bingkai yuridis, nilai-nilai Pancasila berfungsi 
sebagai stabilisator atau pengembangan antara  hak- hak kebebasan dengan 
kewajiban-kewajiban sekaligus tanggung jawab atas tegaknya kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat secara lebih beradab.11 Logika seper   itu pula 
yang digunakan Soekarno dalam memahami dasar negara Pancasila yang 
dianggap sebagai satu-satunya alat pemersatu bangsa. Pancasila merupakan 
weltanschauung bangsa yang dapat menjadi resep ampuh untuk mengatasi 
beragam masalah kenegaraan dan kebangsaan. Pidato Soekarno dalam 
“Kuliah Pancasila” tahun 1958 mencerminkan semangat tersebut.12

Pancasila kecuali satu weltanschauung adalah alat pemersatu dan 
siapa  dak menger   perlunya persatuan, siapa  dak menger   bahwa kita 
hanyalah dapat merdeka dan berdiri tegak merdeka jikalau kita bersatu, 
siapa yang  dak menger   itu,  dak akan menger   Pancasila. Kejadian-
kejadian akhir-akhir ini saudara-saudara, membuk  kan sejelas-jelasnya 
bahwa jika  dak di atas dasar Pancasila, kita terpecah belah, membuk  kan 

9 Harian Solopos, Selasa, 24 Desember 2013
10 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, 
(Jakarta: Setneg RI, 1986), hlm.251.
11 Lesmana, Tjipta, dkk.. Op.Cit. hlm.192.
12  Pidato ini dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh Departemen Penerangan 
pada 1958 dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara, kemudian dicetak ulang Penerbit 
Gunung Agung pada 2001.
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dengan jelas bahwa hanya Pancasila-lah yang dapat tetap mengutuhkan 
negara kita, tetap dapat menyelamatkan negara kita.13

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan  sumber daya  manusia 
untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan 
seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan 
persoalan-persoalan baru yang  dak pernah terpikirkan sebelumnya. Buku 
ini mengkaji mengenai permasalahan pokok   pendidikan dan keterkaitan 
antara pokok tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, 
dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya. Mengenai 
masalah   pendidikan, perha  an pemerintah kita masih terasa sangat minim. 
Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah   pendidikan yang makin 
rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya 
  pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak 
dari   pendidikan yang buruk itu,  negeri kita ke depannya makin terpuruk. 
Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran 
  pendidikan, baik di  ngkat nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten.14

Setelah sepuluh tahun Indonesia memasuki era reformasi, ternyata 
banyak produk perundang-undangan yang cacat ideologis. Padahal dari 
awal reformasi, salah satu yang dideklarasikan adalah menciptakan produk 
hukum yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber 
dari Pancasila. Produk hukum kita tak lagi bersumber pada Pancasila sebagai 
sumber dari segala sumber hukum, namun sudah tercabut dari akar-akarnya 
dan lebih mengarah ke ideologi asing. Hampir semua produk perundangan 
lebih bersifat individualis dan kapitalis karena diproduksi oleh lembaga 
legisla  f yang dihuni oleh anggota-anggota DPR yang  dak berkualitas. UU 
Kehutanan misalnya, tak satupun pasal yang memihak rakyat. Begitu pula 
UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan, bahkan UU BHP yang 
mengatur   pendidikan pun tak selaras dengan ideologi bangsa.

13  Soekarno. Pancasila sebagai Dasar Negara, (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm.31.
14 Anonim. “Masalah Pendidikan di Indonesia”, Diakses pada 12 Juli 2013, dari 
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Masalah%20Pendidikan%20
di%Indonesia&nomorurut_ar  kel=364..
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Kondisi semacam itu terjadi karena penyusunan perundang-undangan 
seringkali ditangani oleh orang yang  dak kompeten. Karenanya, harus 
segera dikoreksi sebab masih banyak produk perundangan yang menunggu 
giliran penyusunannya. Penulis berharap penyusunan dan penerbitan produk 
perundang-undangan jangan hanya mengejar batas waktu seiring akan 
habisnya masa tugasnya dari anggota legisla  f. Akibatnya, pembahasan UU 
dilakukan secara tergesa-gesa dan membuat produk perundang-undangan 
yang dihasilkan  dak berkualitas. Jangan hanya karena sebentar lagi akan 
lengser, proses penyusunan perundangan kemudian dipercepat.15

Penyelesaian masalah   pendidikan  dak semes  nya dilakukan secara 
terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau  ndakan yang sifatnya 
menyeluruh. Ar  nya, kita  dak hanya memperha  kan kenaikan anggaran 
saja, sebab percuma jika  kualitas  sumber daya  manusia dan mutu   pendidikan 
di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan wajib belajar sembilan 
tahun seja  nya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita 
lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang  dak memiliki sarana 
  pendidikan yang memadai. Terbengkalainya program wajib belajar sembilan 
tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus  sekolah 
sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan 
kondisi tersebut, bila  dak ada perubahan  kebijakan yang signifi kan, sulit 
bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah   pendidikan yang ada, apalagi 
bertahan pada kompe  si di era global.16

Pemerintah mempriva  sasi   pendidikan dilegi  masi melalui sejumlah 
peraturan, seper   Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, 
dan RPP tentang  Wajib Belajar. Penguatan pada priva  sasi   pendidikan 
itu, misalnya terlihat dalam pasal 53 (1) UU No.20/2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu, disebutkan penyelenggara 
dan/atau satuan   pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau 

15  Pernyataan saya itu ternyata banyak diekspos berbagai media cetak, antara lain Kompas, 
Edisi Sabtu, 10 Januari 2009 dengan judul Sebagian Besar Produk Hukum ‘Cacat’ Ideologis.
16 Anonim. “Masalah Pendidikan di Indonesia”. Op.Cit.
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masyarakat berbentuk badan hukum   pendidikan. Seper   halnya perusahaan, 
 sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional 
  pendidikan. Koordinator LSM Educa  on Network for Jus  ce (ENJ), menurut 
pendapat Yan   Mukhtar dalam Harian Republika, menilai bahwa dengan 
priva  sasi berar   Pemerintah telah melegi  masi komersialisasi   pendidikan 
dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan   pendidikan ke 
masyarakat. Dengan begitu, nan  nya  sekolah memiliki  otonomi untuk 
menentukan sendiri biaya penyelenggaraan   pendidikan. Sekolah tentu 
saja akan mematok biaya se  nggi-  ngginya untuk meningkatkan dan 
mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk 
menikma     pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin 
terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan kurang 
mampu17.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah 
 otonomi, khususnya pada pasal 2, bu  r 11, bidang   pendidikan tercantum 
10 bu  r kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, di 
antaranya terdapat tujuh hal yang penetapannya masih digenggam oleh 
pusat. Kewenangan lainnya berhubungan dengan pemanfaatan hasil 
peneli  an, pengaturan dan pengembangan   pendidikan jarak jauh, serta 
 sekolah internasional. Termasuk pula di dalamnya melakukan pembinaan 
dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Mengenai tujuh hal yang 
penetapannya masih di bawah kewenangan pusat, di antaranya berhubungan 
dengan standar kompetensi siswa serta pengaturan  kurikulum nasional dan 
penilaian secara nasional; standar materi pelajaran pokok, gelar akademik, 
biaya penyelenggaraan   pendidikan, penerimaan, perpindahan, ser  fi kasi 
siswa/mahasiswa, benda cagar budaya, dan kalender akademik18.

Sistem Pendidikan Nasional yang terus diperbaharui seiring dengan 
Amandemen UUD 1945 dan perubahan paradigma  kebijakan publik, 
nampaknya  dak bisa lepas dari sorotan dari berbagai pihak, baik yang bersifat 
17  Harian Republika, 10 Mei 2005.
18  Lihat lampiran 3 tentang PP Nomor 25 Tahun 2000 pada Mulyasa, E.. Manajemen 
Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm.194 - 214.
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personal, kolek  f, maupun ins  tusional. Mereka sangat menghendaki 
bahwa sistem   pendidikan nasional dapat memuaskannya, baik pada tataran 
konsep maupun prak  k. Memang pada kenyataannya dalam batas tertentu, 
konsep dan prak  k sistem   pendidikan nasional di samping telah memberikan 
kepuasan banyak pihak, juga belum bisa memberikan kepuasan beberapa 
pihak. Untuk itulah, perlu terus diupayakan pembenahan pada level konsep 
sampai pada level operasional. Yang sering terjadi, pada tataran konsep baik, 
namun ternyata pada tataran operasional  dak tampil op  mal, misalnya 
prak  k  dak didukung dengan kinerja yang profesional sehingga hasilnya 
masih belum memuaskan.

Atas dasar itulah, memantapkan dan menegakkan sistem   pendidikan 
nasional perlu terus diupayakan sehingga sistem   pendidikan nasional yang 
berdasarkan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan rakyat, yang pada 
akhirnya mampu menjunjung  nggi martabat bangsa Indonesia karena 
sistem   pendidikan nasional mampu menghasilkan insan yang beriman, 
bertakwa, beradab, cerdas, produk  f, dan mampu memberikan manfaat, 
baik bagi dirinya sendiri, sesama  manusia, bangsa, maupun lingkungan pada 
umumnya.19

Bangsa yang besar adalah bangsa yang berkomitmen membangun 
sektor pendidikannya, hakikat   pendidikan adalah untuk mempermudah 
 manusia dalam menjalankan kehidupan. Bagi suatu negara,   pendidikan 
merupakan peran yang sangat pen  ng untuk meningkatkan  kualitas  sumber 
daya  manusia, negara memiliki kepen  ngan untuk meningkatkan  kualitas 
  pendidikan karena ukuran suatu negara dapat dilihat dari  kualitas  sumber 
daya  manusia yang dimiliki suatu bangsa.

Menurut data UNESCO, dalam educa  on development index, 
menyatakan bahwa  ngkat   pendidikan di Indonesia terletak pada 
peringkat 102 dunia dalam tercatat, sementara itu bebas  buta 
aksara masyarakat Indonesia berada pada peringkat 95 sebesar 
87,9%. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup mempriha  nkan 

19  Sutaryo, dkk.. Op.Cit. hlm.59.
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karena hal ini menunjukkan bahwa sistem   pendidikan belum 
berjalan secara maksimal.20

Kebijakan terhadap perubahan sistem   pendidikan juga ditandai 
adanya indikator rendahnya  sumber daya  manusia. Maka dari itu, sejak 
tahun 2003 melalui UU Sisdiknas, ditetapkan anggaran   pendidikan sebesar 
20% dari anggaran pendapatan belanja negara, yang diperoleh dari pajak 
yang dibayar oleh rakyat. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang  
Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (1) bahwa pengelolaan Sistem Pendidikan 
Nasional merupakan tanggung jawab menteri   pendidikan. Seharusnya se  ap 
warga negara Indonesia dalam   pendidikan, dengan anggaran 20% dari APBN 
yang ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1), maka siswa mendapatkan buku 
tulis, alat tulis, dan seragam  sekolah yang gra  s karena hal tersebut apabila 
dijalankan sesuai anggaran jelas tercukupi dalam rangka mencapai tujuan 
  pendidikan nasional.

Desentralisasi   pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui 
Undang-Undang  otonomi daerah disertai dengan pengesahan Undang-
Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) 
yang sebenarnya merupakan pengaburan  norma hukum UUD 1945 yang 
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali  ap 
warga negara berhak mendapatkan pengajaran menjadi kabur maknanya 
dari tanggung jawab pemerintah dengan UU BHP karena jelas sekali 
merupakan pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat 
dalam bidang   pendidikan, seolah-olah tanggung jawab itu diberikan kepada 
publik sehingga   pendidikan menjadi jasa yang diperjualbelikan. Hanya 
mereka yang memiliki uang, yang mendapatkan   pendidikan bermutu dan 
berstandar internasional.

Semboyan pemerintah melalui media cetak, media televise, maupun 
janji dalam publikasi mencanangkan   pendidikan seringkali hanya menjadi 
slogan atau Undang-Undang yang terkesan gan   menteri gan   Undang-
Undang, di mana tanggung jawab pemerintah apa yang diundang-undangkan 

20 Anonim. “Pendidikan Indonesia di Peringkat Dunia”, Diakses pada 21 Juli 2013, dari 
h  p://www.infoakademika.com/  pendidikan-indonesia-di-peringkat-dunia/.
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menjadi  dak jelas. Dengan anggaran   pendidikan 20%, seharusnya gaji 
guru  dak boleh dibebankan dalam anggaran   pendidikan karena gaji guru 
bukan tanggung jawab rakyat untuk membayar, melainkan tanggung jawab 
pemerintah. Ke  ka gaji guru dibebankan pada anggaran   pendidikan melalui 
 desentralisasi   pendidikan, di beberapa APBN mengalami minus disebabkan 
oleh gaji guru yang dibebankan melalui angaran   pendidikan dengan APBD 
masing-masing daerah.

Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan tenaga 
  pendidikan yang berkualitas, yang tugas utamanya mendidik, mengajar, 
membimbing, dan mengarahkan. Guru adalah pekerjaan yang terus-
menerus mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan yang krea  f dan 
 dak hanya menggantungkan  metode pengajaran pada  kurikulum semata, 

serta komunika  f, mereka harus paham bagaimana mengajar dengan cara 
yang menyenangkan sehingga siswa merasa senang dan lebih termo  vasi 
untuk belajar, maka tanggung jawab   pendidikan guru atau dosen sesuai 
dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional seharusnya  dak ada 
perbedaan antara  swasta dan  negeri dalam memberikan jaminan, baik gaji 
maupun tunjangan profesi atau beasiswa maupun jaminan pensiun di hari 
tua, tetapi banyak kontroversi antara  kebijakan Undang-Undang   pendidikan 
antara pasal satu dengan pasal yang lain.

Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Sisdiknas nomor 
20 tahun 2003 dan pembaharuannya, misalnya tentang  sekolah bertaraf 
internasional kemudian dibubarkan sejak 8 Januari 2013 melalui putusan 
mahkamah kons  tusi sebagai bahwa Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 
tahun 2003 belum secara menyeluruh menjamin   pendidikan semua warga 
negaranya padahal   pendidikan adalah  hak semua orang  dak terbatas pada 
ras, jenis kelamin, agama, golongan, usia, dan kelas sosial, maka pemerintah 
juga harus menjangkau masyarakat usia dewasa yang menderita tuna aksara 
karena  hak untuk mendapatkan   pendidikan  dak ada batas usia atau karena 
cacat. Menurut laporan Bank Dunia nomor: 16369-IND (Greanery – 1992), 
keterampilan membaca anak-anak  sekolah dasar berada di  ngkat rendah 
dengan skor rata-rata bangsa Indonesia menduduki paling bawah di negara 
asia tenggara.
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Sejak pemerintahan reformasi mengalami  kebijakan perubahan 
Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dari KBK, KTSP, hingga 
Kurikulum 2013,  kebijakan yang diambil pemerintah belum sesuai 
dengan  kebijakan syarat minimal karena sebagian besar  kebijakan yang 
diputuskan  dak sesuai dengan asas Pancasila dan UUD 1945. Buku ini akan 
memaparkan peran pemerintah dan tanggung jawabnya dalam   pendidikan 
serta menganalisis  kebijakan pemerintah tentang sistem   pendidikan bertaraf 
internasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 50 ayat (3).

Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, memang 
banyak kontroversi antara pasal yang satu dengan yang lain, tetapi dalam 
buku ini lebih melihat dan menganalisis tentang tanggung jawab pemerintah 
dalam penyelenggaraan   pendidikan nasional menurut UU Sisdiknas nomor 
20 tahun 2003. Dasar   pendidikan nasional adalah Pancasila, yang terdiri dari 
lima sila, yang melipu   sila 1 tentang Ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-2 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang ke-3 adalah Persatuan Indonesia, 
yang ke-4 adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Dari sila 1 sampai 5 di sini akan 
membahas nilai Pancasila sila ke-2 dan ke-5 dalam  sistem Pendidikan 
Nasional.

Pada dasarnya sistem   pendidikan bertaraf internasional sangat 
dibutuhkan di era globalisasi karena bahasa Inggris merupakan bahasa 
internasional, tetapi pemerintah dalam menanggapi tantangan zaman harus 
melihat kaidah-kaidah pada suatu bangsa dengan didasarkan analisis kri  s, 
jangan asal membuat  kebijakan   pendidikan dalam bentuk Undang-Undang 
dengan dalih untuk kepen  ngan rakyat dan ke  ka sudah berjalan kemudian 
dibubarkan. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas penghapusan 
sistem Undang-Undang   pendidikan internasional karena sebagian besar 
 sekolah bertaraf internasional SDM-nya sudah disiapkan. Namun ke  ka 
baru berjalan  ga tahun,  ba-  ba dibubarkan. Lalu bagaimana tanggung 
jawab terhadap  peserta didik dan orang tua siswa?

Maka ke  ka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 
tahun 2003 diiringi dengan dikeluarkan Badan Hukum Pendidikan tahun 
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2009 dan  sekolah bertaraf internasional melalui dampak yang di  mbulkan 
dari  kebijakan  desentralisasi   pendidikan, kemungkinan yang  mbul adalah 
daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau 
memperoleh pendapatan daerah. Tentu saja hal ini sangat riskan dilakukan 
karena berhubungan langsung dengan masyarakat atau rakyat kecil “akar 
rumput” (grass roots) yang semes  nya mendapatkan   pendidikan gra  s dari 
pemerintah.

Desentralisasi   pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang 
cukup kuat dan besar bagi para kepala dinas   pendidikan. Hal ini membuka 
peluang bagi terciptanya raja-raja kecil di daerah, khususnya ke  ka kontrol 
pemerintah provinsi dan pusat  dak lagi berperan dalam pengambilan 
keputusan. Dengan demikian, para kepala dinas   pendidikan pemerintahan 
kota atau kabupaten tersebutlah yang secara individual memiliki kekuasaan 
dan kewenangan dalam pengambilan keputusan (decision making).

Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang 
semakin lebar antara si kaya dan si kurang mampu. Hal ini bisa terjadi 
karena daerah-daerah dengan Pendapatan Anggaran Daerah atau Sumber 
Daya Alamnya yang besar akan memberikan porsi dana pendapatannya 
itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. Sementara daerah lainnya  dak 
mungkin melaksanakannya karena mereka  dak memiliki dana yang cukup 
untuk menambah insen  f bagi guru-guru mereka21.

Desentralisasi   pendidikan ini juga bisa berdampak nega  f terhadap 
pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah-daerah 
kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas sekaligus secara kuan  tas, 
guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya tersebut. Bagaimana 
halnya dengan daerah-daerah yang pendapatan daerahnya sangat kecil? 
Mereka akan di  nggalkan oleh guru-guru mereka. Akhirnya, tempat-
tempat tertentu di Indonesia ini akan kelebihan tenaga guru, sementara 
daerah lainnya akan mengalami kekurangan tenaga guru. Selain itu, sistem 
 desentralisasi   pendidikan ini hanya akan memindahkan prak  k-prak  k kotor 
korupsi, kolusi, dan nepo  sme (KKN) dari pusat ke daerah. Prak  k KKN di 
21  Tilaar, H.A.R.. Membenahi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.20.
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bidang   pendidikan yang selama ini banyak dilakukan oleh para penguasa 
Orde Baru, ada kemungkinan akan bergerak secara perlahan, tetapi pas   
menuju daerah-daerah yang ‘basah’ dan kaya. Bila daerah-daerah tersebut 
membuka peluang untuk mereka menjalankan misi dan visi malingnya,  dak 
akan mustahil KKN akan menjadi semakin “sukses” berkembang di daerah 
tersebut22.

Selain penjelasan di atas, kita dapat juga memprediksi tentang 
kemungkinan beragamnya hasil belajar siswa. Hal ini karena silabus materi 
 pembelajaran dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, keadaan  sekolah, dan 
kondisi daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut memberi kemungkinan 
terjadinya keberagaman hasil belajar siswa. Kalau kondisi sudah begitu, 
akan sulit bagi kita untuk mendapatkan angka-angka yang dapat berbicara 
dalam skala nasional. Pada akhirnya kondisi ini akan mengarah pada  dak 
meratanya mutu/ kualitas hasil belajar/tamatan siswa kita.

Pembaharuan  sistem Pendidikan Nasional merupakan tuntutan 
yang tak terhindarkan sebagai akibat berbagai perubahan, baik peraturan 
perundang-undangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat. 
Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain perubahan 
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, perubahan Undang-
Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perubahan Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dikeluarkannya  kebijakan pengesahan Undang-Undang Sisdiknas 
nomor 20 tahun 2003 banyak mengalami kontroversi, yang akhirnya 
dilakukan pembatalan pasal-pasal dalam UU Pendidikan. Misalnya, mulai 
tahun 2004, baru satu tahun berjalan sudah ada perubahan dengan alasan 
penyempurnaan, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi atau disingkat KBK 
berubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP. 
Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan UU Sisdiknas muncul gejolak 
di akhir tahun 2006, yaitu dengan  kebijakan peraturan pemerintah Republik 
Indonesia nomor 55 tahun 2007 bab ii pasal 4 ayat (2) yang mengatur 
tentang pelaksanaan  pembelajaran agama, baik  sekolah  negeri maupun 

22  Tilaar, H.A.R.. Op. Cit. hlm.87.
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 swasta pada  ngkat dasar sampai perguruan  nggi harus memberikan 
pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut oleh  peserta didik atau 
mahasiswa yang ada dalam lembaga atau  sekolah mereka, di samping juga 
mengatur penyediaan sarana prasarana untuk ibadah yang diatur dalam 
Bab II ayat (3) yang bunyinya se  ap satuan   pendidikan menyediakan tempat 
menyelenggarakan   pendidikan agama23.

Desentralisasi   pendidikan yang diambil pemerintah dengan anggaran 
20% yang seharusnya bisa dinikma   oleh se  ap warga negara untuk 
menikma     pendidikan, baik  negeri dan  swasta karena proses,  kualitas, 
sampai tujuan   pendidikan adalah sama, sesuai dengan  kebijakan menteri 
  pendidikan, misal proses akreditasi, syarat tenaga pengajar, dan  kurikulum. 
Tetapi ke  ka menyangkut pendanaan   pendidikan, terjadi ke  dakadilan bagi 
masyarakat atau pengelola  sekolah  swasta ke  ka pemerintah mengeluarkan 
 kebijakan tentang pelaksanaan  pembelajaran agama pada  sekolah  swasta 
atau  negeri. Dampak yang paling berat adalah  sekolah  swasta yang notabene 
yayasan kris  ani, sejak awal tahun 2007, seluruh yayasan pengelola 
  pendidikan kris  ani melakukan penolakan secara besar-besaran dengan 
alasan  sekolah- sekolah kris  ani  dak siap untuk mencari guru atau tenaga 
pengajar   pendidikan agama karena peserta didiknya mul  agama. Dalam hal 
ini, walaupun di bawah naungan yayasan berbasis agama, tetapi  peserta 
didik boleh masuk atau ikut menikma     pendidikan tanpa membedakan suku, 
ras, agama. Akhirnya, pemerintah memberikan toleransi atau  kebijakan 
tersebut  dak harus dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pemerintah dalam menyusun Undang-Undang belum merencanakannya 
secara maksimal, termasuk bagaimana dampak dan akibat dari peraturan 
perundang-undangan tersebut.

Setelah BHP dibatalkan oleh pemerintah, juga diiringi penghapusan 
sistem   pendidikan bertaraf internasional yang dianggap oleh mahkamah 
kons  tusi membuat   pendidikan  dak adil dan bertentangan UUD 1945, 
maka sejak tanggal 8 Januari  sekolah rin  san   pendidikan internasional 
dihapuskan. Kemudian pada bulan Maret dunia   pendidikan diwarnai dengan 

23  Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, hlm.87.
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kacaunya penyelenggaraan ujian akhir nasional, yang sebenarnya sebagian 
masyarakat sejak tahun 2003 menolak UAN sebagai penentu kelulusan, 
tetapi pemerintah tetap melaksanakannya dengan alasan menjaga  kualitas 
  pendidikan yang secara nasional sebenarnya bertentangan dengan prinsip 
KTSP dan nilai Pancasila. Karena dalam KTSP, yang bisa mengukur atau 
evaluasi adalah guru itu sendiri, bukan pemerintah, yang seharusnya peran 
negara atau pemerintah kepada semangat reformasi   pendidikan.

Permasalahan yang terjadi terkait dengan  kebijakan   pendidikan 
seharusnya  dak terjadi mengingat   pendidikan mempunyai peranan yang 
sangat pen  ng di dalam pengembangan individu warga negara maupun suatu 
bangsa karena   pendidikan akan memberikan sebuah kontribusi terhadap 
kemajuan dan perkembangan bangsa tersebut. Dalam suatu masyarakat 
demokrasi seper   yang dianut oleh bangsa Indonesia,   pendidikan akan 
sangat mempengaruhi pola pikir kita dalam menentukan arah kemajuan 
bangsa. Keinginan yang cukup  nggi dalam mengenyam   pendidikan sama 
halnya dirasakan oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih 
ataupun masyarakat yang kurang karena   pendidikan merupakan suatu hal 
yang luar biasa pen  ngnya bagi  sumber daya  manusia (SDM). Demikian 
pula dengan perkembangan sosial ekonomi di suatu negara. Pendidikan 
merupakan salah satu  hak yang dapat diperoleh se  ap masyarakat Indonesia 
tanpa diskriminasi. Berangkat dari latar belakang tersebut, penyelenggaraan 
 sekolah bertaraf internasional meneli   materi muatan terkait kesesuaiannya 
dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, 
seper   yang menjadi permasalahan selama ini.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menetapkan bahwa Sistem Pendidikan Indonesia harus mampu 
menjamin pemerataan kesempatan   pendidikan, peningkatan mutu, serta 
relevansi dan efi siensi  manajemen   pendidikan. Pasal (2) Lingkup Standar 
Nasional   pendidikan, melipu  : 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar 
kompetensi; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar 
sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 
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dan 8) standar penilaian.24 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa   pendidikan 
diselenggarakan secara demokra  s dan berkeadilan, serta  dak diskrimina  f 
dengan menjunjung  nggi  hak asasi  manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 
dan kemajemukan bangsa.25 Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa se  ap 
warga negara mempunyai  hak yang sama untuk memperoleh   pendidikan 
yang bermutu.26 Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa se  ap warga negara 
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengiku     pendidikan 
dasar.27 Pasal 34 ayat (2) menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah 
daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 
  pendidikan dasar tanpa memungut biaya.28

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
47 tahun 2008 tentang belajar, dalam rangka melaksanakan ketentuan 
pasal 34 ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, ditetapkan peraturan pemerintah tentang wajib 
belajar yang merupakan program   pendidikan minimal yang harus diiku   
oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan program   pendidikan gra  s yang dimaksud. Pendidikan dasar 
adalah jenjang   pendidikan yang melandasi jenjang   pendidikan menengah, 
berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ib  daiyah (MI) atau bentuk 
lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Hak dan kewajiban masyarakat dalam pasal 13 Undang-Undang 
Sisdiknas juga mengatur tentang  hak masyarakat untuk berperan 
serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan program wajib belajar serta mendapat data 
dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar serta 
masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib 

24  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas), 
(Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm.46 - 47.
25  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Op.Cit. hlm.4.
26  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Op.Cit. hlm.5.
27  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Op.Cit. hlm.5.
28  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Op.Cit. hlm.13.
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belajar. Di samping itu, dalam pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dengan 
tegas mengatakan se  ap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib 
mengiku   program wajib belajar dan orang tua wajib menyekolahkan 
anaknya sampai  ngkat   pendidikan dasar SMP, di samping pasal 12 ayat (3) 
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyupayakan agar se  ap warga negara 
Indonesia usia wajib belajar mengiku   program wajib belajar.

Pengalokasian dana   pendidikan yang diatur dalam pasal 49 ayat 
(1) tentang dana   pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya   pendidikan 
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) pada sektor   pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ayat (2) gaji guru dan dosen diangkat 
oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Ayat (3) dana   pendidikan dari pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk satuan   pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (4) dana   pendidikan dari 
pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (5) ketentuan 
mengenai pengalokasian dana   pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah untuk tenaga pendidik untuk semua jenjang dari PAUD, SD, 
SMP, SMA semua kualifi kasi   pendidikan minimal sarjana dengan rumpun 
ilmu masing-masing yang diatur dalam pasal 29 ayat (1); ayat (2); ayat (3); 
ayat (4); ayat (5); ayat (6). Sedangkan pendidik pada   pendidikan  nggi diatur 
dalam pasal 31 memiliki kualifi kasi   pendidikan minimum lulusan magister 
(S2) program sarjana dan lulusan doktor (S3) untuk program magister (S2) 
dan program doktor (S3), serta dari perguruan  nggi yang telah terakreditasi 
Badan Akreditasi perguruan  nggi seper   yang diatur alam Undang-Undang 
Sisdiknas pasal 60 yang terdiri dari 4 ayat:

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan 
  pendidikan pada jalur   pendidikan formal dan nonformal pada se  ap 
jenjang dan jenis   pendidikan.
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(2) Akreditasi terhadap program dan satuan   pendidikan dilakukan oleh 
pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk 
akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.29

Secara yuridis, diberlakukannya UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, 
yang berar   pemerintah seolah-olah lepas dari tanggung jawab pokok 
dengan adanya  otonomi   pendidikan, akreditasi, dan syarat   pendidikan gra  s 
sifatnya hanyalah menguntungkan bagi sekelompok orang belum mendasar 
secara keseluruhan. Misalnya,   pendidikan gra  s hanya sampai  ngkat SMP 
padahal syarat untuk menjadi calon legisla  f dan tenaga kerja Indonesia 
di luar  negeri minimal berpendidikan SMA, yang berar   orang yang  dak 
memiliki ijazah SMA  dak bisa mencalonkan diri menjadi calon legisla  f, 
serta pemberian gaji pada guru dan dosen terjadi kesenjangan antara 
 sekolah  swasta dan  negeri.

Mengenai konfl ik  norma tersebut, terlihat di dalam ketentuan 
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2008 pasal 3 ayat (2) 
bahwa penyelenggaraan wajib belajar jalur formal   pendidikan dasar, yang 
melipu   SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, di 
dalam ketentuan pasal 5 Sisdiknas tahun 2003 ayat (1) se  ap warga negara 
mempunyai  hak yang sama memperoleh   pendidikan yang bermutu; ayat 
(2) se  ap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan 
  pendidikan sepanjang hayat.

Ketentuan-ketentuan yang tumpang  ndih dan saling berbenturan 
antara peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundangan 
lainnya  dak jarang menimbulkan terjadinya disharmonisasi dan 
dissinkronisasi dalam pengaturan sistem   pendidikan nasional mengenai 
 kurikulum, pembiayaan sarana prasarana, buku ajar seluruh sistem 
  pendidikan yang ada di dalamnya, khususnya yang terkait dengan  hak 

29  Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
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mendapatkan   pendidikan dasar UUD 1945 dan Pancasila yang seharusnya 
menjadi Undang-Undang pokok (basic law) dan menjadi rujukan peraturan 
perundangan lainnya di bidang   pendidikan.

Di samping dissinkronisasi dan disharmonisasi sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, juga terjadi tumpang  ndih (overlapping). Dalam hal ini, 
sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
sektoral, seper   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 
2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah  otonomi, khususnya 
pada pasal 2, pasal 11 bidang   pendidikan tercantum 10 bu  r kewenangan 
yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, di antaranya tujuh hal yang 
penetapannya masih digenggam oleh pusat.

Kewenangan lainnya berhubungan dengan pemanfaatan hasil 
peneli  an, pengaturan, dan pengembangan   pendidikan jarak jauh, serta 
 sekolah internasional, termasuk pula di dalamnya melakukan pembinaan dan 
pengembangan   pendidikan jarak jauh, serta  sekolah internasional, termasuk 
pula di dalamnya melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan 
sastra Indonesia mengenai tujuh hal yang merupakan kewenangan pusat, di 
antaranya berhubungan dengan:

1. standar kompetensi siswa serta pengaturan  kurikulum nasional;
2. penilaian secara nasional;
3. standar materi pelajaran pokok;
4. gelar akademik;
5. biaya penyelenggaraan   pendidikan, penerimaan/perpindahan ser  fi kasi 

siswa/mahasiswa;
6. benda cagar budaya;
7. kalender akademik30.

Dissinkronisasi dan disharmonisasi sebagaimana telah diuraikan 
di atas mengakibatkan terjadinya tumpang  ndih antara berbagai 
peraturan perundang-undangan   pendidikan dengan segala dampak yang 
menyertainya. Pengambilalihan urusan   pendidikan yang semula pemerintah 

30  Lihat Lampiran 3 tentang PP Nomor 25 Tahun 2000 pada Mulyasa, E.. Manajemen 
Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm.194 - 214.
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pusat ( sentralis  k) sesuai dengan  otonomi   pendidikan secara luas, yang 
dilaksanakan di Indonesia memberikan kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengembangkan   pendidikan sesuai dengan kompe  si atau 
kebutuhan daerah serta se  ap daerah diberi wewenang untuk membuat 
APBD, pembentukan UPTD dalam bidang   pendidikan, meskipun urusan 
  pendidikan selama rezim Orde Baru  sentralis  k yang dilaksanakan oleh 
Menteri Pendidikan bersama jajarannya melalui Departemen Pendidikan 
Nasional. Konfl ik  norma (confl ict of norm) sebagaimana telah diungkapkan 
di muka pada akhirnya menimbulkan problema  ka dalam penanganan 
urusan  otonomi   pendidikan pada  ngkat daerah, yang pada akhirnya 
menimbulkan ke  dakpas  an hukum bagi masyrakat karena se  ap daerah 
membuat  kebijakan yang berbeda tetapi kelulusan   pendidikan dasar sampai 
menengah ditentukan ujian akhir nasional.

Secara sosiologi, keberadaan undang-undang sektoral yang bersifat 
disharmonisasi, disinkronisasi, dan tumpang  ndih, serta saling bertentangan 
dengan berbagai dampak yang di  mbulkan, mendorong menteri   pendidikan 
menyelenggarakan   pendidikan dasar gra  s melalui Peraturan Pemerintah 
nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar sampai  sekolah menengah 
pertama (SMP) sekaligus untuk mengatasi kekurangmampuan di Indonesia 
dan peningkatan  sumber daya  manusia untuk menyejahterakan rakyat serta 
mengemban amanah dari UUD 1945 pasal 32 tentang tanggung jawab 
  pendidikan menjadi tanggung jawab negara.

Konfl ik ver  kal (dissinkronisasi) dan horizontal (disharmonisasi) 
berkaitan dengan  otonomi   pendidikan se  ap daerah membuat  kebijakan 
yang berbeda, khususnya program   pendidikan gra  s atau anggaran, 
 kurikulum muatan lokal juga berbeda, bahkan untuk   pendidikan disiapkan 
oleh pusat untuk dana operasional  sekolah yang  dak transparan membuat 
 sekolah- sekolah melakukan  kebijakan pungutan antara  sekolah yang satu 
dengan yang lain berbeda. Pemberlakuan berbagai peraturan perundang-
undangan   pendidikan yang berbeda tentang  otonomi   pendidikan telah 
menyebabkan pelaku   pendidikan sebagai pelaksana di lapangan, baik kepala 
 sekolah, guru, murid  dak memiliki aturan yang jelas dari pemerintah 
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pusat untuk biaya operasional  sekolah. Secara umum,   pendidikan gra  s 
hanya sampai SMP menyebabkan ke  dakadilan dalam akses memperoleh 
  pendidikan dasar karena untuk menjadi calon legisla  f minimal   pendidikan 
SMA.

Kerancuan norma  f dan implikasi  kebijakan yang  dak mencerminkan 
 keadilan dan  kepas  an hukum dalam   pendidikan dasar gra  s selama ini 
belum maksimal dan merata bagi  sekolah  swasta karena  sekolah yang 
gra  s kebanyakan kurang berkualitas, bahkan  sekolah  swasta untuk 
gaji guru juga masih dibebankan kepada orang tua yang menyadari akan 
berbagai permasalahan terkait dengan peraturan  otonomi daerah Undang-
Undang nomor 22 tahun 1999. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 
tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada 
kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu 
wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih 
demokra  s. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan 
pengembangan bidang   pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut 
menuntut adanya perubahan pengelolaan   pendidikan dari yang bersifat 
 sentralis  k kepada yang lebih bersifat  desentralis  k.

Tilaar bahkan mempertegas bahwa  desentralisasi   pendidikan 
merupakan suatu keharusan. Menurutnya, ada  ga hal yang berkaitan 
dengan urgensi  desentralisasi   pendidikan. Ke  ga hal tersebut adalah 1) 
pembangunan masyarakat demokrasi; 2) pengembangan social capital; 
dan 3) peningkatan daya saing bangsa.31 Ke  ga hal tersebut sudah lebih 
dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa  desentralisasi   pendidikan harus 
dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ke  ka bendungan kekuasaan Negara 
Orde Baru (NOB) yang sangat bersifat hegemonik otoritarianisme tersebut 
hancur, kita bisa membayangkan, kemana arah air tersebut “muncrat” atau 
mengalir? Sistem pemerintahan NOB yang sangat  sentralis  k tersebut, 
 ba-  ba karena alasan tertentu berubah menjadi  desentralis  k. Pada 

kenyataannya kita akan menemukan berbagai sikap yang ditunjukkan oleh 
pemerintah daerah, ada yang “muncrat”  dak terkendali, ada yang mengalir 

31  Tilaar, H.A.R.. Op. Cit. hlm.20.
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deras sehingga membuat jalur aliran tersendiri, ada yang mengalir damai 
pada jalurnya, dan sebagainya.

Pemerintah pusat sebagai pihak ekseku  f, yang ditugaskan DPR RI 
untuk menjalankan undang-undang  otonomi di atas berusaha agar  dak 
terdapat daerah yang menyikapi kondisi ini secara “muncrat” liar  dak 
terkendali atau mengalir dengan derasnya di luar jalur yang ada sehingga 
menghantam habis se  ap rintangan. Kondisi yang dijelaskan terakhir, sering 
disebut dengan is  lah reformasi yang “kebablasan”. Kalau mau jujur dengan 
diri sendiri, sebenarnya, masih banyak daerah di Indonesia ini yang  dak atau 
belum siap untuk menerima berbagai kewenangan, termasuk menjalankan 
kewenangan bidang   pendidikan ini. Alasan yang sering terdengar yang 
digunakan oleh daerah tersebut, di antaranya 1)  sumber daya  manusia 
(SDM) mereka belum memadai; 2) sarana dan prasarana mereka belum 
tersedia; 3) anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah; 
4) secara psikologis, mental mereka terhadap sebuah perubahan belum 
siap; 5) mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan.32

1. Kesiapan Daerah
Secara empiris dan realitas di lapangan, harus diakui bahwa masih 

terdapat daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari 
pemerintah pusat, khususnya dalam bidang   pendidikan ini. Berbagai 
kemungkinan yang menyebabkan daerah tertentu belum siap menerima 
 desentralisasi   pendidikan ini sebagai berikut.

a. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Maksud SDM yang 
kurang, yaitu berhubungan dengan kuan  tas dan juga  kualitas. 
Terdapat daerah tertentu yang  kualitas SDM-nya belum dapat 
dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan 
konsep  desentralisasi   pendidikan ini. Demikian pula halnya yang 
berkaitan dengan kuan  tas atau jumlah SDM yang ada. Daerah 
tertentu melihat bahwa dari segi jumlah SDM mereka masih 
sangat terbatas. Kalaupun ada, yang telah menyelesaikan program 

32  Lihat dan bandingkan, Tilaar, H.A.R.. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2000), hlm. 6 - 18.
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magisternya, jumlahnya  dak mencukupi atau  dak memadai.
b. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. 

Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada 
di se  ap daerah. Selama ini mungkin daerah-daerah tertentu 
asyik dan terlena dengan sistem dropping yang diterapkan oleh 
pemerintah pusat. Mereka sangat terkejut (future shock) ke  ka 
 ba-  ba memperoleh kewenangan untuk mengelola secara mandiri 

sebagian besar urusan   pendidikan di daerahnya. Untuk itu, mereka 
belum siap dengan segala bentuk sarana dan prasarana yang 
diperlukan. Jika dalam waktu singkat mereka dipersyaratkan untuk 
melengkapi segala sarana dan prasarana tersebut, mereka akan 
mengalami kesulitan besar, kecuali jika pemerintah pusat masih 
bersedia membantu atau menyediakan segala bentuk sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan  kebijakan 
 desentralisasi   pendidikan tersebut.

c. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sangat rendah. 
Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah 
ter  nggal merasa berkeberatan untuk langsung menerima beban 
kewenangan  kebijakan  desentralisasi   pendidikan ini. Pembiayaan 
pembangunan yang mereka lakukan selama ini ditunjang oleh pusat 
atau provinsi. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka 
tergolong masih sangat rendah. Oleh karena itu, jika memungkinkan, 
mereka masih berharap dapat diberi kesempatan untuk menunda 
pengimplementasian  kebijakan tersebut di daerah mereka. Bila 
memungkinkan, mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah 
daerah lain yang memiliki PAD lebih besar, yang membuat mereka 
bisa mendapatkan sistem subsidi silang.

d. Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah 
perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, 
 dak semua orang memiliki pandangan dan sikap yang sama 

terhadap sebuah perubahan. Sebagian di antara mereka melihat 
perubahan sebagai sesuatu yang samar-samar,  dak jelas,  dak 
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pas  , bahkan sesuatu yang mengkhawa  rkan. Hal ini  dak tertutup 
akan terjadi pada sebagian aparat atau masyarakat di daerah 
tertentu. Ketakutan akan masa depan yang diakibatkan oleh 
perubahan yang terjadi, membuat mereka  dak siap secara mental 
menghadapi perubahan tersebut.

e. Mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Salah 
satu bentuk perubahan yang sering dipakai, yaitu upaya pembaruan. 
Pembaruan dalam bidang   pendidikan saat ini kita kenal dengan 
sebutan pembaruan  kurikulum. Se  ap kali terjadi pembaruan 
 kurikulum, para guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, 
seper   penataran, uji coba model, uji coba mekanisme, sosialisasi 
 kurikulum, dan sebagainya. Semuanya itu ditangkap oleh sebagian 
personel guru kita sebagai sebuah ‘malapetaka’ atau se  daknya 
menjadi beban yang cukup berat bagi mereka.

2. Sikap Daerah
Berbagai sikap yang direpresentasikan oleh beberapa Pemda dalam 

menghadapi implementasi  kebijakan  desentralisasi   pendidikan, di antaranya 
sebagai berikut.

a. Sebagian di antara mereka menunjukkan kegembiraan karena hal 
itu sudah lama mereka tunggu-tunggu.

b. Ada pula yang menyikapi  kebijakan itu dengan biasa-biasa saja. 
Mereka menganggap konsep  desentralisasi merupakan sebuah 
konsekuensi dari perubahan sistem poli  k atau pemerintahan.

c. Sikap lain yang dapat dibaca dari masyarakat Indonesia, yaitu sikap 
pesimis  s. Mereka menganggap  kebijakan tersebut sebagai wujud 
ke  dakberdayaan pemerintah pusat dalam mengelola masyarakat 
daerah.

d. Sikap skep  s yang ditunjukkan oleh sebagian Pemda atau masyarakat 
memperlihatkan ke  dakpercayaan mereka akan maksud baik 
pemerintah pusat. Mereka melihat dan masih membaca adanya 
keinginan-keinginan tersembunyi dari pemerintah pusat. Mereka 
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juga masih merasakan ke  dakikhlasan pemerintah pusat dalam 
melepaskan sebagian wewenangnya kepada Pemda.

e. Sikap lain yang diperlihatkan oleh sebagian Pemda, yaitu sikap 
khawa  r dan rasa takut. Hal ini dilakukan berkaitan dengan 
ketersediaan dana, prasarana, dan sarana yang mendukung kurang 
mereka miliki. Apabila hal ini dipaksakan pada daerah mereka, hanya 
akan menambah banyak orang yang kurang bahagia. Rasa takut ini 
juga berhubungan dengan ke  dakyakinan mereka akan kemampuan 
mereka dalam mengimplementasikan  kebijakan tersebut.

3. Bentuk Kewenangan Pusat
Pemerintah pusat masih saja mempertahankan bentuk-bentuk 

kewenangan di dunia   pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan 
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah  otonomi, khususnya 
pada pasal 2, bu  r 11, bidang   pendidikan tercantum 10 bu  r kewenangan 
yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, di antaranya terdapat tujuh 
hal yang penetapannya masih digenggam oleh pusat. Kewenangan lainnya 
berhubungan dengan pemanfaatan hasil peneli  an, pengaturan, dan 
pengembangan   pendidikan jarak jauh, serta  sekolah internasional. Termasuk 
pula di dalamnya, melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan 
sastra Indonesia. mengenai tujuh hal yang penetapannya masih di bawah 
kewenangan pusat, di antaranya berhubungan dengan standar kompetensi 
siswa serta pengaturan  kurikulum nasional dan penilaian secara nasional; 
standar materi pelajaran pokok; gelar akademik; biaya penyelenggaraan 
  pendidikan; penerimaan, perpindahan, ser  fi kasi siswa/mahasiswa; benda 
cagar budaya; dan kalender akademik.33

4. Dampak Kebijakan
Dampak yang di  mbulkan dari  kebijakan  desentralisasi   pendidikan 

adalah sebagai berikut.

33  Lihat lampiran 3 tentang PP nomor 25 tahun 2000 pada Mulyasa, E.. Op. Cit. hlm.194 
- 214.
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a. Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk 
mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah. Tentu saja hal 
ini sangat riskan dilakukan karena berhubungan langsing dengan 
masyarakat atau rakyat kecil “akar rumput” (grass roots) yang 
semes  nya mendapatkan   pendidikan gra  s dari pemerintah.

b. Desentralisasi   pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang 
cukup kuat dan besar bagi para kepala dinas   pendidikan. Hal 
ini membuka peluang bagi terciptanya raja-raja kecil di daerah, 
khususnya ke  ka kontrol pemerintah privinsi dan pusat  dak 
lagi berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, 
para kepala dinas   pendidikan pemerintahan kota atau kabupaten 
tersebutlah yang secara individual memiliki kekuasaan dan 
kewenangan dalam pengambilan keputusan (decision making).

c. Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang 
semakin lebar antara si kaya dan si kurang mampu. Hal ini bisa 
terjadi karena daerah-daerah dengan PAD besar akan memberikan 
porsi dana pendapatannya itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. 
Sementara daerah lainnya  dak mungkin melaksanakannya. Hal itu 
terjadi karena mereka  dak memiliki dana yang cukup besar untuk 
menambah insen  f bagi para guru-guru mereka.34

d. Desentralisasi   pendidikan ini juga bisa berdampak nega  f terhadap 
pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah-
daerah kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas sekaligus 
secara kuan  tas, guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya 
tersebut. Bagaimana halnya dengan daerah-daerah yang PAD-nya 
sangat kecil? Mereka akan di  nggalkan oleh guru-guru mereka. 
Akhirnya, tempat-tempat tertentu di Indonesia ini akan kelebihan 
tenaga guru, sementara daerah lainnya akan mengalami kekurangan 
tenaga guru.

e. Ada juga yang mengatakan bahwa  desentralisasi ini hanya akan 
memindahkan prak  k-prak  k kotor korupsi, kolusi, dan nepo  sme 

34  Tilaar, H.A.R. Op.Cit, hlm.87.
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(KKN) dari pusat ke daerah. Prak  k KKN di bidang   pendidikan yang 
selama ini banyak dilakukan oleh para penguasa Orde Baru ada 
kemungkinan akan bergerak secara perlahan, tetapi pas   menuju 
daerah-daerah yang ‘basah’ dan kaya. Bila daerah-daerah tersebut 
membuka peluang untuk mereka menjalankan misi dan visi 
malingnya,  dak akan mustahil KKN akan menjadi semakin “sukses” 
berkembang di daerah tersebut.35

f. Selain penjelasan di atas, kita dapat juga memprediksi tentang 
kemungkinan beragamnya hasil belajar siswa. Hal ini karena silabus 
materi  pembelajaran dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, keadaan 
 sekolah, dan kondisi daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut 
memberi kemungkinan terjadinya keberagaman hasil belajar siswa. 
Kalau kondisi sudah begitu, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan 
angka-angka yang dapat berbicara dalam skala nasional. Pada 
akhirnya kondisi ini akan mengarah pada  dak meratanya 
mutu/ kualitas hasil belajar/tamatan siswa kita.

Ditambah dengan inkonsistensi antara peraturan dan pelaksanaanya 
(enforcement) telah berakibat pada lemahnya koordinasi antarinstansi 
antara pemerintah pusat dan daerah, yang berakibat terhadap kurangnya 
 kepas  an hukum bagi rakyat menyangkut  keadilan dalam akses terhadap 
memperoleh   pendidikan yang bermutu dan berkualitas, serta  keadilan tanpa 
melihat  swasta atau  negeri karena semuanya memiliki  hak dan kewajiban 
yang sama, baik bagi  sekolah, tenaga pendidik, maupun murid dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa seper   yang tertuang dalam pasal 28D. 
Ayat (1) se  ap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan 
 kepas  an hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Ayat (2) se  ap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 
adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat (3) se  ap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1,2, dan 3) 

35  Bandingkan dengan Ibid.
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adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 
suasana belajar agar  peserta didik secara ak  f mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah   pendidikan yang berdasarkan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, dan berakar pada keanekaragaman 
budaya dan masyarakat Indonesia, serta responsif terhadap tuntutan 
perubahan zaman.

3. Sistem   pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen   pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu, yang melipu   satu sistem   pendidikan, 
 peserta didik, tenaga kependidikan, pengelola   pendidikan,  kurikulum, 
sarana dan prasarana, aturan dan  kebijakan   pendidikan untuk mencapai 
tujuan   pendidikan nasional.36

Sementara itu, dalam Bab IV, pasal 7, 8, 9 Rancangan Undang-Undang 
Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut disebutkan 
pula sebagai berikut.

1. Pasal (7), se  ap warga negara wajib mendukung keberlangsungan 
penyelenggaraan   pendidikan.

2. Pasal (8), masyarakat berhak untuk berperan serta dalam rancangan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program   pendidikan pada jalur 
 sekolah dan/atau luar  sekolah.

3. Pasal (9), masyarakat wajib memberikan dukungan  sumber daya dalam 
penyelenggaraan   pendidikan.

Selanjutnya, sistem   pendidikan nasional selalu menghadapi tantangan 
sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga 
perlu dilakukan pembaharuan secara terarah dan berkesinambungan agar 
dapat di  ngkatkan kinerjanya dalam pemeratan kesempatan   pendidikan, 
peningkatan mutu, relevansi, dan efi siensi  manajemen   pendidikan bertolak 

36  DPR RI. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. (Jakarta: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2001).
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dari sistem   pendidikan tersebut. Maka, bangsa Indonesia perlu mewujudkan 
visi   pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 
untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang 
 manusia yang berkualitas sesuai tujuan didirikan negara Indonesia.

Peraturan perundang-undangan secara umum belum dapat menjamin 
pelaksanaan penegakan hukum secara efek  f. Hal ini disebabkan oleh 
lima faktor. Pertama, substansi peraturan perundang-undangan kurang 
lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan. Kedua, substansi peraturan 
perundang-undangan tumpang  ndih satu sama lainnya. Ke  ga, ada 
substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan 
kepen  ngan pemerintah terlalu besar melebihi kepen  ngan masyarakat 
luas. Keempat, masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara 
fungsi ekseku  f, legisla  ve, dan yudika  f. Kelima, kesadaran bertanggung 
jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan 
perundang-undangan dan penegakan hukum masih lemah.37

Terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, sebenarnya 
telah dilakukan peneli  an oleh Aprilina Pramestri dalam tesisnya yang 
berjudul Kebijakan Hukum Pendidikan tentang Badan Hukum Pendidikan 
Terkait dengan Hak Memperoleh Pendidikan (Sinkronisasi Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Program Magister Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Buku ini mengangkat isu hukum atau 
legal isu mengenai badan hukum   pendidikan dijadikan sebagai  kebijakan 
pemerintah dalam bidang   pendidikan di antara alterna  f  kebijakan lain dan 
kesesuaian materi dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang 
Badan Hukum Pendidikan terkait pendanaan Badan Hukum Pendidikan dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kaitannya 
dengan  hak memperoleh   pendidikan.

Hasil peneli  an tersebut menyimpulkan dasar pemilihan  kebijakan 
Badan Hukum Pendidikan di antara alterna  f  kebijakan lain, karena BHP 

37  Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum,  Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum, 
(Bandung:  Mandar Maju,  2001), hlm.11 - 12.
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secara yuridis merupakan amanah dari ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 
penyelenggara dan/atau satuan   pendidikan formal yang didirikan oleh 
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum   pendidikan. Selain 
itu, karena pemerintah mengangap perlu adanya suatu badan hukum 
yang dapat menjamin kemandirian BHP dengan menerapkan  manajemen 
berbasis  sekolah pada   pendidikan dasar dan/atau menengah dan  otonomi 
bagi   pendidikan  ngi. PT  dak lagi dipusingkan dengan rantai birokrasi 
yang panjang dan otonominya untuk mengelola dana secara mandiri, serta 
ke  ka mendapatkan hasil dari usaha, dapat langsung digunakan untuk 
penyelenggaraan   pendidikan. Dalam UU BHP terdapat suatu pembagian 
masalah penanaan dengan jelas. Pemilihan  kebijakan UU BHP harus dapat 
memberikan suatu kemanfaatan sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan 
selaras dengan tujuan hukum yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham.

Selain itu, dalam buku Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si dengan 
judul Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila menyimpulkan 
Pancasila sebagai roh, asas atau dasar yang lahir dari nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka, pembentukan suatu 
peraturan hukum dan sistem hukum dan bekerjanya sistem hukum harus 
bersumber dan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai falsafah 
dan dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan bagi masyarakat 
yang berkeadilan dan bermartabat sehingga hukum Indonesia berfungsi 
sebagai pengayoman. Hukum dijadikan oleh rakyat sebagai tempat untuk 
mengayomi dan melindungi dari  ndakan-  ndakan yang menimbulkan 
keresahan, ke  dakamanan, serta  ndakan yang dapat melanggar  hak- hak 
individu se  ap orang. Pengayoman tersebut dapat terwujud apabila hukum 
mampu memberikan rasa aman kepada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. 
Bila hukum dapat melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, 
maka hukum akan memperoleh kewibawaan di mata dan ha   rakyat.

Selanjutnya, buku ini melihat tanggung jawab hukum pemerintah 
dalam penyelenggaraan   pendidikan nasional dari sisi yang berbeda dan 
perbedaan yang esensial dengan peneli  an terdahulu yang menganalisis 
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tentang Badan Hukum Pendidikan dengan  hak memperoleh   pendidikan 
sehingga meni  kberatkan antara sinkronisasi Badan Hukum Pendidikan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sedangkan buku ini, menganalisis aspek tanggung jawab hukum pemerintah 
dalam menyelenggarakan sistem   pendidikan nasional dari perspek  f 
sosiologi atau peneli  an empiriknya terhadap peraturan perundang-
undangan nomor 47 tahun 2008 tentang   pendidikan,   pendidikan dasar, yang 
selama ini belum mengakomodasi untuk se  ap warga negara memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk meningkatkan taraf 
hidupnya yang selama ini belum terlindungi secara norma  f sehingga 
seolah-olah terjadi pembiasan yuridis terhadap  kebijakan   pendidikan gra  s 
pada sampai jenjang SMP.

Permasalahan mengapa seolah terjadi pembiaran atau sekadar slogan 
bahwa   pendidikan dasar gra  s sampai  ngkat SMP. Inilah yang menjadi daya 
tarik dilakukannya peneli  an dalam rangka penyusunan buku ini dengan 
judul Tanggung Jawab Hukum Pemerintah terhadap Penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional. Buku ini diharapkan dapat mengungkap permasalahan 
mengapa   pendidikan dasar gra  s  dak dapat dilaksanakan dengan baik, 
tentunya dengan mengungkap fakta-fakta penyebabnya dan mencarikan 
solusi yuridisnya.

Esensi dari   pendidikan dasar gra  s sampai  ngkat SMP sebenarnya 
terletak pada alasan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk se  ap 
warga negara, terlebih bagi rakyat kurang mampu, dapat mencalonkan diri 
menjadi legisla  f, serta menjadi tenaga kerja Indonesia di luar  negeri yang 
legal dalam meningkatkan kesejahteraannya, serta  hak- hak norma  fnya. 
Apabila se  ap warga negara minimal mendapatkan   pendidikan gra  s 
sampai  sekolah menengah atas (SMA), maka kesempatan untuk menjadi 
calon legisla  f menjadi terbuka dan memenuhi syarat untuk menjadi TKI di 
luar  negeri pada tahun 2015 secara legal, yang  hak dan kewajibannya sudah 
dinyatakan dengan tegas di dalam undang-undang.
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A. Teori Negara Hukum
Secara tegas, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa 

negara Indonesia adalah  negara hukum. Jadi, kons  tusi Indonesia telah 
menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtsstaat). Konsep rechtsstaat dan the  rule of law memiliki 
keterkaitan dengan konsep nomocracy yang secara e  mologis berasal dari 
kosakata Yunani nomos dan cratos. Kata  nomokrasi dapat dibandingkan 
dengan demos dan cratos atau kra  en. Dalam demokrasi, nomos berar   
 norma, sedangkan cratos ar  nya kekuasaan1. Faktor penentu penyelenggara 
kekuasaan merupakan  norma atau hukum. Is  lah  nomokrasi pada dasarnya 
berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai 
kekuasaan ter  nggi.

Wacana konsep  negara hukum pertama kali muncul dalam sebuah 
is  lah Inggris dikembangkan oleh A.V. Dicey, yaitu  rule of law. Selanjutnya, 
berkembang dan terkenal di Amerika Serikat dengan is  lah the  rule of law, 

1Asshiddiqie, Jimmly. “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Orasi Ilmiah pada 
Wisuda Sarjana Hukum FH Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004, dimuat dalam 
Jurnal Simbur Cahaya, No.25 Tahun IX, Mei 2004, hlm.166.

BAB II
PENJELASAN BERBAGAI TEORI DAN KONSEP
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and not a man, yang mempunyai makna pemimpin merupakan hukum itu 
sendiri, dan bukan orang. Plato dalam karyanya berjudul Nomoi, kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Inggris The Laws2, nampak jelas ide  nomokrasi 
tersebut sesungguhnya telah ada sejak lama dan dikembangkan berawal 
dari Yunani kuno.

Konsep  negara hukum di Eropa Kon  nental dikembangkan, antara lain 
oleh para tokoh, seper   Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan 
lainnya menggunakan is  lah Jerman rechtsstaat, sedangkan dalam tradisi 
Anglo-Amerika, konsep  negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. 
Dicey. Is  lah  rule of law mulai populer dengan terbitnya karya Dicey pada 
tahun 1885 dengan judul Introduc  on to the Study of Law and Cons  tu  on.

Memperha  kan latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, 
terdapat perbedaan antara konsep  rule of law dan konsep rechtsstaat. 
Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolu  sme 
sehingga sifatnya revolusioner, sedangkan konsep  rule of law berkembang 
secara evolusione3. Latar belakang yang menopang konsep rechtsstaat 
dan  rule of law meski berbeda, namun pencerahan kedua konsep tersebut 
tumbuh subur di Indonesia. Seiring dengan dinamika tersebut, maka konsep 
rechtsstaat telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep 
modern. Sesuai sifat dasarnya, konsep klasik disebut klassiek liberale en 
democra  sche echtsstaat, yang sering hanya disingkat dengan democra  sche 
rechtsstaat, sedang konsep modern yang muncul di Belanda disebut sociale 
rechtsstaat atau juga disebut sociale – democra  sche rechtsstaat4.

Stahl (2005) mengemukakan konsep  negara hukum (rechtsstaat) itu 
mencakup empat elemen pen  ng, yaitu 1) perlindungan  hak asasi  manusia; 
2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; 
dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Hal yang sama diuraikan oleh A.V. 
Dicey tentang  ga ciri pen  ng dalam se  ap Negara Hukum yang disebutnya 

2 Lihat karya Plato. The Laws, (tk: Penguin Classecs, 1986), diberi kata pengantar oleh 
Trevor J. Saunders, hlm.72.
3 Hadjon, Philipus M.. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 
1987).
4 Ibid. hlm.74.
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dengan is  lah The Rule of Law, yaitu 1) supremasi hukum; 2) persamaan 
dalam hukum; 3) dan asas legalitas. Empat prinsip rechtsstaat yang 
dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ke  ga prinsip 
 rule of law yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri 
 negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh The Interna  onal 
Commission of Jurist, prinsip-prinsip  negara hukum itu ditambah lagi dengan 
prinsip peradilan bebas dan  dak memihak (independence and impar  ality 
of judiciary), di zaman sekarang, mungkin dirasakan mutlak diperlukan 
dalam se  ap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri pen  ng 
 negara hukum menurut “The Interna  onal Commission of Jurists”, melipu  : 
1) negara harus tunduk pada hukum; 2) pemerintah menghorma    hak- hak 
individu; dan 3) peradilan yang bebas dan  dak memihak.5

Konsep rechsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang ideologi 
absolu  sme sehingga sifatnya lebih revolusioner. Tetapi sebaliknya, konsep 
the  rule of law berkembang lebih bersifat revolusioner. Hal ini tercermin 
dari kriteria dan substansi rechsstaat yang bertumpu pada sistem hukum 
kon  nental yang dikenal sebagai Civil Law System atau Modern Roman Law, 
sedangkan The Rule of Law merujuk pada sistem hukum Anglo Saxon atau 
Common Law System.6

Apabila dicerma   secara mendalam, dapat ditemukan perbedaan 
yang mendasar dari Civil Law System dan Comman Law System 
sebagaimana dimaksud di atas, terutama penekananya pada karateris  k 
pengoperasiannya, yang melipu  :

1. karakteris  k Civil Law System adalah meni  kberatkan operasionalnya 
pada administra  on, sedangkan Common Law System menekankan 
operasionalnya pada judicial;

2. konsep rechsstaat lebih mengutamakan prinsip wetma  gheid 
yang kemudian menjadi rechma  gheid, sedangkan the  rule of law 
mengutamakan prinsip Equality Before the Law.7

5 Asshiddiqie, Jimly. Op Cit. hlm.167.
6 Hadjon, Philipus M.. Op Cit. hlm.72.
7 Mahfud, M.D.. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 
hlm.127 - 128.
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Sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

1. Unsur-unsur dari rechsstaat, antara lain adanya
a. perlindungan  Hak Asasi Manusia;
b. pemisahaan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin 

perlindungan  Hak Asasi Manusia;
c. pemerintahan berdasarkan peraturan hukum;
d. peradilan administrasi.

2. Unsur-unsur dari The Rule of Law, antara lain adanya
a. supremasi peraturan hukum;
b. kesamaan kedudukan se  ap warga negara di hadapan hukum;
c. jaminan perlindungan  Hak Asasi Manusia.

Sebagai  negara hukum (rechsstaat), terdapat lima asas yang 
terkandung di dalamnya, antara lain:

1. keberadaan kons  tusi merupakan ciri utama keberadaan  negara hukum;
2. semua pengaturan pemerintah didasarkan pada hukum;
3. seluruh produk hukum dibuat oleh lembaga legisla  f;
4. sistem peradilan yang bebas;
5. terdapat lembaga Mahkamah Kons  tusi dan Komisi Yudisial.8

Setelah membandingkan kedua konsep di atas, dapat disimpulkan 
bahwa antara keduanya terdapat persamaan di antara   k penekanan 
kedua konsep hukum di atas, yaitu 1) sama-sama memberi pengakuan 
dari perlindungan terhadap  Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai  hak dasar 
se  ap warga negara; dan 2) menawarkan  lembaga peradilan yang bersifat 
independen untuk memberi perlindungan HAM. Sedangkan perbedaannya, 
tampak dari pengaturan lembaga peradilannya, yaitu 1) peradilan yang 
dimaksud pada konsep rechsstaat adalah peradilan administrasi yang 
bersifat independen, tetapi pada the  rule of law karena menekankan pada 
persamaan kedudukan se  ap warga negara di hadapkan hukum, maka bagi 
se  ap warga negara maupun pemerintahan diberlakukan satu  lembaga 
peradilan. Dengan demikian,  dak perlu membentuk peradilan administasi 
secara tersendiri.
8 Wirawan, Tjuk. 2010. Bahan Ajar Hak- hak Dasar dan HAM dalam Negara Hukum, 
(Surabaya: UNTAG-Program DIH,  ), hlm 22.
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Konsep rechsstaat dan the  rule of law pada prisnipnya mempunyai 
landasan fi losofi  yang sama, yaitu berdasarkan pada paham liberal 
individualis  k, yang menempatkan  hak asasi  manusia sebagai konsentrasi 
utama dalam penegakan hukum (law enforcement). Perlindungan hukum 
(legal protec  on), dan supremasi hukum (suprema  on of law) atas 
kekuasaan negara. Kedua konsep mengenai  negara hukum sebagaimana 
dimaksud di atas, banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke mengenai 
 hak asasi  manusia secara ilmiah, yaitu  hak hidup,  hak milik, kebebasan, 
dan kemerdekaan serta prinsip pemisahan kekuasaan negara ke dalam 
organ legisla  f, eksku  f, dan yudika  f untuk menjamin terlindungnya  hak 
asasi se  ap warga negara, yang kemudian diiku   dan dikukuhkan oleh 
Montesquieu dengan ajaran pemisahan kekuasaan yang disebut “Tias 
Poli  ca”, dan Jean Jacques Rousseau dengan paham “kedaulatan rakyat” 
melalui pengenalan paham “demokrasi” yang bersifat universal.9

Keberadaan  hak asasi  manusia menurut John Locke, secara alamiah 
memang mendahului berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara 
didasarkan pada perjanjian masyarakat untuk melindungi  hak hidup,  hak 
milik, dan kebebasan individu se  ap warga negara. Kekuasaan negara 
yang terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat perlu diatur dengan 
peraturan perundang-undangan dengan menempatkan kekuasaan ter  nggi 
dalam negara dan menjadi tugas negara untuk melindungi  hak asasi 
se  ap warga negara. Konsekuensi logisnya, kekuasaan untuk membentuk 
perundang-undangan (legisla  ve power) harus dipisahkan dari kekuasaan 
pelaksana undang-undang (execu  ve power) dan kekuasaan peradilan 
(judica  ve power).10

Pandangan John Locke mengenai  hak asasi  manusia dan pemisahan 
kekuasaan, selanjutnya diperkuat dengan ajaran Trias Poli  ca dari 
Monstesquieu dan paham kedaulatan rakyat dari Jack Rousseau sebagaimana 
dimaksud di atas, pada gilirannya mempengaruhi berdirinya negara-negara 

9 Von Schmid, J.J.. Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, (Terjemahan: Wiratmo 
dan Djamaluddin Dt. Singomangkuto), (Jakarta: PT Pembangunan, 1980), hlm.144 - 178.
10 Ibid. hlm.144 - 178.
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modern di Eropa Kon  enental dan negara-negara Anglo Saxon pada abad ke 
17 –19 dengan kombinasi perjuangan poli  k berdasarkan paham kedaulatan 
rakyat dan kedaulatan hukum, yang kemudian dituangkan dalam kons  tusi 
negara-negara tersebut.

Hadjon menegaskan bahwa konsep Rechsstaat pada dasarnya 
bertumpu pada sistem hukum kon  nental yang disebut Civil Law System 
dengan karateris  k administra  f, sedangkan konsep the  rule of law 
berdasarkan pada sistem hukum Angli Saxon yang disebut sebagai Common 
Law System dengan karakteris  k judicial. Selain itu, pembentukan hukum 
dalam sistem Civil Law dilakukan melalui pembentukan perundang-undangan 
dan kodifi kasi, sedangkan dalam sistem Common Law, pembentukan hukum 
dilakukan melalui preseden yang dikenal sebagai judge-made law.11

Negara hukum pada dasarnya dapat dibedakan antara  negara hukum 
dalam penger  an formal dan  negara hukum dalam ar   materiil. Negara 
hukum ar   formal merupakan penegakan hukum yang dihasilkan oleh 
lembaga legisla  f dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan  negara hukum 
dalam penger  an materiil, yaitu selain menegakkan hukum, aspek  keadilan 
juga menjadi perhatain pokok sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.12

Utrecht membedakan antara  negara hukum formil atau  negara hukum 
klasik, dan  negara hukum materiil atau  negara hukum modern13. Negara 
hukum formil menyangkut penger  an hukum yang bersifat formil dan 
sempit, yaitu dalam ar   peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan 
yang kedua, yaitu  negara hukum materiil yang lebih mutakhir, mencakup 
pula penger  an  keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam 
bukunya Law in A Changing Society membedakan antara  rule of law dalam 
ar   formil, yaitu dalam ar   ortanized public power dan  rule of law dalam ar   
materiil, yaitu the rule of just law.

11 Hadjon, Philipus M.. Op Cit. hlm.71 - 74.
12 Rosyada, Dede, et.al.. Demokrasi, Hak Asaasi Manusia, dan Masyarakat Madani, 
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm.117.
13 Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ich  ar, 1962), hlm.9.
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Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan dalam konsepsi 
 negara hukum,  keadilan  dak serta merta terwujud secara substan  f, 
terutama karena penger  an mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi 
oleh aliran penger  an hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran 
pikiran hukum materiil. Apabila hukum dipahami secara kaku dan sempit 
dalam ar   peraturan perundang-undangan semata, niscaya penger  an 
 negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas, serta 
belum tentu menjamin  keadilan substan  f.

Di samping is  lah the  rule of law, Friedman juga mengembangkan 
is  lah the rule of just law untuk memas  kan penger  an tentang the  rule 
of law tercakup penger  an  keadilan yang lebih esensial daripada sekadar 
memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam ar   sempit. Kalaupun 
is  lah yang digunakan tetap the  rule of law yang digunakan untuk menyebut 
konsepsi tentang  negara hukum di zaman sekarang.

Konsekuensi sebagai  negara hukum, segala sesuatu yang berkaitan 
dengan penyelesaian berbagai kepen  ngan anggota masyarakat dan 
umum, termasuk sengketa masalah pertanahan, penyelesaiannya dilakukan 
menurut hukum. Is  lah rechtsstaat yang digunakan dalam penjelasan 
hukum UUD 1945 berasal dari konsep rechtsstaat yang bertumpu atas 
sistem kon  nental yang disebut civil law atau roman law.

Indonesia  negara hukum (rechtstaat) jelas bukan sembarang nama. 
Nama merupakan doa, harapan, dan cita-cita. Nama yang terkesan Indo-
Barat ini telah melekat pada UUD 1945 (sebelum perubahan). Ke  ka 
negara ini telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri 
negara pas   telah memperhitungkan dengan cermat, matang, dan ha  -
ha   segala konsekuensi yang harus ditanggung oleh segenap komponen 
bangsa pada generasi-generasi sesudahnya. Secara eksplisit, dipesankan 
bahwa penamaan itu dimaksudkan agar sistem pemerintahan negara 
diselenggarakan berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan 
belaka (machtstaat).14

14 Atmoredjo, Sudjito. “Negara Hukum dalam Perspek  f Pancasila”, Makalah, Disampaikan 
dalam Kongres Pancasila, Kerja Sama Mahkamah Kons  tusi RI dan Universitas Gajah Mada, 
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Sistem kons  tusi negara Republik Indonesia, cita  negara hukum itu 
menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan 
Indonesia sejak kemerdekan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 
sebelum adanya perubahan, ide  negara hukum  dak dirumuskan secara 
eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menurut 
ide rechtsstaat, bukan machtsstaat. Selanjutnya dalam Kons  tusi Republik 
Indonesia Serikat tahun 1949, ide  negara hukum bahkan tegas dicantumkan. 
Rumusan Indonesia  negara hukum kembali dicantumkan dalam Undang-
Undang Dasar Sementara tahun 1950. Oleh karena itu, dalam perubahan 
ke  ga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam pasal 
1 ayat (3) menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara 
hukum Indonesia bukanlah sekadar kerangka bangunan formal, tetapi lebih 
dari itu, ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan  norma- norma, seper   
kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan, dan  keadilan yang sepakat dianut 
bangsa Indonesia.

Apabila UUD 1945 tersebut dibaca secara mendalam dan menyeluruh, 
sejak jiwa dan semangat sampai dengan perumusan pasal demi pasal, 
ditemukan pesan yang lebih bermakna bahwa hakikat  negara hukum 
merupakan bangunan atau organisasi seluruh rakyat Indonesia, sebagai 
tempat musyawarah, saling memberi dan mencintai agar dicapai kehidupan 
yang sejahtera dan bahagia dalam naungan rida Ilahi. Secara bijak, the 
founding fathers and mothers menyampaikan pesan bermakna tersebut 
dalam bentuk rumusan tujuan negara dan dasar negara15.

Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia mengungkapkan kembali Indonesia sebagai  negara hukum dalam 
pasal 4 huruf a dan penjelasannya sebagai berikut.

Ombudsman bertujuan:

Huruf (a): mewujudkan  negara hukum yang demokra  s, adil, dan sejahtera; 
Penjelasan pasal 4 huruf (a):
1 Juni 2009, Balai Senat UGM Yogyakarta.
15 Atmoredjo, Sudjito. Op. Cit. hlm.4.
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Yang dimaksud dengan “ negara hukum” adalah negara yang dalam 
segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan 
hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan 
meningkatkan kehidupan demokra  s yang sejahtera, berkeadilan, 
dan bertanggung jawab.16

B. Teori Tujuan Hukum
1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah fi lsafat hukum. Tujuan hukum 
bukan hanya  keadilan, tetapi juga  kepas  an hukum dan kemanfaatan 
hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ke  ganya. 
Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari 
ke  ganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa 
di antara ke  ga tujuan hukum tersebut,  keadilan merupakan tujuan 
hukum yang paling pen  ng, bahkan ada yang berpendapat bahwa 
 keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya17.

Keadilan sebagai jus   a constans et perpetua voluntas ius suum  
cuique tribuendi ( keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan 
tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) 
atau tribuere cuique suum – to give everybody his own,  keadilan 
memberikan kepada se  ap orang yang menjadi haknya18. Perumusan 
ini dengan tegas mengakui  hak masing-masing person terhadap lainnya, 
serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala. Dalam hubungan 
antara  keadilan dengan negara, Plato (428 - 348 SM) menyatakan bahwa 
negara ideal apabila didasarkan atas  keadilan dan  keadilan baginya 
adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini ar  nya warga hidup 

16 H. Muchsin. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, (Surabaya: UNTAG Press, 2010), 
hlm.41.
17 Soepiadhy, Soetanto. “Keadilan Hukum”, Harian Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.
18 Notohamidjojo, O.. Masalah Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm.18 - 19.
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sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing 
warga negara menjalani hidup secara baik, sesuai dengan kodrat dan 
posisi sosialnya masing-masing19.

Aristoteles dalam karyanya Nichomachean Ethics, mengungkapkan 
bahwa  keadilan mengandung ar   berbuat kebajikan atau dengan 
kata lain,  keadilan adalah  kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, 
jus  ce consists in trea  ng equals equality and un-equals un-equality, 
in propor  on to their inequality. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk 
hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan yang  dak sama, juga 
diperlakukan  dak sama secara proporsional”.20

Perkembangan lebih lanjut tentang  keadilan, Thomas Aquinas 
(1225 - 1274) mengajukan  ga struktur fundamental (hubungan dasar), 
yaitu a) hubungan antarindividu (ordo par  um ad partes); b) hubungan 
antarmasyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (ordo to  us ad 
partes); dan c) hubungan antarindividu terhadap masyarakat secara 
keseluruhan (ordo par  um ad totum). Menurut Thomas Aquinas, 
 keadilan distribu  f pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap 
person  manusia dan keluhurannya. Dalam konteks  keadilan distribu  f, 
 keadilan dan kepatutan (equity)  dak tercapai semata-mata dengan 
penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan 
antara satu hal dengan hal lainnya. Ada dua bentuk kesamaan, yaitu 1) 
kesamaan proporsional; dan 2) kesamaan kuan  tas atau jumlah21.

Friedmann menyatakan bahwa formulasi  keadilan Aristoteles 
merupakan suatu kontribusi terbesarnya bagi fi lsafat hukum. Di 
samping itu, ia juga membedakan  keadilan menurut hukum dan 
 keadilan menurut alam. Keadilan alamiah adalah  keadilan yang 
daya berlakunya  dak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, serta 
keberadaannya bukan hasil pemikiran masyarakat. Keadilan 
hukum adalah  keadilan yang pada asalnya  dak berbeda, tetapi 

19 Soepiadhy, Soetanto. Op. Cit.
20 Ibid.
21 Sumaryono, E.. E  ka Profesi Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.124.
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bilamana telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan22.

Thomas Aquinas membedakan  keadilan atas dua kelompok, 
yaitu  keadilan umum (ius   a generalis) dan  keadilan khusus 
(ius   a specialis). Keadilan umum adalah  keadilan menurut 
kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi 
kepen  ngan umum. Selanjutnya,  keadilan khusus adalah 
 keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan 
khusus ini dibedakan menjadi 1)  keadilan distribu  f (ius   a 
distribu  va); 2)  keadilan komuta  f (ius   a commuta  va); dan 
3)  keadilan vindika  f (ius   a vindica  va). Keadilan distribu  f 
adalah  keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam 
lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara 
hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim, apabila orang 
itu memiliki kecakapan menjadi hakim. Keadilan komuta  f 
adalah  keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan 
kontraprestasi. Keadilan vindika  f adalah  keadilan dalam  ndak 
pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau 
denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan 
atas  ndak pidana yang dilakukannya23.

2. Teori Kepas  an Hukum
Aristoteles dalam bukunya Rhetorica, menjelaskan bahwa tujuan 

hukum adalah menghendaki  keadilan semata-mata; dan isi (materi 
muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran e  s mengenai apa yang 
dikatakan adil dan apa yang dikatakan  dak adil. Menurut teori ini, hukum 
mempunyai tugas suci dan luhur, yakni  keadilan dengan memberikan 
kepada  ap-  ap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan 
peraturan tersendiri bagi  ap-  ap kasus. Untuk terlaksananya hal 
tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang 
dinamakan algemene regels (peraturan/ketentuan umum); di mana 

22 Soepiadhy, Soetanto. Op. Cit.
23 Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kri  s Atas Teori-teori Hukum, (Jakarta: 
Rajawali Press, 1990. hlm.52.
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peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi  kepas  an 
hukum24.

Kepas  an hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman 
dan keter  ban dalam masyarakat karena  kepas  an hukum mempunyai 
sifat sebagai berikut. a) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa 
yang bertugas mempertahankan dan membina tata ter  b masyarakat 
dengan perantara alat-alatnya; b) sifat undang-undang, yang berlaku 
bagi siapa saja25.

Kepas  an hukum ditujukan pada sikap lahir  manusia, ia  dak 
mempersoalkan apakah sikap ba  n seseorang itu baik atau buruk, 
yang diperha  kan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepas  an 
hukum  dak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap 
ba  n yang buruk, tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap 
ba  n yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata 
atau konkret26.

Kepas  an hukum secara norma  f adalah ke  ka suatu peraturan 
perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pas   karena 
mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam ar  an,  dak menimbulkan 
keragu-raguan (mul  tafsir), dan logis dalam ar  an, menjadi suatu 
sistem  norma dengan  norma lain sehingga  dak berbenturan atau 
menimbulkan konfl ik  norma. Konfl ik  norma yang di  mbulkan dari 
ke  dakpas  an peraturan perundang-undangan dapat berbentuk 
kontestasi  norma, reduksi  norma, atau distorsi  norma27.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam penger  an 
 kepas  an hukum, yaitu “ kepas  an hukum oleh karena hukum” dan 
“ kepas  an hukum dalam atau dari hukum”. Hukum yang berhasil 
menjamin banyak  kepas  an hukum dalam masyarakat adalah hukum 
yang berguna. “Kepas  an hukum oleh karena hukum” memberi dua 

24 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bak  , 2000).
25 Ibid.
26 Soepiadhy, Soetanto. “Kepas  an Hukum”, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012.
27 Ibid.
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tugas hukum yang lain, yaitu menjamin  keadilan hukum serta hukum 
harus tetap berguna; sedangkan “ kepas  an hukum dalam hukum” 
tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. 
Dalam undang-undang tersebut,  dak terdapat ketentuan-ketentuan 
yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis 
dan prak  s). Undang-Undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid 
(keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang 
tersebut,  dak terdapat is  lah-is  lah yang dapat ditafsirkan secara 
berlain-lainan28.

Dalam prak  knya, apabila  kepas  an hukum dikaitkan dengan 
 keadilan hukum, maka kerapkali  dak sejalan satu sama lain. Hal ini 
dikarenakan di satu sisi,  dak jarang  kepas  an hukum mengabaikan 
prinsip-prinsip  keadilan hukum. Sebaliknya,  dak jarang pula  keadilan 
hukum mengabaikan prinsip-prinsip  kepas  an hukum. Apabila dalam 
prak  knya terjadi pertentangan antara  kepas  an hukum dan  keadilan 
hukum, maka  keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah 
bahwa  keadilan hukum pada umumnya lahir dari ha   nurani pemberi 
 keadilan, sedangkan  kepas  an hukum lahir dari suatu yang konkret.

3. Teori Kemanfaatan Hukum
Menurut Achmad Ali, aliran e  s dapat dianggap sebagai ajaran 

moral ideal atau ajaran moral teore  s, sebaliknya, ada aliran yang dapat 
dimasukkan dalam ajaran moral prak  s, yaitu aliran u  litas. Pakar-
pakar penganut aliran u  litas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, 
yang dikenal sebagai the father of legal u  litarianism. Selain Bentham, 
juga James Mill, dan John Stuart Mill, tetapi Jaremy Bentham-lah yang 
merupakan pakar paling radikal di antara pakar u  litas29. 

Penganut aliran u  litas ini menganggap bahwa tujuan hukum 
semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan 

28 E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke. “Kepas  an Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi 
Investor”, Disertasi, Program Pascsarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.
29 Soepiadhy, Soetanto. “Kemanfaatan Hukum”, Harian Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 
2012.
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yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 
Penanganannya didasarkan pada fi lsafat sosial bahwa se  ap warga 
masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu 
alatnya30.

Jeremy Benthan (1748 - 1832) adalah seorang fi lsuf, ekonom, 
yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk 
memformulasikan “prinsip kegunaan/kemanfaatan” (u  litas) menjadi 
doktrin e  ka, yang dikenal sebagai u  litarianism atau mazhab u  li  s. 
Prinsip u  lity tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya 
monumentalnya Introduc  on to the Principles of Morals and Legisla  on 
(1789). Bentham mendefi nisikannya sebagai sifat segala benda tersebut 
cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, 
atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau 
kejahatan, serta ke  dakbahagiaan pada pihak yang kepen  ngannya 
diper  mbangkan31.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan  manusia di bawah 
pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (two sovereign masters), 
yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (pleasure). Keduanya 
menunjukkan apa yang harus dilakukan dan menentukan apa yang akan 
dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap 
untuk menghindari penderitaan digunakan oleh Bentham untuk 
membuat keputusan bahwa kita harus mengejar kesenangan.32

Aliran u  litas yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan 
hukum itu hanya untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan 
masyarakat. Aliran u  litas memasukkan ajaran moral prak  s yang 
menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau 
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga 
masyarakat. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-
mata ada hanya untuk manfaat seja  , yaitu kebahagiaan mayoritas 

30 Ibid.
31 Ali, Achmad. Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,  ), hlm.273.
32 Ibid.
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rakyat. Itulah sebabnya, Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan 
motonya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest 
happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk 
terbanyak orang)33. 

Konsep Jeremy Bentham mendapat kri  kan yang cukup keras. 
Dengan adanya kri  k-kri  k terhadap prinsip kemanfaatan hukum 
tersebut, maka John Rawls mengembangkan sebuah teori baru yang 
menghindari banyak masalah yang  dak terjawab oleh u  litarianism. 
Teori kri  kan terhadap u  litas dinamakan teori Rawls atau jus  ce as 
fairness ( keadilan sebagai kejujuran)34.

Kri  k Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, 
terlebih dahulu tentunya harus memiliki ukuran kebahagiaan. 
Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang 
menyenangkan seseorang belum tentu juga menyenangkan bagi orang 
lain. Seseorang yang senang membaca kemungkinan besar  dak senang 
berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan 
besar  dak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit 
untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan 
kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. 
Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari 
makan dan kebahagiaan yang diperoleh dari membaca? Bahkan, hal yang 
serupa, seper   makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda 
 ngkatannya pada waktu dan suasana yang berbeda. Makanya, jauh 

lebih menyenangkan ke  ka sedang kelaparan daripada ke  ka sedang 
kenyang. Jadi, dapat dilihat bahwa kebahagiaan  dak mungkin untuk 
didefi nisikan dan diukur secara konkret35.

Teori lain yang mencoba untuk mencari jalan tengah di antara 
kedua teori di atas, yakni teori pengayoman. Dalam teori ini, dinyatakan 
tujuan hukum adalah untuk mengayomi  manusia, baik secara ak  f 

33 Soepiadhy,Soetanto. Op. Cit.
34  Ibid.
35 Ibid.
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maupun pasif. Secara ak  f, yakni upaya menciptakan suatu kondisi 
kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara 
wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan 
atas  ndakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan  hak. 
Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-
kelemahan terhadap  keadilan hukum dan  kepas  an hukum. Teori 
pengayoman dalam pandangan secara ak  f, menunjukkan pada suatu 
teori kemanfaatan hukum, sementara dalam pandangan secara pasif, 
menunjukkan pada suatu teori  keadilan hukum36.

C. Teori Kewenangan
Wewenang merupakan konsep hukum publik. Oleh karena itu, konsep 

kewenangan  dak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan. Menurut teori 
kekuasaan Weber, kewenangan  mbul dari kekuasaan yang sah, yakni 
sebagai berikut.

Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah. Kewenangan adalah suatu 
is  lah yang biasa digunakan didalam lapangan hukum publik. Kewenangan 
mempunyai makna kekuasaan formal yang diamanatkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 
yang diberikan undang-undang dan kekuasaan ekseku  f atau administra  f. 
Kewenangan merupakan is  lah yang berasal dari kata “wewenang” dan 
is  lah wewenang pada umumnya dipergunakan dalam kaitannya dengan 
penggunaan kekuasaan sehingga wewenang selalu berada di dalam ranah 
hukum publik sebagai lawan dari is  lah “ hak” yang ada di dalam hukum 
privat. Dalam kepustakaan bahasa asing, wewenang dipergunakan dalam 
banyak is  lah, seper   bevoegdheid/bevoegd (Belanda), competence atau 
authority (Inggris) yang dibedakan dengan the authority atau kewenangan. 
H.D. Stout menyatakan kewenangan atau wewenang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik berdasarkan hukum 

36 Muchsin. Ih  sar Ilmu Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm.12.
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publik (bevegdheid is eenbegrip uit het besturlijke organisatorirecht, wat 
kan warden omscreven als het geheet van regels dat betreking heef op de 
verkrijging en uitoefening van besturechtelijke rechtsverker)”37.

Selanjutnya, F.P.C.L. memberikan defi nisi tentang kewenangan atau 
wewenang dalam hubungannya dengan aspek pelaksanaan kekuasaan, 
yang selanjutnya menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan 
ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum posi  f dan 
dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah 
dengan warga negara38. Wewenang atau kewenangan sebenarnya merupakan 
kemampuan untuk melakukan atau  dak melakukan suatu  ndakan hukum 
publik berdasarkan peraturan perundangan, bahkan sering juga disebut 
sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau 
 dak berbuat sesuatu. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Atmosudirdjo, wewenang 
merupakan kekuasaan untuk melakukan semua  ndakan di dalam lapangan 
hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan  ndakan dalam 
lapangan hukum privat disebut  hak39. Manan memberikan penekanan 
penger  an wewenang dalam kaitannya dengan bidang hukum dengan 
mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum  dak sama 
maknanya dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan 
 hak untuk berbuat atau  dak berbuat, sedangkan dalam konteks hukum, 
wewenang sekaligus dimaknai sebagai  hak dan kewajiban (rechten and 
plichten)40. Jadi, pemegang wewenang  dak hanya memiliki  hak untuk 
memerintah atau mempengaruhi orang lain, tetapi juga memiliki kewajiban 
yang lahir sebagai konsekuensi dari penggunaan wewenang tersebut.

Dalam  negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku41. Dalam hal ini, Hadjon 

37 Ridwan, H.R.. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.101.
38 Ibid., hlm.95.
39 Admosudirdjo, Prajudi. Hukum Adminisirasi Negara Cet.9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1998), hlm.76.
40  Manan, Bagir. Op. Cit.
41 Ibid.



52

menyatakan bahwa di dalam wewenang mengandung unsur-unsur yang 
sekurang-kurangnya terdiri atas  ga macam, yaitu pengaruh, dasar hukum, 
dan konformitas hukum42. Komponen pengaruh memiliki ar   bahwa 
penggunaan wewenang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku 
subjek hukum, terutama untuk mengarahkan agar subjek hukum tersebut 
ber  ndak atau berperilaku sesuai dengan keinginan pemilik wewenang; 
komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan 
pada dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, terkait dengan asas keabsahan 
hukum penggunaan wewenang, sesuai dengan prinsip  negara hukum, maka 
se  ap penggunaan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
sebagai legalitasnya. Sedangkan komponen konformitas hukum yang 
dimaksudkan adalah wewenang tersebut harus memiliki standar wewenang 
(untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang 
tertentu).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang 
merupakan kekuasaan atau kemampuan untuk melakukan atau  dak 
melakukan sesuatu  ndakan atau perbuatan pemerintahan berdasarkan 
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penger  an 
hukum, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum43 dan dimaknai 
secara luas dan bersifat umum yang disebut sebagai wewenang untuk 
berbuat atau  dak berbuat sesuatu. Namun demikian, konsep wewenang ini 
selalu berkaitan dengan konsep  negara hukum. Oleh karena itu, penggunaan 
wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis 
maupun yang  dak tertulis44. Selanjutnya menurut sumbemya, wewenang 
dapat dibedakan menjadi  ga jenis, yang terdiri atas: 1) wewenang atribu  f; 
2) wewenang delega  f; dan 3) wewenang yang diperoleh melalui mandataris 
(mandat).

42 Hadjon, Philipus M.. Tentang Wewenang, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, 1998), hlm.2
43 Indroharto. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2002), hlm.68.
44  Indroharto, Ibid. hlm.69.
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D. Teori Norma Berjenjang
Kaitannya dengan hierarki  norma, Hans Kelsen mengemukakan 

teorinya mengenai jenjang  norma hukum (Stuff en Theorie). 

Bahwa  norma- norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-
lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu  norma yang lebih 
rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada  norma yang lebih 
 nggi,  norma yang lebih  nggi berlaku, bersumber dan berdasar 

pada  norma yang lebih  nggi lagi, demikian seterusnya sampai pada 
 norma yang  dak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis 
dan fi k  f, yaitu  norma dasar (Groundnorm)45.

Groundnorm merupakan induk yang melahirkan peraturan -peraturan 
hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Norma dasar sebagai 
 norma ter  nggi ini dalam sistem  norma  dak lagi dibentuk oleh  norma 
yang lebih  nggi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai 
 norma dasar sehingga dikatakan pre supposed (diasumsikan)46.

Menurut Hans Nawiasky, sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu 
 norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang 
jenjang. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain  norma itu berlapis-
lapis dan berjenjang jenjang,  norma hukum dari suatu negara itu juga 
berkelompok-kelompok. 

Norma hukum tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok 
besar, yang terdiri atas sebagai berikut.

45 Hans Kelsen dalam Soeprapto, Maria Farida Indar  . Ilmu Perundang-undangan: Dasar -
dasar dan Pembentukannya, Cetakan Kesebelas, (Yogyakarta: Kanisisus, 2006), hlm.25. Lihat 
pula pada penjelasan tentang Stufenbau Theorie bahwa peraturan hukum keseluruhannya 
diturunkan dan  norma dasar yang berada di puncak piramida dan semakin ke bawah 
semakin beragam dan menyebar. Norma dasar bersifat abstrak, semakin ke bawah semakin 
konkret. Apa yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Dalam 
Prasetyo,Teguh. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2007), hlm.109.
46 Baca Hans Kelsen dalam Kusuma, RM. Ananda B. “Keabsahan UUD 1945 Pasca 
Amendemen”. Jurnal Kons  tusi, 1(4), hlm.150. Norma tersebut  dak tertulis; ia  dak 
ditetapkan (gesetz), tetapi diasumsikan,  dak termasuk tatanan hukum posi  f, berada di 
luar namun menjadi dasar keberlakuan ter  nggi bagi tatanan hukum posi  f, sifatnya meta-
juris  c.
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Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
Kelompok II : Staatgrundgesetz (Aturan Pokok/Pokok Negara)
Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang “formal”)
Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan 

Aturan Otonom)47.
Kelompok  norma tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Norma fundamental negara
Norma hukum yang ter  ngi dan merupakan kelompok pertama 

dalam hierarki  norma hukum negara adalah Staatsfundamentalnorm. 
Menurut Hans Nawiasky, isi dari Staatsfundamentalnorm ialah  norma 
yang merupakan dasar dari pembentukan kons  tusi atau undang-
undang dari suatu negara, termasuk  norma pengubahnya. Hakikat 
hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya 
suatu kons  tusi atau undang-undang dasar.

2. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara
Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara merupakan kelompok 

Norma Fundamental Negara. Norma- norma dan aturan dasar negara/
aturan pokok dan merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok 
dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar 
sehingga masih bersifat  norma hukum tunggal. Di negara Republik 
Indonesia, Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara tertuang dalam 
Batang Tubuh UUD 1945 setelah amandemen berubah menjadi Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Aturan Dasar Negara/Aturan 
Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan undang-
undang dan peraturan yang lebih rendah.

3. Undang-Undang
Kelompok aturan norrna- norma hukum yang berada di bawah 

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara adalah (Formell Gezetz). 

47 Hans Nawiasky dalam Ibid., hlm.27. Dijelaskan bahwa kelompok  norma tersebut hampir 
selalu ada dalam tata susunan hukum se  ap negara meski pun dengan is  lah yang berbeda 
ataupun jumlah  norma hukum yang berbeda dalam  ap kelompoknya.
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Berbeda dengan kelompok-kelompok  norma di atasnya, yaitu Aturan 
Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, maka  norma- norma yang lebih 
konkret dan lebih terperinci, serta sudah dapat langsung berlaku di 
dalam masyarakat. Norma- norma hukum dalam undang-undang ini  dak 
saja  norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi  norma hukum itu dapat 
merupakan  norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat  norma 
hukum sekunder di samping  norma hukum primer. Dengan demikian, 
dalam suatu undang-undang, sudah dapat dicantumkan  norma-  norma 
yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun pemaksa. Selain 
itu, undang-undang ini berbeda dengan peraturan lainnya, oleh karena 
suatu undang-undang merupakan  norma hukum yang selalu dibentuk 
oleh suatu lembaga legisla  f.

4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom
Peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan 

peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang 
berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-
undang, di mana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan 
delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan 
atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk 
peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang 
dasar kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Delegasi kewenangan 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang 
dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih  nggi kepada 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah48.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara 
merupakan sumber dari segala sumber dasar bagi terbentuknya suatu 
undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang 
dapat mengikat secara langsung. Begitu pula dengan terbentuknya UU 
BHP juga harus berdasar dan bersumber dari peraturan yang berada di 
atasnya.

48 Ibid., hlm.28 - 35.
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E. Teori Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah terjemahan dari bahasa asing “Public Policy”. 

Kata “policy” ada yang menerjemahkan menjadi “ kebijakan” dan ada 
juga yang menerjemahkan sebagai “kebijaksanaan”. Secara umum, is  lah 
“ kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seseorang 
aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 
pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.49 
Terdapat beberapa ahli yang memberikan penger  an mengenai  kebijakan 
publik.

Thomas R. Dye mendefi nisikan  kebijakan publik sebagai “Public 
policy is whathever govermant choose to do or not to do.50 Kebijakan publik 
menurut Thomas R. Dye ini mengandung dua makna, bahwa 1)  kebijakan 
publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi  swasta; 
2)  kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau  dak 
dilakukan oleh badan pemerintah. Berbeda lagi dengan yang diungkapkan 
oleh James E. Anderson,  kebijakan mengarah ke  kebijakan negara, yaitu 
serangkaian  ndakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang diiku   
dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah tertentu.51

Carl Fiedrich memandang  kebijakan sebagai suatu arah  ndakan 
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan 
dan kesempatan- kesempatan terhadap  kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 
merealisasikan suatu sarana atau maksud tertentu.52

49 Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Cetakan Ke  ga, (Yogyakarta: Media 
Pressindo, 2005), hlm.14.
50 Thomas R. Dye dalam Warasih, Esmi. Op. Cit. hlm.131. Kebijakan publik diartikan 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
Sehingga apabila pemerintah memilih untuk  dak melakukan sesuatu, itu juga terrnasuk 
di dalam  kebijakan publik.
51 Sunggono, Bambang.  Hukum dan Kebijakan Publik, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar. 
Grafi ka, 1994), hlm.14.
52 Carl Fiedrich dalam Winarno, Budi. Op. Cit. hlm.16.
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Menurut Robert Eyestone,  kebijakan publik dapat didefi nisakan 
sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.53 
Berdasarkan beberapa penger  an tersebut, dalam buku ini cenderung 
berpijak pada penger  an yang diungkapkan oleh James E Anderson, di mana 
 kebijakan mengarah ke  kebijakan negara, yaitu serangkaian  ndakan yang 
mempunyai tujuan tertentu yang diiku   dan dilaksanakan oleh seseorang 
pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 
Karena pada dasarnya,  kebijakan yang banyak dilakukan berupa  kebijakan 
negara dan  kebijakan yang dikeluarkan tersebut akan dilakukan oleh para 
pelaku yang merupakan sasaran  kebijakan yang memiliki tujuan tertentu. 

Konsep  kebijakan dalam buku ini anggap lebih tepat karena 
memusatkan perha  an pada apa yang sebenarnya dilakukan sehingga 
hukum yang hendak dibangun  dak bersifat stat dan beku, tetapi hukum 
yang bersifat dinamis, diperbarui terus-menerus menurut kebutuhan dan 
kemauan masyarakat. Dengan demikian, bisa diar  kan bahwa negara 
Indonesia menganut hukum yang hidup atau living law karena kemauan 
rakyat menjadi sumber dari pembangunan dan pembaruan hukum tersebut. 
Hal ini sesuai dengan pandangan dari aliran sociological jurisprudence bahwa 
hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di 
dalam masyarakat.

Sebagai objek pembangunan dan pembaruan, hukum dipandang 
sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, hukum nasional harus dianggap sebagai 
suatu sistem, karena:

1. terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang 
saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa 
asas;

2. asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum 
nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, sampai sejumlah asas hukum 
yang lain, yang berlaku universal maupun lokal, atau di dalam dan bagi 
disiplin hukum yang tertentu.

53 Ibid hlm.15. Penger  an yang diungkapkannya memiliki penger  an yang sangat luas 
karena yang dimaksud dengan kebijaksanaan publik menyangkut banyak hal.
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Dengan demikian, pembangunan sistem hukum di Indonesia harus 
didasarkan dan dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa 
Indonesia, yaitu Pancasila yang oleh para founding father telah ditetapkan 
sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, tatanan sistem 
hukum di Indonesia harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum 
(rechtsidee) Pancasila. Pembangunan hukum dan sistem hukum Indonesia 
yang berdasarkan kepada Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan 
mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan 
dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain sehingga hukum 
dan sistem hukum Pancasila mampu untuk menciptakan keter  ban dan 
 kepas  an hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan 
kesatuan bangsa dan negara.

F. Teori Pendidikan
Bagi sebagian masyarakat awam, is  lah   pendidikan sering diiden  kkan 

dengan “ sekolah”, “guru mengajar di kelas”, atau “satuan   pendidikan formal” 
belaka. Secara akademik, is  lah   pendidikan berspektrum luas. Pendidikan 
adalah proses peradaban dan pemberadaban  manusia. Pendidikan adalah 
ak  vasi semua potensi dasar  manusia melalui interaksi antara  manusia 
dewasa dengan yang belum dewasa. Pendidikan adalah proses kemanusiaan 
dan pemanusiaan seja   dengan atau tanpa penyengajaan.

Pendidikan adalah proses pemartabatan  manusia menuju puncak 
op  malisasi potensi  kogni  f,  afek  f, dan  psikomotorik yang dimilikinya. 
Pendidikan adalah proses membimbing, mela  h, dan memandu  manusia 
terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah 
metamorfosis perilaku menuju kedewasaan seja  . Pendidikan juga dapat 
didefi nisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, 
dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu, di mana prosesnya 
dilakukan secara kon  nu dengan sifat yang adap  f dan nirlimit atau  ada 
akhir.

Kajian dan diskusi mengenal   pendidikan secara teore  s  dak terlepas 
dari fi lsafat yang menjadi dasar keilmuan   pendidikan. Karena itu, kajian 
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mengenai teori   pendidikan diderivasi atau ditutunkan dari dasar onto logis, 
epistemologis, dan aksiologis ilmu   pendidikan itu sendiri. Dasar ontologis 
ilmu   pendidikan membahas masalah 1) keberadaan feno mena kependidikan 
yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris atau rasional; 2) hakikat dari 
disiplin apa yang dikaji dalam ilmu   pendidikan; 3) ujud yang hakiki dari objek 
ilmu   pendidikan; 4) hubungan antara objek ilmu   pendidikan dengan daya 
tangkap  manusia yang membuahkan pengetahuan kependidikan; dan 5) 
fenomena yang ingin kita ketahui atau apa fokus kajian dari ilmu   pendidikan.

Dalam konteks teori dan ilmu   pendidikan, dimensi realitas itu 
berkaitan dengan pengalaman pancaindra  manusia secara empiris. Seper   
telah dijelaskan sebelumnya, bahwa objek ilmu   pendidikan terdiri dari objek 
formal dan objek material. Objek formal ilmu   pendidikan adalah semua 
gejala insani berupa proses atau situasi   pendidikan yang menunjukkan 
keadaan nyata yang dilakukan atau dialami, serta harus dipahami oleh 
 manusia. Konsepsi   pendidikan seja   memosisikan  manusia secara seutuhnya 
di dalam fenomena atau situasi   pendidikan. Objek material ilmu   pendidikan 
adalah  manusia itu sendiri. Pemikiran ilmiah tentang   pendidikan berkaitan 
dengan objek   pendidikan itu sendiri berupa proses atau situasi   pendidikan 
yang tersusun secara kri  s metodis dan sistema  s.

Pendidikan itu bersifat tunggal atau jamak. Oleh karena  manusia itu 
bersifat mul  dimensi, maka objek material   pendidikan adalah  manusia 
itu sendiri, bersifat jamak. Dimensi kualita  f esensinya mempertanyakan 
apakah kenyataan (realitas) tersebut memiliki  kualitas tertentu. Misalnya, 
gradasi materi yang ditransformasikan selama proses  pembelajaran. Dasar 
epistemologis ilmu   pendidikan menjadikan “pengetahuan” di bidang 
kependidikan sebagai objek kajian, dengan fokus bahasan secara mendalam 
atas semua proses yang terlihat dalam usaha  manusia memperoleh 
pengetahuan di bidang ini. Epistemologi ilmu   pendidikan juga bermakna 
proses yang memungkinkan di  mbanya pengetahuan kependidikan, yang 
berupa ilmu serta bagaimana prosedur  atau metodologinya. Epistemologi 
ilmu   pendidikan juga berfokus pada berbagai hal tentang pengetahuan, 
seper   batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan di bidang 
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kependidikan. Juga berkaitan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan 
kependidikan itu sendiri.

Dengan demikian, epistemologi   pendidikan merupakan penge tahuan 
sistema  k mengenai fenomena kependidikan. Di dalamnya juga tergamit 
dimensi mengenai hal-hal apa yang harus diperha  kan agar mendapatkan 
pengetahuan yang benar di bidang kependidikan, apa kriterianya, serta 
cara/teknik/sarana yang membantu dalam mendapat kan pengetahuan 
yang berupa ilmu kependidikan. Kajian atas ilmu   pendidikan dapat dilakukan 
dengan  pendekatan kuan  ta  f atau kualita  f. Pendekatan ini diperlukan 
oleh para pakar dalam kerangka pengembangan ilmu   pendidikan secara 
produk  f dan bertanggung jawab, baik berkaitan dengan objek formal 
maupun objek material   pendidikan seper   telah dijelaskan di atas.

Dasar aksiologis ilmu   pendidikan esensinya mempertanyakan 
kegunaan pengetahuan kependidikan yang berupa ilmu dan kaitannya 
dengan kaidah-kaidah moral. Pemikiran aksiologis juga memper tanyakan 
penentuan objek ilmu   pendidikan yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan 
moral, kaidah benar (right) atau salah (wrong) dalam ar   susila (moral) 
dan  dak susila (immoral) di bidang   pendidikan. Pengembangan dan 
aplikasi ilmu   pendidikan didasari atas per  mbangan nilai-nilai posi  f yang 
mempengaruhi kehidupan  manusia, penyelarasan nilai, serta kemaslahatan 
ilmu   pendidikan bagi kehidupan  manusia itu sendiri.

Aplikasi nilai-nilai e  ka dan moral di bidang   pendidikan bersifat mutlak, 
yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan 
derajat hidup serta kesejahteraan dan kebahagiaan umat  manusia. 
Pengetahuan di bidang kependidikan harus dikaitkan langsung dengan nilai-
nilai moral dan e  ka tanpa menghapus perbedaan hakiki yang ada di antara 
keduanya. Dengan demikian, kemanfaatan teori dan ilmu   pendidikan  dak 
hanya sebagai ilmu yang otonom, melainkan terkait langsung dengan proses 
pembudayaan  manusia secara beradab. Pemikiran ini menginspirasi kita 
untuk sampai pada kesimpulan bahwa prak  s,   pendidikan  dak mungkin 
menghindari pemanfaatan teknologi. Namun demikian, penggunaan 
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teknologi itu  dak lebih dari upaya untuk mengakselerasi proses kemanusiaan 
dan pemanusiaan di bidang   pendidikan.

Pendidikan selalu mendapat sorotan tajam dan  sekolah menjadi 
“kambing hitam” utamanya. Ke  ka menyoal masalah   pendidikan, memang 
banyak orang selalu mengiden  kkannya dengan persekolahan (educa  on 
as schooling), meski sesungguhnya   pendidikan nonformal (PNF, nonformal 
educa  on) dan   pendidikan di dalam keluarga (informal educa  on) atau 
  pendidikan di masyarakat pada umumnya mengambil peran pen  ng di 
dalamnya. Pada masyarakat modern yang makin demokra  s ini, diakui atau 
 dak,   pendidikan berada dalam keadaan berbahaya, seper   dapat dilihat 

dari degradasi moralitas seksual remaja, kekerasan anak  sekolah dalam 
aneka bentuk, prak  k penggunaan obat terlarang di  sekolah, peredaran 
video porno, penggunaan telepon seluler sebagai wahana distribusi kunci 
jawaban saat ujian akhir, dan sebagainya.

Teori dan prak  k kependidikan saat ini seakan-akan telah kehi-
langan arah untuk mengatasi kebingungan ini. Hubungan yang efek  f dan 
manusiawi antara guru dan siswa cenderung telah runtuh. Sebagian siswa 
 dak lagi menghorma   guru-guru mereka dan guru seakan-akan telah 

kehilangan otoritas dan rasa antusiasme. Hubungan antara guru dan siswa 
seakan-akan sebuah transaksi pembelian barang. Guru seper  nya telah 
menjual pengetahuan dan siswa yang membelinya. Sekolah seper  nya telah 
bermetamorfosis menjadi tempat membeli dan menjual pengetahuan. 
Banyak hal telah menyusup ke dalam situasi  sekolah sehingga mengubahnya 
menjadi tempat yang penuh dengan gangguan. Sosok lembaga   pendidikan 
semacam itu benar-benar telah membuatnya kehilangan ja   diri yang 
sesungguhnya. Apapun kri  k atas  sekolah, keberadaannya tetap menjadi 
keniscayaan hingga akhir zaman.

Dengan demikian, diperlukan teori baru di bidang   pendidikan. 
Teori baru dimaksud di samping berdasarkan temuan-temuan ilmiah, 
juga harus didasari atas standar ketuhanan yang menciptakan dan 
menumbuhkembangkan  manusia. Teori tersebut akan memberikan arah 
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yang tepat untuk   pendidikan saat ini, yang dalam kebingungan itu,  manusia 
akan mengapresiasi visi   pendidikan bagi masyarakat masa depan. Inilah teori 
  pendidikan yang mempersiapkan anak  manusia untuk menghadapi masa 
depan, sebagai masyarakat yang ideal. Penggabungan antara teori ilmiah 
dan standar ketuhanan dalam prak  k kependidikan ini disebut sebagai teori 
unifi kasi   pendidikan.

Teori   pendidikan berkaitan dengan cita-cita, tujuan, dan  metode 
  pendidikan, serta sesuai dengan apa yang disebut fi lsafat   pendidikan. Teori 
ini memiliki “kesepakatan” dengan   pendidikan sebagai fenomena atau secara 
objek  f dapat diama  , yang disebut sebagai ilmu   pendidikan. Aplikasi ilmu 
  pendidikan ke dalam  kurikulum  sekolah berkaitan dengan masalah evaluasi 
siswa dan pengujian, teknik belajar, konseling siswa, administrasi  sekolah, 
 manajemen   pendidikan, palayanan khusus, dan sebagainya.54

G. Teori Efek  vitas Berlakunya Hukum
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap  ndak atau 

perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah  metode 
deduk  f-rasional sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogma  s. Di 
lain pihak, ada yang memandang hukum sebagai sikap  ndak atau perilaku 
yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induk  f-empiris 
sehingga hukum itu dilihatnya sebagai  ndak yang diulang-ulang dalam 
bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Pertama-tama, perlu 
diperjelas penger  an dari efek  f adalah melakukan sesuatu secara benar 
(do the right thing) atau menentukan tujuan secara tepat. Efek  vitas dapat 
diukur melalui dua cara. Pertama, sebuah  ndakan efek  f bila mencapai 
tujuan khusus yang ditetapkan. Kedua, menjadi efek  f berar   melakukan 
konsentrasi ulang pada apa yang menjadi tugas pokok yang seharusnya 
dilakukan suatu organisasi dan membuang tugas-tugas sampingan yang 
 dak perlu.55

54  Sudarwan, Danim. Pengantar Kependidikan: Landasan, Teori, dan 234 Metafora 
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010).
55 Nurkolis. Manajemen Berbasis Sekolah, Cetakan  I, (tk: PT Grasindo, 2003), hlm.160 - 
161.
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Hukum dibentuk untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat 
dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Namun 
demikian, dalam prak  knya, hukum  dak selalu ditaa   sesuai dengan 
keinginan pembentuknya. Banyak faktor dan penyebab  dak dipatuhinya 
hukum, baik dari sisi normanya yang  dak dapat diterima oleh masyarakatnya, 
yang disebabkan oleh ke  dakjelasan  norma hukumnya atau  norma hukumnya 
yang samar, normanya saling bertentangan, atau juga  norma hukumnya  dak 
atau belum mengatur. Selain itu, juga disebabkan oleh faktor masyarakatnya 
sendiri atau lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang disebabkan 
oleh lemahnya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk itu. 
Dalam beberapa kepustakaan hukum, efek  vitas hukum juga sering disebut 
sebagai bekerjanya hukum. Selanjutnya, Robert B. Seidman untuk melihat 
bekerjanya atau berfungsinya hukum dalam masyarakat, dapat digunakan 
 ga elemen atau faktor yang mendasar, yaitu:

1. lembaga pembuat peraturan;
2. lembaga pelaksana peraturan; dan
3. pemangku peran.56

Tiga elemen tersebut merupakan hal yang sangat pen  ng untuk menilai 
berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan 
kata lain, hukum dapat berfungsi op  mal dan bekerja dengan baik dalam 
masyarakat apabila ke  ga elemen tersebut dapat berfungsi sesuai dengan 
perannya masing -masing secara sungguh-sungguh. Seidman mengatakan, 
perilaku pemangku peran, yaitu pihak-pihak yang dikenai peraturan cukup 
vital. Hal ini dapat ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum yang ditujukan 
padanya oleh kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja dalam masyarakat, 
sedangkan lembaga pelaksana penerap sanksi akan ber  ndak sebagaimana 
kaidah hukum yang diatur, termasuk muatan sanksi yang ada di dalamnya. 
Pada sisi lain perilaku dan  ndakan pemangku peran atau pemegang peran 
merupakan reaksi dan umpan balik terhadap lembaga pembuat peraturan 
sebagai bahan masukan dan evaluasi. Namun, terwujudnya harapan itu 

56 “Hukum dan Masyarakat: Sebuah Kumpulan Bahan Bacaan”, (Pusat Studi Hukum dan 
Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 1977).
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 dak saja ditentukan oleh perintah norma  f dari sebuah peraturan saja, 
melainkan ditentukan juga oleh faktor-faktor lain, seper   faktor  norma 
hukum, aparatur penegak hukum, maupun masyarakat.

Dalam konteks pemahaman tentang bekerjanya atau berfungsinya 
hukum, ada  ga unsur pen  ng yang saling berkaitan dan  dak boleh 
diabaikan. Ke  ganya berisi tentang kesadaran hukum, ketaatan hukum, 
dan efek  vitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. 
Pendekatan model Seidman   k berat berfungsinya hukum berada pada 
 ga elemen di atas secara seimbang. Dalam hal hukum dapat bekerja baik 

dan efek  f di masyarakat yang diaturnya, maka  ga elemen tersebut harus 
berfungsi op  mal.

Dalam melihat efek  vitas hukum dan bekerjanya hukum dalam 
masyarakat perlu dilihat hal-hal sebagai berikut.

1. Lembaga pembuat peraturan, apakah lembaga ini merupakan 
kewenangan/legi  masi dalam membuat aturan atau undang-
undang. Bagaimana dengan  kualitas materi norma  fnya, apakah 
jelas perumusannya? Apakah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat?

2. Pen  ngnya penerap peraturan/pelaksana harus tegas melaksanakan 
perintah undang-undang tanpa diskriminasi (equal jus  ce under law).

3. Pemangku peran diharapkan menaa   hukum, idealnya dengan  kualitas 
internaliza  on. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan 
balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksana peraturan. 
Apakah kedua elemen tersebut sudah melakukan fungsinya dengan 
op  mal.

Lebih jelasnya mengenai bekerjanya hukum itu, perlu diutarakan 
lagi model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. 
Seidman sebagai berikut.

1. Se  ap peraturan hukum memuat aturan-aturan dan memerintahkan 
pemangku peran seharusnya ber  ndak dan ber  ngkah laku.
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2. Respons dan  ndakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan 
umpan balik dari fungsi dari suatu peraturan yang berlaku. Termasuk 
sanksi-sanksi, yaitu kinerja dan  kebijakan lembaga pelaksana/penerap 
peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya.

3. Tindakan-  ndakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana 
peraturan sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi 
dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh 
kekuatan dalam lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhi 
dirinya, serta umpan balik sebagai respons dari pemangku peran (yang 
dikenai peraturan hukum).

4. Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang juga merupakan 
fungsi dari peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya 
dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (Ipoleksosbudhankam) 
terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku 
peran dan para pelaksana dan penerap peraturan.

Proposisi 1 sampai 4 di atas menggambarkan dengan jelas bagaimana 
bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman 
ini dapat dipakai untuk mengkaji apakah peraturan hukum yang dibuat 
oleh para elit negara bekerja atau berfungsi sebagaimana mes  nya dan 
efek  f berlakunya dalam masyarakat atau justru  dak efek  f bekerjanya. 
Bekerjanya atau berfungsinya hukum  dak seper   yang diharapkan oleh 
pembuat peraturan hukum, perlu diteli   pada komponen elemen manakah 
yang  dak bekerja sebagaimana mes  nya. Apakah datangnya dari pembuat 
peraturan hukum, apakah dari para penerap peraturan/pelaksana ataukah 
dari pemangku peran. Selain itu, dapat dikaji kendala -kendala eksternal 
global yang menyebabkan hukum  dak dapat dilaksanakan sebagaimana 
mes  nya, misalnya tekanan-tekanan internasional (State, Organisasi 
Internasional dan Non Government Organisa  on/NGO). Bahkan, pada saat 
ini tekanan-tekanan internasional sangat besar pengaruhnya terhadap 
pembentukan hukum,  dak terkecuali Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana bekerjanya hukum 
di dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan konsep bekerjanya 
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hukum sebagaimana dikemukakan oleh Robert B Seidman, di bawah ini 
disajikan skema alur yang menggambarkan hubungan unsur-unsur yang 
mempengaruhi efek  vitas hukum atau berlakunya hukum.

BAGAN SISTEM BEKERJANYA HUKUM

Gambar 1. Bagan Sistem Bekerjanya Hukum 
(Sumber: Robert B. Seidman, 1972)

Keterangan Gambar:
: garis komando terkait dengan pelaksana  norma hukum
: umpan balik yang menunjukkan respons dari birokrat 

pelaksana peraturan dan dari yang dikenai hukum/
pemangku peran.

Pembentuk undang-undang : kaum elit pembuat  kebijakan
Birokrat/pelaksana peraturan hukum : pelaksana hukum contoh ins  tusi 

yang bertanggung jawab di 
bidang   pendidikan, Menteri 

----------------
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Pendidikan, Lembaga Penjamin 
Mutu Pendidikan (LPMP), Dewan 
Pendidikan, Kepala Dinas UPTD 
Bidang Pendidikan, Kepala 
Sekolah.

Yang dikenai hukum : masyarakat yang diwajibkan 
menaa    kebijakan elit negara 
umpama  sekolah/perguruan 
 nggi, dosen, guru dan murid.

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
berlakunya hukum hanya dapat efek  f apabila masing-masing unsur atau 
komponen saling mendukung, dalam penger  an bahwa salah satu komponen 
 dak berfungsi dengan baik sesuai dengan peran yang dimainkan, maka 

hukum dengan sendirinya  dak dapat berlaku secara efek  f. Selanjutnya 
menurut Lawrence M. Friedman, dilihat dari bekerjanya hukum modern, 
se  ap sistem hukum harus mempunyai  ga komponen dasar yang saling 
terkait, yaitu faktor struktur hukum (legal structure), faktor substansi hukum 
(legal substance), dan faktor budaya hukum (legal culture)57.

Struktur hukum berkaitan dengan ins  tusi atau penegak hukum, 
seper   polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Dalam konteks  lembaga 
peradilan, substansi hukum, melipu   isi  norma- norma hukum beserta 
perumusannya maupun cara menegakkannnya, yang berlaku bagi pelaksana 
hukum maupun maupun pencari  keadilan. Misalnya, apakah  norma hukum 
tersebut secara substansial  dak bermasalah dalam pemberlakuannya, 
seper   adanya  norma yang samar, kontradiksi, atau mungkin juga karena 
 dak sempurna. Selanjutnya -mengenai budaya hukum, merupakan nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, melipu   ide, sikap, kepercayaan, 
dan pandangan tentang hukum.

Menurut Atmasasmita, peraturan perundang-undangan secara umum 
belum dapat menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara efek  f. Hal 

57  Friedman, Lawrence M.. The Legal System : A Social Science Perspec  ve, (New York: 
Russel Sage Founda  on,. 1975), p.11 - 16.
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ini disebabkan oleh lima factor. Pertama, substansi peraturan perundang 
-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan. Kedua, 
substansi peraturan perundang-undangan tumpang  ndih satu sama 
lain. Ke  ga, ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih 
menempatkan kepen  ngan pemerintah terlalu besar melebihi kepen  ngan 
masyarakat luas. Keempat, belum ada ketegasan mengenai perbedaan 
antara fungsi ekseku  f, legisla  ve, dan yudika  f. Kelima, kesadaran 
bertanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk 
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum masih lemah.58 
Kelima faktor ini sangat mempengaruhi penerapan materi atau substansi 
peraturan perundang-undangan.

Menurut Hadjon & Djatmia  , permasalahan penerapan hukum 
berkaitan dengan interpretasi hukum, kekosongan hukum, an  nomi 
hukum, dan  norma yang kabur.59 Se  ap aturan hukum bersifat norma  f 
karena peraturan perundang-undangan siapapun yang menetapkan dan 
apapun yang dicantumkan harus memuat  norma hukum.60 Norma hukum 
yang memuat sejumlah perintah dan larangan tersebut harus dicantumkan 
secara rinci dan jelas sehingga  dak memungkinkan terjadinya interpretasi 
yang salah. Faktanya, banyak peraturan perundang-undangan menggunakan 
konsep  norma yang terbuka dan kabur sehingga mengakibatkan terjadinya 
konfl ik  norma. Pertentangan  norma hukum dalam undang-undang umumnya 
diselesaikan melalui asas preferensi hukum, yang melipu   asas lex superior, 
asas lex specialist, dan asas lex posterrior.61

Penyelesaian persoalan penerapan hukum yang diuaraikan di atas 
diarahkan pada upaya untuk mewujudkan  keadilan. Keadilan merupakan 
tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan 
perundang -undangan dan karena itu harus dapat diakomodasi dalam 

58  Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum,  Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum, 
(Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.11 - 12.
59  Hadjon, Philipus. M. & Djatmia  , Ta  ek Sri. Argumentasi Hukum, Op. 01, hlm. 10.
60  Bongenaar, Karel E. M.. “Aturan dalam Norma”, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum 
Universitas Airiangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar-Apr 1992, hlm.15.
61  Hadjon, Philipus M. & Djatmia  , Ta  ek Sri. Op. Cit, hlm.31.
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peraturan itu.62 Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat 
dilaksanakan dengan baik apabila bersifat adil. Keadilan bukan sekadar 
tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.63 Keadilan 
yang dimaksud bukan hanya  keadilan hukum atau legal jus  ce, tetapi juga 
 keadilan sosial atau social jus  ce. Masyarakat harus merasakan bahwa 
peraturan perundang-undangan, termasuk bidang perlindungan hukum 
terhadap anak itu adil yang di dalamnya termasuk perlindungan hukum 
terhadap anak yang bekerja di sektor informal.

Plato dalam bukunya Politea berpendapat bahwa  keadilan merupakan 
kebajikan yang memberikan kepada se  ap orang tempatnya sendiri di dalam 
masyarakat dan kemudian menimbulkan  hak- hak dan kewajiban masing-
masing.64 Bagi Plato,  keadilan merupakan suatu kebajikan yang mengandung 
keselarasan dan keseimbangan, yang  dak dapat diketahui atau dijelaskan 
dengan argumentasi rasional65. Plato membagi empat kebajikan, yaitu 
kebijaksanaan atau kearifan, keberanian atau keteguhan ha  , disiplin dan 
 keadilan.66 Keempat kebajikan ini harus dimiliki oleh negara sebagai  kualitas 
utama. Peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga yang 
berwenang. Peraturan yang  dak baik atau  dak adil akan menghasilkan 
pemerintah yang buruk. Sebaliknya, peraturan yang adil atau baik akan 
menghasilkan masyarakat yang stabil dan mendatangkan kebahagiaan bagi 
se  ap orang.

Menurut Aristoteles,  keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan 
dengan relasi antara sesama  manusia. Keadilan dibedakan atas dua 
bentuk, yaitu  keadilan umum atau  keadilan legal dan  keadilan khusus.67 

62  Tarliman, Daniel Djoko. “Keadilan sebagai Landasan Filosofi  Peraturan Perundang- 
undangan dan Putusan Hakim”, Jurnal Yus  ka, Media Hukum dan Keadilan, 6(2), hlm.205.
63  Sunggono, Bambang & Harianto, Aries. Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia, Cetakan 
Kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.93.
64  Bruggink, J.J.H.. Refl eksi tentang Hukum Cetakan Kedua, (Terjemahan: Arief Sidharta), 
(Bandung: PT Citra Aditya, 1999), hlm.253.
65  Friedman, W.. Legal Theory, Fourth Edi  on, (London: Steven and Son Limited, 1960), 
hlm.9.
66   Sudarsono, Ilmu fi lsafat Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 
hlm.271.
67  Notohamidjojo, O.. Demi Keadilan dan Kemanusiaan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
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Berdasarkan  keadilan umum, se  ap orang dituntut melakukan perbuatan 
sesuai dengan undang-undang negara. Pembentukan undang-undang 
negara harus sesuai dengan dan mewujudkan  keadilan umum demi 
kesejahteraan umum. Masyarakat berhak memiliki Undang -Undang 
yang baik dan wajib melakukan  keadilan bagi anggota-anggotanya.
Selanjutnya, Aritoteles membagi  keadilan khusus atas  ga macam, yaitu 
ius   a distribu  va atau  keadilan distribu  f, ius   a commuta  va atau  keadilan 
komuta  f, dan ius   a vindica  va. Keadilan distribu  f merupakan  keadilan 
yang yang memberikan kepada se  ap orang apa yang menjadi bagiannya 
atau jatahnya. Keadilan dari ukuran ini adalah proposionalitas dengan asas 
keseimbangan atau kesebandingan. Berdasarkan  keadilan distribu  f, maka 
se  ap orang mendapat imbalan sesuai dengan kecakapan dan jasanya. 
Keadilan komuta  f, yaitu  keadilan yang  dak memper  mbangkan prestasi 
dan jasa se  ap orang. Keadilan komuta  f menilai prestasi sama dengan 
kontra prestasi. Keadilan ini umumnya diprak  kkan dalam hukum perdata, 
seper   dalam tukar menukar atau kontrak. Keadilan vindika  f berlaku dalam 
hukum pidana. Berdasarkan  keadilan, kepada se  ap orang diberikan sanksi 
pidana dan denda sesuai dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

Ulpianus dan Thomas Aquinas sebagai penerus Aristoteles, menyatakan 
bahwa  keadilan menurut Ulpianus adalah kehendak yang ajeg dan menetap 
untuk memberikan kepada masing-masing orang bagiannya.68 Thomas 
Aquinas juga membedakan  keadilan atas dua bentuk dasar, yaitu  keadilan 
umum atau  keadilan legal dan  keadilan khusus.69 Keadilan berdasarkan 
pengalaman hidup  manusia bahwa  keadilan menyadarkan masyarakat 
atau negara apabila  ga hubungan dasar atau  ga struktur fundamental 
hidup bersama dalam masyarakat diabaikan atau bahkan dicampakkan. 
Juga hubungan dasar atau struktur fundamental tersebut, yaitu hubungan 
antara individu, hubungan antara masyarakat sebagian keseluruhan dengan 
individu, dan hubungan antara individu terhadap masyarakat secara 
keseluruhan.70

1973), hlm.84 - 86.
68  Ibid, hlm.86.
69  Ibid.
70  Sumaryono, E.. E  ka Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Cetakan 
Pertama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.124 - 125.
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Menurut Thomas Aquinas, sebelum membahas mengenai kebajikan 
 keadilan, terlebih dahulu harus membahas hukum. Guna menentukan 
bagian masing-masing orang, harus ada sistem hukum yang mengaturnya. 
Memberikan kepada se  ap orang apa yang menjadi bagiannya melalui produk 
hukum merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap keluhuran 
pribadi  manusia. Pemikiran hukum kodrat Thomas Aquinas tersebut 
berkembang dengan baik dalam paham  negara hukum kons  tusional yang 
keberadaannya diukur pada perlindungan yang diberikan kepada  hak- hak 
asasi  manusia.71

Sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas, maka John Rawls 
menyatakan bahwa semua nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan 
kebebasan dan kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, serta dasar-
dasar dari harga diri harus didistribusikan secara merata, kecuali kalau 
pendistribusian yang  dak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut 
memberikan keuntungan yang sama bagi semua orang.72 Selanjutnya. John 
Rawls berpendapat bahwa  keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau 
jus  ce as fairness.73 Nampaknya dalam melihat  keadilan, John Rowls lebih 
melihat dari aspek moral  manusia. Keadilan sangat digantungkan kepada 
moralitas  manusia.

Berpedoman pada pemikiran Thomas Aquinas dan John Rawls di 
atas, seharusnya  kebijakan pemerintah dalam legeslasi hukum posi  f 
didistribusikan secara proposional atas dasar harkat dan martabat  manusia 
demi mewujudkan kcsejahteraan umum. Pemikiran ini didasarkan pada 
asumsi bahwa hasrat atau kehendak dari pihak yang berwenang membentuk 
hukum posi  f berupa peraturan perundang-undangan bukan merupakan 
dasar yang eksklusif dari sebuah ter  b hukum.

Legislasi hukum posi  f mengandung dua penger  an  keadilan. yaitu 
 keadilan substan  al dan  keadilan prosedural.74 Keadilan substan  f berkaitan 

71  Suseno, Franz Magnis. Kuasa dan Moral, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Putaka 
Utama, 2000), hlm.13.
72  Rawls, John. A Theory Of Jus  ce, (London-New York: Oxford University Press, 1973), 
p.62.
73  Ibid, p.11.
74  Sumaryono, E.. Op. Cit, hlm.127 - 128.
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dengan objek legislasi hukum posi  f. Berdasarkan  keadilan subtan  f, se  ap 
bentuk hukum yang berlaku merupakan manifestasi ikatan yurisdiksi dan 
mendistribusikan wewenang atas dasar kesamaan proposional. Keadilan 
prosedural berkaitan dengan prosedur yang jujur dan benar harus memenuhi 
syarat-syarat semua hukum yang dinyatakan berlaku harus diundangkan, 
akibat hukum  dak boleh mencerminkan sebuah upaya pembalasan, isi 
hukum harus koheren dan secara substansial  dak boleh ada pertentangan 
dan harus memiliki kon  nuitas.75 Berkaitan dengan hal tersebut, Arief Gosita 
menyatakan bahwa  keadilan merupakan suatu kondisi di mana se  ap orang 
dapat melaksanakan  hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung 
jawab, dan bermanfaat.76 Berdasarkan pandangan ini, asumsinya di mana 
ada  keadilan, di situ seharusnya ada   pendidikan yang gra  s sampai jenjang 
SLTA supaya masyarakat secara keseluruhan dapat mencalonkan diri menjadi 
legisla  f.

Keadilan dan masalah-masalah lain yang erat kaitannya dengan ciri 
atau teori hukum sebagaimana tergambar di depan, dalam wujud antara lain 
terciptanya kepas  an, manfaat, kesejahteraan, keter  ban, kemakmuran, 
persamaan, kenyamanan, keteduhan, ketenangan, kepen  ngan umum, 
dan lain- lain dapat terlaksana dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat 
terwujud setelah diformalkan dalam bentuk tertulis. Hukum posi  f 
dalam bentuk UUD, UU, Peraturan Pemerintah, maupun bentuk-bentuk 
peraturan lain, di samping kesepakatan-kesepakatan yang ada, hendaknya 
mendapat perha  an, yang kesemuanya untuk memberikan perlindungan 
hukum terhadap semua anak, khususnya masyarakat untuk mendapatkan 
  pendidikan gra  s sampai SLTA serta untuk tenaga   pendidikan dijamin oleh 
negara, baik  negeri maupun  swasta sehingga tanggung jawab   pendidikan 
dasar, tunjangan serta gaji guru dan dosen diambilkan dari anggaran APBN 
untuk mewujudkan   pendidikan yang makmur sesuai cita-cita tujuan didirikan 
negara.

75  Ibid, hlm.129.
76  Gosita, Arief. Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Presindo, hlm.15)
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Perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut, khususnya 
yang bekerja di sektor informal dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan 
aturan hukum yang adil dan selaras dengan kebutuhan anak.77 Pengaturan 
yang  dak menjamin adanya perlindungan hukum terhadap anak,78 
penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri 
harus dicegah dan dihindari.79 Seharusnya dalam peraturan perundang-
undangan mengenai perlindungan anak, diutamakan anak yang diatur dan 
bukan yang mengatur atau diutamakan anak yang dilindungi bukan yang 
melindungi.80 Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak harus 
dilihat sebagai bentuk perwujudan  hak asasi  manusia. Prinsip-prinsip dasar 
 hak asasi  manusia menjadi bagian dari prinsip-prinsip perlindungan hukum 
terhadap anak yang bersifat universal.

Efek  vitas hukum dalam  ndakan atau realita hukum dapat diketahui 
apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil 
atau gagal mencapai tujuannya. Maka, hal itu biasanya diketahui apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap  ndak atau perilaku tertentu sehingga 
sesuai dengan tujuannya atau  dak. Efek  vitas hukum dalam ar   efek  vitas 
hukum akan disoro   dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efek  vitas hukum. 
Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah 
hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi 
tersebut bisa berupa sanksi nega  f atau sanksi posi  f. Maksudnya adalah 
menimbulkan rangsangan agar  manusia  dak melakukan  ndakan tercela 
atau melakukan  ndakan yang terpuji. 

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum 
mempunyai pengaruh terhadap sikap  ndak atau perilaku  manusia. 
Kondisi-kondisi yang harus ada antara lain bahwa hukum harus dapat 
dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap. 
Oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang 
77  Setyowa  , Irma & Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 
 ), hlm.20.

78  Dellyana, Shanty. Wanila dan Anak di Mata Hukum, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: 
Liberty, 2004), hlm.13 - 14.
79  Gosita, Arief’. Op. Cit. hlm.20.
80  Ibid.
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mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau 
buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan  dak bisa menjangkau masalah-
masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum. 
maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya. yaitu hukum  dak punya 
pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang nega  f. Hal 
itu karena kebutuhan mereka  dak dapat dipenuhi dan dipahami sehingga 
mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konfl ik.81

Dalam se  ap organisasi, efek  vitas merupakan unsur pokok untuk 
mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Menurut eksiklopedia 
umum, disebutkan bahwa efek  vitas menunjukkan taraf tercapainya suatu 
tujuan. Usaha dikatakan efek  f kalau usaha itu mencapai tujuannya secara 
ideal, taraf intensitas dapat dinyatakan dalam ukuran yang pas  .82

Pengukuran efek  vitas secara umum dan yang paling menonjol 
keberhasilan program, keberhasilan sasaran, serta kepuasan terhadap 
program  ngkat input dan output pencapaian tujuan menyeluruh. Dalam 
 kebijakan pemerintah tentang   pendidikan di Indonesia, perlu dianalisis 
tentang efek  vitas  kebijakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Selain itu, juga 
tentang prinsip  keadilan dan kemanusiaan yang selaras dengan Pancasila 
yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28a - 28i sehingga 
efek  vitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam 
melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

Secara komprehensif, efek  vitas dapat diar  kan sebagai  ngkat 
kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan 
semua tugas-tugas pokoknya atau untuk dapat mencapai sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya. Sementara efek  vitas merupakan suatu  ngkat 
kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan seluruh tugas-tugas 
pokoknya atau pencapaian sasarannya.

81  h  p://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efek  vitas-soerjono-soekanto/
82  Ensiklopedia Umum (1977: 129)
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Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat penulis simpulkan 
penger  an efek  vitas, yaitu keberhasilan suatu ak  vitas atau kegiatan 
dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih 
jelasnya, apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan yang telah 
ditentukan sebelumnya, maka dikatakan efek  f dan sebaliknya, apabila 
tujuan atau sasaran tersebut  dak dapat dicapai sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan, maka ak  vitas dikatakan  dak efek  f. Efek  vitas dalam 
dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan jumlah penemuan atau 
produk  vitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial, efek  vitas seringkali 
di  njau dari sudut  kualitas pekerjaan atau program kerja. Singkatnya, 
efek  vitas memiliki ar   yang berbeda bagi se  ap orang, tergantung pada 
kerangka acuan yang dipakai. Mengingat keanekaragaman pendapat 
mengenai sifat dan komposisi dari efek  vitas, maka  daklah mengherankan 
jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara 
meningkatkannya, cara mengatur, bahkan cara menentukan indikator dari 
efek  vitas sehingga tentu akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi 
konsep efek  vitas.

Penger  an yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran 
organisasi merupakan langkah pertama dalam pembahasan efek  vitas, 
di mana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam 
awal usaha mengukur efek  vitas, yang pertama sekali adalah memberikan 
konsep tentang efek  vitas itu sendiri. Dari beberapa uraian di atas, dapat 
dijelaskan bahwa efek  vitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan 
ak  vitas-ak  vitas suatu lembaga secara fi sik dan rohani untuk mencapai 
tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

1. Faktor Hukumnya Sendiri
Hukum berfungsi untuk  keadilan, kepas  an, dan kemanfaatan. 

Dalam prak  k penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi 
pertentangan antara  kepas  an hukum dan  keadilan. Kepas  an hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan  keadilan bersifat abstrak 
sehingga ke  ka seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
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penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai  keadilan itu 
 dak tercapai.

2. Faktor Penegak Hukum
Faktor ini, melipu   pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu, law 
enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan 
kepas  an,  keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. 
Aparatur penegak hukum mencakup penger  an mengenai ins  tusi 
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan 
aparat penegak hukum dalam ar   sempit dimulai dari kepolisian, 
kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir lembaga 
pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama 
adalah sarana fi sik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 
pendukung mencakup tenaga  manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup, dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai 
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia 
mempunyai pendapat mengenai hukum yang sangat bervariasi, antara 
lain: 

a. hukum diar  kan sebagai ilmu pengetahuan;
b. hukum diar  kan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 

kenyataan;
c. hukum diar  kan sebagai  norma atau kaidah, yakni patokan 

perilaku pantas yang diharapkan;
d. hukum diar  kan sebagai tata hukum (yakni hukum posi  f 

tertulis);
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e. hukum diar  kan sebagai petugas atau pejabat;
f. hukum diar  kan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
g. hukum diar  kan sebagai proses pemerintahan;
h. hukum diar  kan sebagai perilaku teratur dan unik;
i. hukum diar  kan sebagai jalinan nilai;
j. hukum diar  kan sebagai seni.

5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi in   dari 
kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab menurut 
Lawrence M. Friedman, yang diku  p Soerdjono Soekamto, bahwa 
sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), 
maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur 
mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, yang umpamanya 
mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara 
lembaga-lembaga tersebut,  hak- hak dan kewajiban-kewajibannya, dan 
seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-
nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan 
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga 
dianu  ) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 
tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 
dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Ada beberapa teori tentang efek  vitas yang dijelaskan oleh para 
sarjana, yaitu teori efek  vitas (Soerjono Soekanto). Hukum sebagai 
kaidah merupakan patokan mengenai sikap,  ndak, atau perilaku yang 
pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah  metode deduk  f-
rasional sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogma  s. Di lain 
pihak, ada yang memandang hukum sebagai sikap  ndak atau perilaku 
yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induk  f-
empiris sehingga hukum itu dilihatnya sebagai  ndak yang diulang-
ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. 
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H. Konsep  Hak Asasi Manusia
 Hak Asasi Manusia (HAM) secara historis lahir dari hasil perjuangan 

panjang untuk menentang penindasan penguasa terhadap rakyat di 
masa lalu. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa pemerintahan 
monarchi yang absolute, melahirkan pemerintahan yang sewenang-
sewenang, penguasa yang memerintah dengan kekuasaan  dak jarang 
mengalami penistaan dan penyiksaan  hak- hak individualnya. Secara kodra  , 
se  ap orang memiliki  hak yang sama, yang dibawanya sejak lahir dan 
persamaan tersebut dapat dilihat ke  ka seseorang lahir ke dunia. Pada saat 
itu seseorang telah diberi  hak oleh sang pencipta untuk menangis, bernapas, 
melihat, dan sebagainya.

Hak secara terpisah jika dikaitkan dengan hukum memiliki penger  an 
sebagai  hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.83 Menurut Washington, 
 hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum dan di negara civil 
law, seper   Indonesia,  hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam undang-
undang. Bahwa,  hak  dak memiliki kekuatan secara hukum apabila  hak itu 
 dak dilindungi oleh undang-undang atau payung hukum sebagai kekuatan 

di dalamnya. Penger  an mengenai  hak pun berkembang, di mana  hak 
dikaitkan dengan kepen  ngan atau kemanfaatan. Menurut Ihering,  hak 
sebagai kepen  ngan-kepen  ngan yang dilindungi oleh hukum.

Penger  an  hak lebih banyak dihubungkan dengan  hak asasi  manusia. 
Hak asasi  manusia sendiri memiliki penger  an sebagai  hak dasar. Menurut 
Leah Levin,  hak dasar ini terdapat dua konsep. Pertama, bahwa  hak- hak yang 
 dak dapat dipisahkan dan dicabut adalah  hak  manusia karena dia adalah 

 manusia. Hak- hak ini adalah  hak moral yang berasal dari kemanusiaan 
se  ap insan dan  hak- hak ini bertujuan menjamin se  ap martabat  manusia. 
Kedua, dari  hak asasi  manusia adalah  hak- hak menurut hukum, yang dibuat 
sesuai proses pembentuk hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara 
nasional maupun internasional84. Hak asasi  manusia menurut Hendarmin 
83  Marzuki, Peter Mahmud. Peneli  an Hukum, Cetakan. Ke  ga, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group,  ), hlm.163.
84  Levin, Leah. Tanya Jawab Soal  Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1987), hlm.3.
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Ranadireksa dalam Muladi berar  :

Seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warganya 
dari kemungkinan penindasan atau pembatasan ruang gerak warga 
negara oleh negara. Ar  nya, ada pembatasan-pembatasan tertentu 
yang diberlakukan pada negara yang paling hakiki, yang terlindungi 
dari kesewenang-wenangan penguasa85.

Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksana  hak asasi  manusia. 
Pemenuhan   pendidikan terkait pula dengan tujuan untuk memperkuat  hak 
asasi  manusia. Walaupun tujuan dan sarana-sarana   pendidikan mungkin 
berbeda-beda menurut konteks nasional, budaya, poli  k, serta sejarah 
masing-masing, namun ada kesepakatan yang muncul dalam hukum, 
terutama untuk hukum internasional untuk toleransi dan penghormatan 
terhadap  hak asasi  manusia merupakan salah satu ciri masyarakat yang 
berpendidikan86. HAM tentang   pendidikan pada dasarnya dapat dibagi 
menjadi berikut ini.

Felisa Tibbi  s has divided human rights educa  on into three broad 
categories: the knowledge and awareness model, the accountability 
model and the transforma  onal model. The fi rst model is concerned 
with transmi   ng knowledge of human rights and places rela  vely 
li  le emphasis on the development of skills and moulding of a   tudes. 
In the accountability and transforma  onal models on the other 
hand, formal knowledge about human rights is only one componen 
of a larger educa  onal program that may involve for example skills 
resolu  on and ac  vism. Whereas the knowledge and awareness 
model is predominantly lecture-oriented, the la  er models require 
more complex and reciprocal longer-term commitments to learning 
and educa  on from all involved87.

85 Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi. 2007. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan 
Implementasinya dalam Perspek  f Hukum dan Masyarakat, Cetakan Kedua, (Bandung: 
Refi ka Aditama, 2007), hlm.39.
86 Kasim, Ifdal & Arus, Johanes da Masenus. Hak Ekonomi Sosial Budaya, Esai-Esai Pilihan, 
Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM, 2001), hlm.212.
87 Tibbi  s, Felisa. “The Development of Human Right Educa  on in China”, Diakses pada 
15 Mei 2009, dari h  p://www.jsse.org/2006-1/oud_china.htm.. Dapat penulis ar  kan 
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Hak asasi merupakan isu internasional dan merupakan pokok bahasan 
sedunia internasional, dan terdapat  ga instrumen di dalam  hak asasi 
 manusia yang disebut sebagai Bill of Right, yaitu Universal Declara  on of 
Human Right (UHDR), Interna  onal Covenant on Civil and Poli  cal Right 
(ICCPR) yang mengatur mengenai masalah  hak- hak sipil dan poli  k, dan 
Interna  onal Covenant on Economic Social and Cultur Right (IESCR) yang 
mengatur mengenai  hak- hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, 
termasuk di dalamnya  hak mengenai   pendidikan. Dan ke  ga instrumen 
tersebut telah dira  fi kasi oleh Indonesia sehingga berlaku secara mutlak 
bagi Indonesia88.

Secara kodra  , Hak  Asasi Manusia merupakan  hak yang melekat pada 
se  ap diri  manusia sehingga bersifat universal karena  dak membedakan 
jenis kelamin, asal-usul, kedudukan, ras, suku, dan sebagainya. Oleh karena 
itu,  hak yang bersifat kodra   tersebut wajib dihargai, dihorma  , dan 
dilindungi, serta dipenuhi dan dijamin oleh penguasa atau pemerintah, serta 
 dak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun, termasuk  manusia. Se  ap 

individu sebagai pemilik  hak asasi berhak untuk mempertahankan terhadap 
gangguan dari pihak manapun, serta berhak untuk menuntut pemenuhan 
 hak asasinya dari negara atau pemerintah, dan sebaliknya, negara atau 
pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan 
terhadap  hak asasi se  ap warga negaranya. Se  ap orang memiliki  hak 
asasi  manusia dan  hak tersebut bukan merupakan pemberian orang lain, 
termasuk bukan pemberian penguasa negara atau pemerintah, melainkan 
semata-mata karena pemberian Sang Pencipta, dan karena martabatnya 
sebagai  manusia. Dalam penger  an ini, meskipun seseorang memiliki 
perbedaan warna kulit, jenis kelamin, budaya, status sosial, dan kedudukan 

secara bebas, Tibbits membagi HAM bidang   pendidikan menjadi  ga, yaitu pengetahuan 
dan model kesadaran   pendidikan, akuntabilitas, dan model perubahan sistem   pendidikan. 
Pengetahuan dan kesadaran menekankan peningkatan pengetahuan di bidang HAM 
yang berhubungan dengan kemajuan skil dan e  ka   pendidikan. Adapun akuntabilitas dan 
perubahan sistem   pendidikan menekankan pada hubungan komunikasi, penyelesaian 
konfl ik, dan  ndakan dalam hal   pendidikan.
88  Baca Purwandoko, Prasetyo Hadi. “Hukum Administrasi dan  Hak Asasi Manusia”, Bahan 
Perkuliahan, Program Pascasarjana FH UNS, Surakarta, 2008.
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pangkat dan derajadnya, namun orang tersebut tetap mempunyai  hak- hak 
yang bersifat kodra   dan dibawanya sejak lahir tersebut.

Dalam beberapa kepustakaan hukum, khususnya kepustakaan 
berbahasa asing tentang  hak asasi  manusia, is  lah atau terminologi Hak 
 Asasi Manusia (HAM) mengenal beberapa penggunaan is  lah, di antaranya 
dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan “Human Rights”, kemudian 
dalam bahasa Perancis dikenal dengan is  lah “droit de I Thomme”, dan 
selanjutnya dalam bahasa Belanda “Mensenlijke Rechten”89. Dalam 
kepustakaan berbahasa Indonesia, pada umumnya dipergunakan is  lah Hak 
 Asasi Manusia atau  hak dasar  manusia. Hal ini dapat dilihat, di antaranya 
di dalam Kons  tusi RIS 1949, UUDS 1959, Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR 
No.XVI/MPR/1998 tentang Hak  Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 39 
tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia, di dalamnya menggunakan is  lah 
Hak  Asasi Manusia dan bukan undang-undang tentang Hak Dasar atau Hak 
Kodrat.

Di banyak negara, bahkan hampir di se  ap  negara hukum selalu 
menempatkan  hak asasi  manusia di dalam Kons  tusi atau Undang-Undang 
Dasar negara. Hal ini didasarkan atas per  mbangan bahwa Undang-Undang 
Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang secara hierarkis memiliki 
kedudukan ter  nggi di dalam tata hukum di se  ap negara sehingga  dak 
mudah dirubah, dicabut, maupun dikalahkan oleh produk hukum lain. 
Pencantuman  hak asasi  manusia di dalam Undang-Undang Dasar ini 
merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan negara atau pemerintah 
terhadap  hak yang bersifat dasar dan asasi melekat secara kodra   terhadap 
se  ap orang tersebut. Mengingat  hak asasi merupakan  hak yang melekat pada 
diri se  ap orang, dan menuntut adanya jaminan pengakuan, pemenuhan, 
penghorrnatan, serta perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadi 
pelanggaran atas  hak tersebut, maka  hak asasi menusia harus memperoleh 
pengaturan yang memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat.

89  Bandingkan dengan Djalali, H., dkk.. “ Hak Asasi Manusia: Suatu Tinjauan Teore  s dan 
Aplikasi”, (tk: Restu Agung, 2003), hlm.l, dalam Lalu Husni, Disertasi, hlm.66 - 67.
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Hak mendapatkan   pendidikan bagi semua warga pada umumnya dan 
khususnya   pendidikan dasar gra  s bagi masyarakat  dak mampu, sebab 
secara kons  tusional, Indonesia telah mengakui  hak untuk mendapatkan 
  pendidikan di dalam pasal 28c; pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, dan 
termasuk di dalam klasifi kasi  hak yang bersifat asasi. Selanjutnya, mengenai 
 hak bagi se  ap orang untuk bekerja ini, dapat dilihat di dalam ketentuan 
pasal 28D ayat (2), yang selengkapnya dirumuskan:

a. Se  ap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
 kepas  an hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

b. Se  ap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

c. Se  ap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.

d. Se  ap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Mengingat ketentuan pasal 28D ayat (2) tersebut merupakan 

pengaturan yang bersifat mendasar, maka selanjutnya harus dituangkan 
serendah-rendahnya di dalam undang-undang. Pengaturan terhadap  hak 
asasi ini selanjutnya dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 
1999 tentang Hak  Asasi Manusia. Selanjutnya, di dalam ketentuan pasal 
1 ayat (1) mengenai penger  an Hak  Asasi Manusia, dirumuskan sebagai 
berikut. “Seperangkat  hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
 manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-
Nya yang wajib dihorma  , dijunjung  nggi oleh negara, hukum pemerintah 
dan se  ap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat  manusia”.

Terkait dengan rumusan  hak asasi  manusia yang demikian, kemudian 
Ramdlon Naning menyatakan “Hak  Asasi Manusia ialah  hak yang dimiliki 
oleh seseorang karena orang itu adalah  manusia90. Senada dengan pendapat 
tersebut, berkaitan dengan Hak  Asasi Manusia ini, selanjutnya Suhardi 

90  Naning, Ramdhon, Cita dan Citra  Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Lembaga 
Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), hlm.7. 



83

menyatakan “ hak asasi  manusia adalah  hak yang melekat pada pribadi 
 manusia sejak  manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan 
nilai kemanusiaannya (human worth and dignity) yang  dak mengenal 
pengotakan ras, bangsa, agama, derajat, serta kedudukan91”. Hak  Asasi 
Manusia inherent dengan kodrat  manusia merupakan keleluasaan atau 
kebebasan  manusia yang diterima dan dihargai sebagai nilai-nilai sosial yang 
masing-masing dan bersama-sama mutlak dibutuhkan untuk perwujudan 
realitas  manusia, yaitu seasli-aslinya seper   yang digariskan oleh Tuhan92.

Selanjutnya, mengenai perspek  f Indonesia terhadap  hak asasi 
 manusia dapat ditemukan pada lampiran buku Komisi Nasional Hak  Asasi 
Manusia Indonesia, 93 yang dirumuskan: “Hak asasi  manusia ialah  hak yang 
melekat pada se  ap  manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat 
dan martabatnya”94. Penger  an  hak asasi  manusia (Fundamental Rights) 
adalah  hak- hak yang bersifat mendasar (grounded) dan inheren dengan 
ja   diri  manusia secara universal.95 Terkait dengan hal tersebut, seorang 
pengacara senior Todung Mulya Lubis menyatakan, bahwa sesungguhnya 
 hak asasi  manusia itu menelaah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan 
kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.96

I. Konsep Penyelenggaraan Pendidikan
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggara 

  pendidikan berdasarkan pasal 50 ayat (1) sampai 7 tentang pengelolaan 
  pendidikan sebagai berikut.

1. Pengelolaan  sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung 
jawab Menteri.

91  Suhardi dalam Fajar, A. Mukthie. Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayu Media Publishing, 
2005), hlm.40.
92  Ibid, hlm.44.
93  Buku Komnas FIAM, Jakarta, 1997
94  Selanjutnya, baca Buku Komisi  Hak Asasi Manusia.
95  Campbell mengatakan,...Human right are based on affi  rma  on of human equality. Lihat 
Campbell, Tom. “Human Rights and The Par  al Eclipse Of Jus  ce”, dalam Arend Soeteman, 
Pluralisme and Law (London: Kluwer Academi Publishers, 2001), hlm.63, dalam Majda El-
Muhtaj,  Hak Asasi Manusla dalam Konslitusi Indonesia, (Tk: Prenada Media, 2005), hlm.47.
96  Lubis, Todung Mulya. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta: LP3ES, 
1984), hlm.14.
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2. Pemerintah menentukan  kebijakan nasional dan standar nasional 
  pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan Nasional.

3. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan   pendidikan pada semua jenjang 
  pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan   pendidikan yang 
bertaraf internasional.

4. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan   pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, 
dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan   pendidikan lintas daerah 
Kabupaten/Kota untuk  ngkat   pendidikan dasar dan menengah.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola   pendidikan dasar dan 
  pendidikan menengah, serta satuan   pendidikan yang berbasis 
keunggulan lokal.

6. Perguruan  nggi menentukan  kebijakan dan memiliki  otonomi 
dalam mengelola   pendidikan di lembaganya.

7. Ketentuan mengenai Pengelolaan Pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan 
ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah97.

Selain itu, sudah dipaparkan secara jelas dalam pasal 31 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang 
menyatakan “se  ap warga negara Indonesia berhak mendapat   pendidikan”. 
Ini berar   negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam memberikan 
  pendidikan kepada masyarakat.

J. Konsep Tanggung Jawab Pemerintah
1. Penger  an Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab 
adalah kesadaran  manusia akan  ngkah laku atau perbuatannya, yang 
disengaja maupun yang  dak disengaja. Tangung jawab juga berar   
berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Pemerintah 

97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, (Bandung: Citra Umbara), hlm.33 - 34.
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adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi  hak kons  tusi bangsa 
yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan 
kembali dalam pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi demikian: ayat (1)  ap-
 ap warga negara berhak mendapat pengajaran; ayat (2) pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan  sistem Pendidikan Nasional 
yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah harus benar-benar melaksanakan janjinya untuk 
mengadakan   pendidikan gra  s bagi rakyat sesuai yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 anggaran 
  pendidikan sebesar 20%, yang didanai oleh pajak yang dibayar oleh rakyat 
harus benar-benar dialokasikan untuk membiayai seluruh kebutuhan 
  pendidikan rakyat. Kebutuhan   pendidikan lainnya, seper   laboratorium, 
komputer, internet, dan buku-buku perpustakaan, termasuk gaji guru 
 dak boleh dibebankan dalam anggaran   pendidikan karena itu bukan 

tanggung jawab rakyat untuk membayar gaji mereka, melainkan 
tanggung jawab pemerintah. Selama ini, pemerintah mengaburkan 
 norma hukum dalam UU Sisdiknas, yang seharusnya menjadi tanggung 
jawab pemerintah, dijadikan beban kepada rakyatnya dengan alasan 
untuk kepen  ngan rakyat.

2. Macam-macam Tanggung Jawab
Manusia itu berjuang memenuhi keperluannya sendiri atau untuk 

keperluan pihak lain. Untuk itu, ia manghadapi  manusia lain dalam 
masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu, 
 manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, 
yaitu kekuasaan Tuhan.

a. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran se  ap 

orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan 
kepribadian sebagai  manusia pribadi.

b. Tanggung jawab terhadap keluarga
Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-

istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota 
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keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada 
keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. 
Tetapi, tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, 
  pendidikan, dan kehidupan.

c. Tanggung jawab terhadap masyarakat
Pada hakikatnya  manusia  dak bisa hidup tanpa bantuan  manusia 

lain sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

d. Tanggung jawab kepada bangsa/negara
Suatu kenyataan lagi bahwa  ap  manusia,  ap individu adalah 

warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, ber  ndak, dan 
ber  ngkah laku,  manusia terikat oleh  norma- norma atau ukuran-ukuran 
yang dibuat oleh negara.

e. Tanggung jawab terhadap Tuhan
Tuhan menciptakan  manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung 

jawab. Untuk mengisi kehidupannya,  manusia mempunyai tanggung 
jawab langsung terhadap Tuhan. Oleh karena itu,  ndakan  manusia 
 dak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam 

berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama.

3. Pengabdian dan Pengorbanan
Wujud tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan. 

Pengabdian dan pengorbanan adalah perbuatan baik untuk kepen  ngan 
 manusia itu sendiri.

a. Pengabdian
Pengabdian adalah perbuatan baik, yang berupa pikiran, pendapat 

ataupun tenaga sebagai perwujudan kese  aan, cinta, kasih dalam hal 
ini, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.

b. Pengorbanan
Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban, yang berar   

persembahan, sehingga pengorbanan berar   pemberian untuk 
menyatakan kebak  an. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat 
kebak  an itu mengandung unsur keikhlasan yang  dak mengandung 
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pamrih. Suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang 
tulus ikhlas semata-mata. Perbedaan antara penger  an pengabdian 
dan pengorbanan  dak begitu jelas. Karena ada pengabdian tentu 
ada pengorbanan. Antara sesama kawan, sulit dikatakan pengabdian, 
karena kata pengabdian mengandung ar   lebih rendah  ngkatannya. 
Tetapi untuk kata pengorbanan dapat juga diterapkan kepada sesama 
teman. Pengorbanan merupakan akibat dari pengabdian. Pengorbanan 
dapat berupa harta benda, pikiran, perasaan, bahkan dapat juga berupa 
jiwanya. Pengorbanan diserahkan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada 
perjanjian, tanpa ada transaksi, kapan saja diperlukan. Pengabdian lebih 
banyak menunjuk kepada perbuatan sedangkan, pengorbanan lebih 
banyak menunjuk kepada pemberian sesuatu, misalnya berupa pikiran, 
perasaan, tenaga, biaya, waktu. Dalam pengabdian selalu dituntut 
pengorbanan, tetapi pengorbanan belum tentu menuntut pengabdian98.

Pendidikan di Indonesia merupakan hal yang pen  ng, seper   salah 
satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 “ikut mencerdaskan 
kehidupan bangsa”.99 Tujuan negara tersebut ditegaskan juga dalam 
pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945 yang menyatakan “se  ap warga negara Indonesia berhak 
mendapat   pendidikan”. Ini berar   negara mempunyai kewajiban untuk 
turut serta dalam memberikan   pendidikan kepada masyarakat. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945 alinea keempat pada tujuan negara mengamanatkan untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut serta melaksanakan keter  ban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan  keadilan sosial.

98  h  p://  hund.blogspot.com/2012/06/penger  an-dan-tanggung-jawab-teori.html
99  Alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 termuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa 
bangsa dan ikut melaksanakan keter  ban dunia.
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Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu  sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Konsekuensi pelaksanaan Kurikulum 2013, salah satunya adalah 
menghapus mata pelajaran (mapel) teknologi informasi dan komunikasi 
(TIK). Sebanyak 68 guru TIK yang ada di Sukoharjo akan dipindah ke  sekolah 
menengah kejuruan (SMK) supaya  dak kehilangan pekerjaan. Kepala Bidang 
Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Dinas Pendidikan Sukoharjo, 
Mardhiyah Isnaini, mengatakan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima 
Menteri, pihaknya akan melakukan penataan dan pemerataan guru TIK. 
Berdasarkan usulan guru SMA, guru TIK tersebut akan dipindahkan ke SMK. 
Hal ini dilakukan karena di SMK terdapat jurusan TIK sehingga diharapkan 
para guru ini  dak kehilangan pekerjaan dan dapat mengajar sesuai jam 
yang diharapkan.

“Karena saat ini Kurikulum 2013 baru dilaksanakan di  sekolah 
percontohan, kami belum akan memindahkan guru TIK. Sementara ini, 
mereka masih bisa mengajar di  sekolah lama,” jelasnya saat ditemui di ruang 
kerjanya”, Rabu (17/7). Saat disinggung mengenai pemerataan tersebut, 
Isnaini op  mis jumlah SMK yang ada di Sukoharjo akan cukup untuk 
menampung guru TIK. Apabila seluruh guru  dak dapat terserap, pihaknya 
juga akan bekerja sama dengan daerah sekitar di Soloraya. Ia merasa jumlah 
guru TIK, yang sebanyak 68 itu  dak terlalu banyak. Apabila dibandingkan 
dengan guru mapel lain, seper   Matema  ka, IPA, dan IPS, jumlah tersebut 
masih termasuk sedikit. “Kami utamakan di wilayah Sukoharjo dulu. Kami 
pindahkan ke daerah sekitar,” jelasnya.

Guru TIK di Kota Makmur, lanjutnya, tak perlu khawa  r karena dinas 
akan tetap memperjuangkan nasibnya. Khusus untuk guru berser  fi kasi, 
dinas juga akan mempermudah izin mereka untuk mendapatkan jam 
mengajar sebanyak 24 jam per pekan. “Tugas kami untuk mencarikan tempat 
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guru TIK. Kami juga akan berupaya memenuhi jam mengajar selama 24 jam 
bagi guru berser  fi kasi.” Lebih lanjut, Isnaini mengatakan untuk pelaksanaan 
Kurikulum 2013 pihaknya juga sudah mengirimkan guru in   untuk diklat. 
Guru in   tersebut akan bertugas menjadi instruktur atau menyebarluaskan 
informasi yang didapatkan melalui diklat.100

Dalam  kebijakan penghapusan mata pelajaran TIK ini, seharusnya 
Pemerintah  dak tergesa-gesa dalam membuat keputusan, karena 
dampak yang di  mbulkan berpengaruh bagi unit-unit kerja. Guru TIK 
harus mempersiapkan program kelanjutannya, khususnya bagi  sekolah-
 sekolah  swasta dalam pemberian jam pelajaran. Bagi universitas, hampir 
sebagian besar baru pembukaan program studi baru PTIK (Pendidikan 
Teknik Informa  ka dan Komputer), yang orientasi utamanya menyediakan 
lapangan kerjanya untuk menjadi guru.

K. Konsep Nilai Pancasila
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar falsafah 

NKRI, yang memuat nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang 
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan  keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pokok kaidah 
negara yang fundamental, yang dengan jalan hukum  dak bisa diubah dan 
melekat pada kelangsungan hidup NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 
1945. Nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan pas   sudah dijabarkan dalam 
UUD 1945, sebab terdapat hubungan kausal organik antara Pancasila dan 
Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Disebut kausal karena Pancasila dan Pembukaan menjadi penyebab 
beradanya (menjiwai) Batang Tubuh UUD 1945. Disebut organis karena 
menunjukkan suatu kesatuan yang bulat atau  dak terpisahkan antara 
keduanya. Oleh karena itu, Batang Tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 adalah 
penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pancasila dan 
Pembukaan. Penjabaran atau implementasi Pancasila dan Pembukaan 

100  Harian Solopos, Kamis Pon, 18 Juli 2013
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dalam Batang Tubuh UUD 1945 baru pada tataran norma  f, belum pada 
tataran empiris. Secara lebih rinci, penjabaran nilai-nilai itu dalam Batang 
Tubuh UUD 1945 setelah amandemen dapat dikemukakan sebagai berikut. 

Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal-pasal di 
bawah ini.

(1) Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. 
Ar  nya, negara mengakui dasar Ketuhanan yang Maha Esa sebab 
hanya  manusia yang bertuhan, bukan negara karena negara  dak 
bisa bertuhan. Konsekuensinya ialah  dak boleh terjadi  ndakan atau 
ada peraturan perundang-undangan atau  norma- norma sosial yang 
menistakan nama Tuhan atau bersifat an  tuhan. Sebaliknya, melalui 
peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat maupun daerah 
mengembangkan kehidupan beragama dan berkepercayaan terhadap 
Tuhan.

(2) Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan  ap-  ap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing -masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berar   negara 
memberikan jaminan bukan hanya untuk warga negara Indonesia, 
tetapi juga penduduk (orang asing yang berada di Indonesia). Selain 
daripada itu, masih diakui juga adanya aliran kepercayaan di Indonesia, 
yang belum menganut agama tertentu. Konsekuensi dari ketentuan 
ini adalah pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk 
menciptakan kondisi agar dapat dilaksanakannya ibadah menurut 
agama atau kepercayaan, baik dalam ar   pengamanan, pengawasan, 
fasilitas agama atau kepercayaan terhadap Tuhan maupun keuangan. 
Ini berar   pemerintah pusat dan daerah  dak boleh permisif, apa  s, 
acuh tak acuh terhadap kemungkinan adanya upaya untuk melakukan 
penekanan, pemaksaan atau pelarangan oleh siapapun juga, baik secara 
individual maupun kelompok tertentu. Di sini pula, terletak peranan 
toleransi dan dialog antara umat beragama dan berkepercayaan. 
Penciptaan kondisi, melipu   pula adanya pengakuan terhadap hari 
raya untuk dapat melaksanakan ibadah dan penetapan hari libur 
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untuk hari raya yang dipandang pen  ng. Adanya Departemen Agama 
Republik Indonesia dengan unit kerjanya sampai di  ngkat kabupaten/
kota merupakan buk   nyata tentang perha  an pemerintah terhadap 
pelaksanaan kehidupan beragama dan berkepercayaan.

(3) Pasal 28I ayat (1) menyebut juga  hak beragama sebagai  hak asasi. 
Sesungguhnya ini adalah  hak yang paling asasi karena menyangkut 
hubungan religius antara  manusia dengan Tuhan sehingga  dak boleh 
dilaksanakan oleh siapapun juga.

(4) Pasal 28E ayat (1) menyebut se  ap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya. Ayat (2) juga menyebut bahwa se  ap 
orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaannya.

Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijabarkan dalam pasal 
di bawah ini.

(1) Pasal 28A menyatakan bahwa se  ap orang berhak untuk hidup serta 
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

(2) Pasal 28B ayat (1) bahwa se  ap orang berhak membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2) 
menyatakan bahwa se  ap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.

(3) Pasal 28C ayat (1) bahwa se  ap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat   pendidikan 
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni dan budaya, demi meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat  manusia. Ayat (2) menegaskan bahwa se  ap orang 
berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolek  f untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

(4) Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa se  ap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan  kepas  an hukum yang adil, 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
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Nilai -nilai Persatuan Indonesia dijabarkan dalam pasal di bawah ini.

(1) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan  dak ada kecualinya. Ayat (3) 
menegaskan bahwa se  ap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara.

(2) Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa se  ap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat (4) 
menyebutkan bahwa se  ap orang berhak atas status kewarganegaraan.

(3) Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa se  ap orang wajib menghorma   
 hak asasi  manusia orang lain dalam ter  b kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) menegaskan bahwa dalam 
menjalankan  hak dan kebebasannya, se  ap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas  hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan 
per  mbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan keter  ban umum 
dalam suatu masyarakat demokra  s.

Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan Perwakilan dijabarkan dalam pasal berikut ini.

(1) Pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa se  ap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

(3) Pasal 28F menegaskan bahwa se  ap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijabarkan 
dalam pasal berikut.
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(1) Pasal 27 ayat (2), menyatakan bahwa  ap-  ap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa se  ap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja.

(3) Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa se  ap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau  dak berbuat 
sesuatu yang merupakan  hak asasi. Ayat (2) menegaskan bahwa 
se  ap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat  manusia dan berhak memperoleh suaka 
poli  k dari negara lain.

(4) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa se  ap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan ba  n, bertempat  nggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. Ayat (2) mengatakan bahwa se  ap orang berhak 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
 keadilan. Ayat (3) mengatakan bahwa se  ap orang berhak atas jaminan 
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 
 manusia yang bermartabat. Selanjutnya, ayat (4) menegaskan bahwa 
se  ap orang berhak mempunyai  hak milik pribadi dan  hak milik tersebut 
 dak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

(5) Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa  hak untuk hidup,  hak untuk  dak 
disiksa,  hak kemerdekaan pikiran dan ha   nurani,  hak untuk  dak 
diperbudak,  hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 
 hak untuk  dak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 
 hak asasi  manusia yang  dak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
Ayat (2) menyatakan bahwa se  ap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskrimina  f atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimina  f itu.
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Norma hukum tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok 
besar yang terdiri atas.

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
Kelompok II : Staatgrundgesetz (Aturan Pokok/Pokok Negara)
Kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang “formal”)
Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksanadan 

Aturan Otonom)101.
 

Kelompok norma  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Norma fundamental negara
Norma hukum yang ter  ngi dan merupakan kelompok pertama 

dalam hierarki norma  hukum negara adalah Staatsfundamentalnorm. 
Menurut Hans Nawiasky, isi dari Staatsfundamentalnorm ialah norma  
yang merupakan dasar dari pembentukan kons  tusi atau undang-
undang dari suatu negara, termasuk norma  pengubahnya. Hakikat 
hukum suatu Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya 
suatu kons  tusi atau undang-undang dasar.

2. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara
Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara merupakan kelompok 

Norma Fundamental Negara. Norma-norma  dan aturan dasar negara/
aturan pokok dan merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok 
dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar 
sehingga masih bersifat norma  hukum tunggal. Di negara Republik 
Indonesia Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara tertuang dalam 
Batang Tubuh UUD 1945 setelah amandemen berubah menjadi Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Aturan Dasar Negara/Aturan 
Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-
Undang dan peraturan yang lebih rendah.

101 Hans Nawiasky dalam Ibid., hal. 27. Dijelaskan bahwa kelompok  norma tersebut hampir 
selalu ada dalam tata susunan hukum se  ap negara meski pun dengan is  lah yang berbeda 
atau pun jumlah  norma hukum yang berbeda dalam  ap kelompoknya.
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3. Undang-Undang
Kelompok aturan norma -norma  hukum yang berada di bawah 

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara adalah (Formell Gezetz). 
Berbeda dengan kelompok-kelompok norma  di atasnya, yaitu Aturan 
Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, maka norma -norma  yang lebih 
konkret dan lebih terperinci, serta sudah dapat langsung berlaku di 
dalam masyarakat. Norma-norma  hukum dalam undang-undang ini 
 dak saja norma  hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma  hukum itu 

dapat merupakan norma  hukum yang berpasangan, sehingga terdapat 
norma  hukum sekunder, di samping norma  hukum primemya. Dengan 
demikian, dalam suatu undang-undang, sudah dapat dicantumkan 
norma - norma  yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun 
pemaksa. Selain itu, undang-undang ini berbeda dengan peraturan 
lainnya, oleh karena suatu Undang-Undang merupakan norma  hukum 
yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legisla  f.

4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom
Peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan 

peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang, yang 
berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
Undang, di mana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan 
delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan 
atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk 
peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar kepada suatu lembaga negara/pemerintah. Delegasi kewenangan 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang 
dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih  nggi kepada 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah102.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara 
merupakan sumber dari segala sumber dasar bagi terbentuknya suatu 

102 Ibid., hlm.28 - 35.
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undang-undang, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang 
dapat mengikat secara langsung. Begitu pula dengan terbentuknya UU BHP, 
juga harus berdasar, bersumber dari peraturan yang berada di atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan 
perundang-undangan terdiri atas;

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 
RI 1945);

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggan   Undang-Undang 
(Perpu);

3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah, melipu  :

a. Peraturan Daerah Provinsi.
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
c. Peraturan Desa/peraturan yang se  ngkatnya103.

Stuff en Theorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terkait dengan 
kajian tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dikaji 
dalam buku ini. Sinkronisasi peraturan perundang -undangan dapat ditelaah, 
baik secara ver  kal maupun horizontal. Apabila sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan itu ditelaah secara ver  kal, berar   akan dilihat 
bagaimana hierarkinya. Kemudian jika sinkronisasi peraturan perundang-
undangan hendak ditelaah secara horizontal, yang diteli   adalah sejauh 
mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang itu 
mempunyai hubungan fungsional secara konsisten104. Peneli  an dengan 
tanggung jawab pemerintah dalam  sistem Pendidikan Nasional menurut 
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, di samping mendapatkan data 
yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan bidang 
tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang terdapat 
103 Lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 2004 Pasa17 ayat (1) dan ayat (2).
104 Amirudin & Asikin, Zainal. Pengantar Metodologi Peneli  an Hukum, Cetakan Kedua, 
(Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2001), hlm.128 - 129.
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pada perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Kajian 
mengenai sinkronisasi dalam buku ini erat kaitannya dengan teori hierarki 
norma  berjenjang Hans Kelsen.

Dalam kaitannya dengan sinkronisasi hukum, buku ini lebih mengarah 
pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara ver  kal karena 
nan   akan ditelaah mengenai tanggung jawab pemerintah dalam 
penyelenggaraan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang  sistem 
Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dengan nilai-nilai Pancasila, 
khususnya sila kedua dan sila kelima yang memuat kemanusiaan yang adil 
dan beradab dan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-
Undang Dasar negara Repubik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan 2.
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A. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah
Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai konsep tanggung jawab 

hukum pemerintah dalam penyelenggaraan   pendidikan nasional, terlebih 
dahulu mengenal konsep tanggung jawab hukum pemerintah secara yuridis. 
Tanggung jawab hukum pemerintah diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tentang   pendidikan dan tanggung 
jawab negara yang selengkapnya dirumuskan tanggung jawab hukum 
pemerintah di dalam penyelenggaraan   pendidikan nasional.

Is  lah tanggung jawab pemerintah sejak adanya  otonomi   pendidikan 
mengalami pergeseran pilar yang sentralisasi berubah menjadi  desentralisasi. 
Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
47 tahun 2008 tentang wajib belajar dalam rangka melaksanakan pasal 
34 ayat (4) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 
2003 perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang wajib belajar adalah 
program   pendidikan minimal yang harus diiku   oleh warga negara Indonesia 
atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah,   pendidikan 
dasar adalah jenjang   pendidikan menengah berbentuk  sekolah dasar serta 
 sekolah menengah pertama bahwa adanya tanggung jawab pemerintah 

BAB III
KONSEP TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAN 
PENDIDIKAN NASIONAL
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dibagi menjadi dua antara pusat dan daerah. Maka, se  ap daerah dalam 
tanggung jawab   pendidikan dasar  dak sama, khususnya dalam pendanaan, 
karena pemerintah pusat dengan memberi biaya operasional  sekolah. Jadi, 
tanggung jawab pemerintah terhadap   pendidikan hanya pada operasional 
 sekolah karena apabila menganalisis secara yuridis dalam UUD 1945 pasal 
31 ayat (1) sangat tegas dan jelas pemerintah mempunyai tanggung jawab 
  pendidikan bagi se  ap warga negara.

Pendidikan itu melipu   sarana prasarana, pembiayaan, buku, alat tulis, 
 kurikulum peneli  an, evaluasi gaji guru atau dosen seharusnya menjadi 
tanggung jawab pemerintah is  lah   pendidikan dasar secara norma  f telah 
lama dikenal sejak adanya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, 
yang implementasinya pemerintah memberi dana operasional  sekolah, 
tetapi sampai saat ini, banyak  sekolah melakukan pungutan tambahan 
untuk memperlancar proses belajar mengajar, bahkan bagi  sekolah  swasta, 
termasuk gaji guru dibebankan kepada siswa sehingga is  lah   pendidikan 
dasar gra  s sangat  dak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 Negara 
Republik Indonesia dengan falsafahnya Pancasila yang mengedepankan 
persamaan  hak dan kewajiban antarwarga negara dalam mendapatkan 
persamaan  hak antarse  ap warga negara dalam mendapatkan   pendidikan.

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah 
kesadaran  manusia akan  ngkah laku atau perbuatannya yang disengaja 
maupun yang  dak disengaja. Tangung jawab juga berar   berbuat sebagai 
perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Se  ap  kebijakan pemerintah 
 dak lepas dari tanggung jawab, salah satunya adalah tanggung jawab 

pemerintah dalam hal  kebijakan Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan 
sejak tahun 2003. Ar  nya, di sini pemerintah membawahi masyarakat secara 
umum, khususnya dalam penyelenggaraan, bertanggung jawab penuh 
dalam melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini juga dipertegas 
dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 50 ayat (1), 
yang isinya bahwa pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional merupakan 
tanggung jawab Menteri Pendidikan (Undang-Undang Pendidikan Nasional 
Tahun 2003).
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Dari pasal Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan Undang-Undang 
Pendidikan Nasional dengan dijiwai semangat reformasi untuk menunjang 
  pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, 
maka jelas pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan   pendidikan 
yang adil dan merata. Hal ini juga diimbangi dengan hukum yang di atas 
segala, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas dan 
dipertegas sesuai UUD 1945 pasal 31 Ayat (1).

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan makmur sesuai 
dengan UUD 1945, dapat diimplementasikan melalui  kebijakan   pendidikan 
sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses  pembelajaran agar 
 peserta didik secara ak  f mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bangsa dan negaranya.

Apabila dilihat dari  sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan 
sejak tahun 2003,  dak lepas dari penger  an sistem   pendidikan nasional 
pada rezim Orde Lama atau awal kemerdekaan, Orde Baru, maupun Orde 
Reformasi. Pembaharuan undang-undang   pendidikan selalu dilakukan untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan selalu berpegang 
pada ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembaharuan  kebijakan Sistem Pendidikan Nasional merupakan 
tuntutan yang  dak bisa dihindari sebagai akibat berbagai perubahan 
baik, baik Undang-Undang atau perubahan tuntutan masyarakat. Misal, 
pada awal reformasi banyak aturan undang-undang yang berubah, baik 
amandemen UUD 1945 maupun ideologi Pancasila, yang paling mencolok 
mengalami perubahan adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan Badan Hukum Pendidikan 
menurut UU nomor 9 tahun 2009 pasal 40 ayat (1) Sumber dana untuk 
  pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum   pendidikan 



102

ditetapkan berdasarkan prinsip  keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. 
Ayat (2) Pendanaan   pendidikan formal yang diselenggarakan badan 
hukum   pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Ayat (3) badan hukum   pendidikan menyediakan 
anggaran untuk membantu  peserta didik Warga Negara Indonesia yang 
 dak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk beasiswa, bantuan 

biaya   pendidikan, kredit mahasiswa dan/atau pemberian pekerjaan kepada 
mahasiswa.

Ayat (4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana   pendidikan 
sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar negara 
Republik Indonesia tahun 1945. Ayat (5) Dana   pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) yang disalurkan dalam bentuk hibah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk badan hukum   pendidikan 
diterima dan dikelola oleh pemimpin organ pengelola   pendidikan.

Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum   pendidikan 
didasarkan pada prinsip  nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan 
utamanya  dak mencari laba sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan 
badan hukum   pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam badan 
hukum   pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan 
  pendidikan.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 
Pemerintah dan Badan Hukum Pendidikan memiliki perbedaan di  ga 
kriteria, di antaranya perbedaan dalam pembiayaan, tujuan, dan fungsi. 
Pada sistem pembiayaan, tanggung jawab pemerintah dibagi menjadi  ga 
periode, yaitu periode Orde Lama dan periode Orde Baru. Pada periode 
Orde Lama, seluruh pembiayaan tanggung jawab pemerintah, sedangkan 
pada periode Orde Baru seluruh pembiayaan ditanggung jawab bersama 
oleh pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Tanggung jawab BHP, yaitu pengelolaan dana secara mandiri oleh badan 
hukum   pendidikan didasarkan pada prinsip  nirlaba (  dak mencari laba). 
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Pada sistem tujuan, tanggung jawab pemerintah, yaitu menyejahterakan 
masyarakat dan tanah air, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa 
dan mengembangkan rakyat Indonesia seutuhnya. Sedangkan tanggung 
jawab BHP, yaitu memajukan   pendidikan nasional dengan menerapkan 
 manajemen berbasis  sekolah/madrasah. Pada sistem fungsi, tanggung 
jawab pemerintah, yaitu mengawasi jalannya berbagai proses dan fasilitas 
  pendidikan. Sedangkan tanggung jawab BHP, yaitu memberikan pelayanan 
  pendidikan formal kepada  peserta didik.

Dalam  kebijakan   pendidikan, pemerintah mempunyai tanggung jawab 
penuh, khususnya menciptakan   pendidikan yang adil dan merata tanpa 
membedakan suku, ras, agama, maupun  swasta atau  negeri, karena jelas 
sekali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1). Hal ini 
juga dipertegas dalam Undang-UndangPendidikan Nasional tahun 2003 
pasal 50 ayat (1).

Pemerintah dalam hal   pendidikan mempunyai peran penuh dalam 
menjamin warga masyarakatnya untuk mendapatkan   pendidikan tanpa 
dibedakan derajatnya secara pelayanan, sistem maupun pendanaanannya, 
baik itu yang ada di pedesaan maupun perkotaan, seharusnya pemerintah 
memberikan fasilitas kepada semua warga negaranya dengan tujuan 
memajukan   pendidikan tanpa ada diskriminasi. Nampak dipertegas dalam 
UUD 1945 pasal 31 yang diamandemen sebagai berikut. Ayat (1) Se  ap 
warga negara berhak mendapatkan   pendidikan, pada kenyataannya banyak 
warga negara yang belum mendapatkan   pendidikan yang layak, seper   
yang diberitakan di media massa pada bulan September 2013 di Jawa 
Tengah, tepatnya di Wonogiri, sebanyak 10.651 warga menyandang  buta 
aksara. Sebenarnya sebagian dari mereka sudah pernah menerima program 
pengentasan  buta aksara, namun lantaran  dak terpakai mereka kembali 
 dak bisa baca tulis.

Data tersebut diperoleh jajaran Dinas Pendidikan Wonogiri saat 
mendata ulang jumlah penyandang  buta aksara pada akhir 2012. Sebelumnya, 
pada 2011 Kabupaten Wonogiri pernah mendeklarasikan bebas  buta aksara. 
Kepala Disdik Wonogiri, Siswanto menjelaskan berdasarkan pendataan 
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ulang, akhir 2012 lalu, terungkap 10.651 orang masih  buta aksara. “Sebagian 
besar mereka bukan orang baru. Jadi, orang lama yang pernah belajar 
dalam kelompok belajar, tapi kemudian lupa lagi cara membaca karena 
 dak pernah dipakai. Mungkin juga karena faktor usia. Data ini memang 

menjadi kepriha  nan kami. Tapi data itu masih perlu kami verifi kasi lagi”. 
Berdasarkan data itu, penyandang  buta aksara paling banyak berada di 
Kecamatan Pracimantoro, yaitu sebanyak 1.220 orang.

Disusul Slogohimo dengan 913 warga tak bisa membaca dan Girimarto 
dengan 883 orang  buta aksara. Kecamatan Eromoko, Paranggupito, dan 
Nguntoronadi menyusul berikutnya dengan masing-masing memiliki 
penyandang  buta aksara 754 orang, 668 orang, dan 624 orang. Menyikapi 
kondisi itu, Siswanto memas  kan akan kembali menggenjot program 
 pembelajaran melalui sistem kelompok belajar yang dulu pernah berjalan. 
Selain itu, pihaknya juga mulai memper  mbangkan program lanjutan untuk 
penyandang  buta aksara yang sudah dinyatakan  melek aksara agar kejadian 
lupa  dak kembali terjadi. “Ya memang harus diingatkan terus agar  dak jadi 
lupa. Kegiatan yang sudah ada dilakukan lagi dengan membimbing mereka 
membentuk kelompok lagi”.

Di sisi lain, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Sta  s  k (BPS) 
Wonogiri 2010 silam, tercatat hanya 83,51% warga Wonogiri yang  melek 
aksara. Sisanya, sebanyak 118.776 orang tercatat  dak bisa baca tulis. 
Kepala BPS Wonogiri, Rahmadi Agus Santosa, pernah menyampaikan 
dugaan masih banyak warga Wonogiri yang menyandang  buta aksara pada 
2013. Alasannya, jumlah penyandang  buta aksara tahun 2010 terlampau 
banyak dan tak mungkin kelar digarap dalam waktu hanya  ga tahun. 
Dalam sensus itu, terungkap banyak warga Wonogiri yang  dak pernah 
mengenyam   pendidikan  sekolah formal. Jumlahnya semakin banyak seiring 
bertambahnya usia.

Ayat (2) Se  ap warga negara wajib mengiku     pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya. Banyak anak kecil yang seharusnya 
menikma    sekolah dasar, dia harus bekerja dikarenakan para orang tua  dak 
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memiliki dana untuk membiayai sekolahnya. Pemerintah juga membiayai 
tapi  dak sepenuhnya  sekolah gra  s. Sebagian dana yang dialokasikan 
untuk keperluan   pendidikan malah digunakan untuk keperluan yang  dak 
sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini sesuai dengan berita Harian Solopos, 9 September 2013, 
sejumlah wali murid SMAN 1 Solo mempertanyakan adanya pungutan di luar 
biaya sumbangan penyelenggaraan   pendidikan (SPP) yang telah ditetapkan 
senilai Rp 200.000 per bulan. Pasalnya, pungutan yang disebut uang komite 
tersebut  dak jelas peruntukannya. Sebagaimana diinformasikan, Walikota 
Solo, F.X. Hadi Rudyatmo telah menetapkan SPP eks RSBI sama dengan SMA 
lain, yakni Rp200.000 per bulan. Namun, dalam pertemuan antara  sekolah 
dengan wali murid belum lama ini, diumumkan adanya uang komite yang 
harus dibayar orang tua senilai Rp100.000 per bulan. Hal ini membuat 
sejumlah wali murid bertanya-tanya karena menilai peruntukan dana itu 
 dak jelas.

Seorang wali murid SMAN 1 Solo berinisial AP, 40, mengaku keberatan 
dengan adanya kewajiban membayar uang komite senilai Rp 100.000 per 
bulan itu. Menurutnya, seharusnya  sekolah menjalankan aturan sesuai 
arahan Walikota dengan  dak memungut pembayaran SPP dan Sumbangan 
Pengembangan Sekolah (SPS). “Harusnya kalau mengacu keputusan Pak 
Wali, siswa hanya bayar SPP bulanan, kecuali kalau secara sukarela orang tua 
menyumbang ke  sekolah. Biaya itu juga  dak jelas pemanfaatannya untuk 
apa, hanya nominalnya yang disebutkan. Disebutkan pula kalau ada orang 
tua murid yang berkenan diperbolehkan membayar lebih dari jumlah itu”.

Menurutnya, saat rapat komite di SMA tersebut beberapa waktu lalu, 
dia  dak berani mengungkapkan keberatan di dalam forum lantaran malu 
dan takut terjadi sesuatu dengan anaknya. Meski  dak mengungkapkan 
di dalam forum, AP menambahkan sejumlah orang tua murid lainnya juga 
mengaku keberatan dengan uang komite itu. mekanisme pembayaran uang 
komite, lanjutnya, juga berbeda dengan SPP. Jika SPP dibayarkan melalui 
bank, uang komite diserahkan secara langsung ke  sekolah. “Orang tua yang 
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keberatan bisa mengajukan keringanan, tapi syaratnya harus pakai surat 
keterangan  dak mampu dari wilayah setempat.”

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Solo, H.M. Thoyibu, mengaku pihaknya 
menerapkan instruksi Walikota dengan  dak mengadakan pungutan lain 
selain biaya SPP per bulan dan biaya SPS. “Sekolah  dak menarik biaya 
lain dari orang tua siswa. Sedangkan biaya SPS besarannya berbeda  ap 
siswa tergantung kemampuan orang tua”. Meski demikian, Thoyibun 
mengaku pemasukan dari biaya SPP dan SPS belum mencukupi kebutuhan 
operasional  sekolah itu. Menurutnya, biaya operasional dimaksud mencakup 
pembangunan  sekolah, penambahan sarana prasarana, peningkatan mutu 
 sumber daya  manusia (SDM), pemakaian listrik, air, dan sebagainya.

Saat melakukan penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah 
(RKAS), pihaknya masih menemukan kekurangan biaya operasional yang jika 
dijumlah per siswa mencapai Rp 100.000. Hingga kini Thoyibun mengaku 
belum memiliki rencana untuk menutup kekurangan biaya operasional 
tersebut. Sebenarnya ini bukan kali pertama ada keluhan terhadap pungutan 
di SMAN 1 Solo. Menjelang akhir Agustus lalu, sejumlah wali murid juga 
mempersoalkan surat edaran berisi pungutan uang komite senilai Rp 
100.000 per bulan. Itu terjadi saat Walikota belum menetapkan besaran SPP 
dan  sekolah belum mengadakan pertemuan dengan wali murid.

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 
dalam UU. Pendidikan itu sudah berjalan, namun ada beberapa hal yang 
justru   pendidikan berbelok arah, contohnya   pendidikan RSBI,   pendidikan 
akselerasi,   pendidikan unggulan yang sebenarnya hanya menekankan pada 
IT dan penggunaan bahasa Inggris dalam  pembelajaran justru mengabaikan 
  pendidikan nilai-nilai kehidupan.

Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran   pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan   pendidikan nasional. Dalam 



107

prak  knya, pemerintah justru seolah-olah lepas tanggung jawab dalam 
menangani   pendidikan dengan adanya  kebijakan Badan Hukum Pendidikan 
nomor 9 tahun 2009, di mana   pendidikan seolah-olah dibebankan kepada 
masyarakat yang menyebabkan   pendidikan diperjualbelikan.

Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung  nggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat  manusia. Pada 
kenyataannya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, porsi yang TIK 
dijadikan mata pelajaran hanya bertahan kurang lebih 5 tahun, tetapi sejak 
dikeluarkan Kurikulum 2013 porsi TIK dihilangkan atau dihapuskan dalam 
mata pelajaran dan hanya dijadikan mata pelajaran integra  f pada semua 
bidang studi.

B. Macam-macam Tanggung Jawab
Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya selalu mengalami 

perubahan seiring dengan tuntutan zaman. Dalam hal ini, peran pemerintah 
yang menyangkut  hak- hak se  ap individu diatur oleh Undang-Undang 
1945 dan Pancasila, maka diperlukan kesadaran dalam pelaksanaannya 
untuk menciptakan tanggung jawab. Dalam menghorma    hak asasi antara 
 manusia satu dengan yang lain, terutama dalam hal ini, tentang tanggung 
jawab   pendidikan, bahwa sebagai  manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, dibutuhkan tanggung jawab yang melipu  :

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
Dalam hal   pendidikan, rasa ingin tahu adalah kebutuhan yang 

paling hakiki. Maka,  manusia secara  dak sadar, dalam melaksanakan 
kehidupan, sudah merupakan bagian   pendidikan karena   pendidikan bisa 
dilakukan, baik formal maupun informal. Sebagai warga negara, perlu 
untuk menyadari bahwa   pendidikan merupakan bagian yang paling 
hakiki, khususnya dalam menciptakan  manusia yang paling sempurna 
dibandingkan makhluk hidup yang lain. Tanggung jawab terhadap diri 
sendiri menuntut kesadaran se  ap orang untuk memenuhi kewajibannya 
sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai  manusia pribadi.
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2. Tanggung jawab terhadap keluarga
Keluarga adalah unit bagian dari suatu bangsa, maka tanggung 

jawab keluarga adalah bagian pen  ng, khususnya yang berkaitan 
dengan tanggung jawab   pendidikan karena keluarga bagian masyarakat 
kecil, keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak dan 
juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap keluarga menjadi 
tanggung jawab keluarganya, tetapi tanggung jawab keluarga juga 
merupakan kesejahteraan, keselamatan,   pendidikan, dan kehidupan. 
Maka, peran keluarga sangat pen  ng dalam menyukseskan program-
program pemerintah dalam se  ap  kebijakan yang diputuskan, termasuk 
tanggung jawab   pendidikan,  dak lepas dari peran keluarga.

3. Tanggung jawab terhadap masyarakat
Manusia  dak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain 

sesuai kedudukannya sebagai makhluk sosial. Maka dalam memenuhi 
kebutuhannya satu dengan yang lain, dibutuhkan tanggung jawab 
pemerintah dalam menyediakan fasilitas   pendidikan untuk menciptakan 
masyarakat yang adil dan makmur sesuai tujuan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam  kebijakan ini, dibutuhkan tanggung 
jawab masyarakat, khususnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.

4. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara
Suatu negara atau bangsa  dak lepas dari tanggung jawab 

melindungi, menjamin dengan asas  keadilan untuk mewujudkan 
bangsa yang maju serta menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
Maka, dibutuhkan aturan atau kaidah hukum yang mengatur tentang 
kesejahteraan dan kebutuhan bagi masyarakatnya, misalnya   pendidikan 
memeluk agama dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk 
kesejahteraan warganya.

Maka yang paling hakiki, dalam hal yang kita bahas di sini adalah 
  pendidikan karena   pendidikan juga menyangkut hajat hidup orang 
banyak. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan jaminan untuk warga 
negara,   pendidikan yang adil dan tetap menjaga pluralisme, salah satunya 
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negara merumuskan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, 
yang apabila dilihat dari isinya, pasal 50 ayat (1), jelas memberikan 
jaminan dan perlindungan   pendidikan untuk warga negaranya.

5. Tanggung jawab kepada Tuhan
Dengan adanya bumi, kemudian ada yang bisa ditempa    manusia, 

 manusia  dak lepas untuk memberikan tanggung jawab langsung 
kepada Tuhan sehingga  ndakan  manusia  dak bisa lepas dari hukuman-
hukuman Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui 
berbagai macam agama dalam membatasi  ndakan-  ndakan  manusia.

Dari berbagai tanggung jawab yang telah dipaparkan di atas, 
hubungannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam   pendidikan, 
mempunyai tanggung jawab penuh sesuai dengan implementasinya dalam 
pasal 31 ayat (1), kemudian diundang-undangkan dalam  sistem Pendidikan 
Nasional tahun 2003, kemudian diperbaharui sampai Undang-Undang 
Pendidikan Nasional tahun 2008, tahun 2010, tetapi dalam implementasinya 
justru pemerintah dalam pelaksanaannya terjadi tumpang  ndih dalam 
perannya sebagai penanggung jawab secara keseluruhan sehingga 
 kebijakan- kebijakan pemerintah menjadi kontroversi dengan masyarakat 
secara umum.

Di samping itu, juga terjadi pelanggaran  hak- hak se  ap orang dalam 
mendapatkan   pendidikan yang adil dan merata. Pendidikan justru dijadikan 
sarana kapitalis dengan yang  kebijakan- kebijakan memberikan celah untuk 
melanggar kaidah-kaidah hukum, misalnya pemerintah mengeluarkan Badan 
Hukum Pendidikan, Undang-Undang Pendidikan Agama,  sekolah rin  san 
bertaraf internasional,  sekolah bertaraf internasional, akademi   pendidikan 
karakter. Hal ini jelas sekali sangat bertentangan dari Pancasila dan amanat 
Undang-Undang Dasar 1945.

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan bahwa tujuan 
hukum adalah menghendaki  keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) 
hukum ditentukan oleh kesadaran e  s mengenai apa yang dikatakan adil dan 
apa yang dikatakan  dak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas 
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suci dan luhur, yakni  keadilan dengan memberikan kepada  ap-  ap orang, 
apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi 
 ap-  ap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, 

hukum harus membuat apa yang dinamakan algemene regels (peraturan/
ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan 
masyarakat demi  kepas  an hukum1.

Kepas  an hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman 
dan keter  ban dalam masyarakat karena  kepas  an hukum mempunyai sifat 
sebagai berikut. 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang 
bertugas mempertahankan dan membina tata ter  b masyarakat dengan 
perantara alat-alatnya; 2) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja2.

Kepas  an hukum ditujukan pada sikap lahir  manusia. Ia  dak 
mempersoalkan apakah sikap ba  n seseorang itu baik atau buruk, yang 
diperha  kan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepas  an hukum 
 dak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap ba  n yang 

buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap ba  n yang 
buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkret3.

Kepas  an hukum secara norma  f adalah ke  ka suatu peraturan 
perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pas   karena mengatur 
secara jelas dan logis. Jelas dalam ar  an  dak menimbulkan keragu-raguan 
(mul  tafsir) dan logis dalam ar  an menjadi suatu sistem  norma dengan 
 norma lain sehingga  dak berbenturan atau menimbulkan konfl ik  norma. 
Konfl ik  norma yang di  mbulkan dari ke  dakpas  an peraturan perundang-
undangan dapat berbentuk kontestasi  norma, reduksi  norma, atau distorsi 
 norma4.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam penger  an  kepas  an 
hukum, yaitu “ kepas  an hukum oleh karena hukum”, dan “ kepas  an hukum 
dalam atau dari hukum”. Hukum yang berhasil menjamin banyak  kepas  an 

1 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bak  , 2000).
2 Ibid.
3 Soepiadhy, Soetanto. “Kepas  an Hukum”, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012.
4 Ibid.
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hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. “Kepas  an hukum 
oleh karena hukum” memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin 
 keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan “ kepas  an 
hukum dalam hukum” tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-
banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut,  dak terdapat 
ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan 
suatu sistem yang logis dan prak  s). Undang-Undang dibuat berdasarkan 
rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam 
undang-undang tersebut,  dak terdapat is  lah-is  lah yang dapat ditafsirkan 
secara berlain-lainan5.

Dalam prak  knya, apabila  kepas  an hukum dikaitkan dengan  keadilan 
hokum, kerapkali  dak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di 
satu sisi  dak jarang  kepas  an hukum mengabaikan prinsip-prinsip  keadilan 
hokum. Sebaliknya,  dak jarang pula  keadilan hukum mengabaikan prinsip-
prinsip  kepas  an hukum. Apabila dalam prak  knya terjadi pertentangan 
antara  kepas  an hukum dan  keadilan hukum, maka  keadilan hukumlah yang 
harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa  keadilan hukum pada umumnya 
lahir dari ha   nurani pemberi  keadilan, sedangkan  kepas  an hukum lahir 
dari sesuatu yang konkret.

C. Tujuan Pendidikan Nasional
Sistem hukum yang mengatur kewenangan negara sering dikenal 

dengan sistem hukum nasional. Namun, seiring dengan perkembangan 
demokrasi dalam era reformasi, yang awalnya Pendidikan Nasional adalah 
untuk menciptakan perdamaian hingga persatuan dengan mengamanatkan 
pada nilai-nilai Pancasila dan negara tanggung jawab dalam sistem   pendidikan, 
baik pada masa Hindia Belanda hingga pada rezim pemerintahan Orde Baru. 
Sistem   pendidikan pemerintah dengan menteri Pendidikan Nasional adalah 
mengembangkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila sebagai dasar fi losofi  
Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pada awal pemerintahan Reformasi tujuan Pendidikan Nasional berubah, 

5 E. Utrecht dalam Sidabukke, Sudiman. “Kepas  an Hukum Perolehan Hak Atas Tanah bagi 
Investor”, Disertasi, Program Pascsarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.
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yang awalnya sentralisasi, karena adanya perubahan sistem pemerintahan 
menurut kelompok tertentu, berubah menjadi  desentralisasi. Dalam Bab IV 
pasal 7, 8, dan 9 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang 
Sistem Pendidikan Nasional tersebut disebutkan pula sebagai berikut.

1. Pasal (7), se  ap warga negara wajib mendukung keberlangsungan 
penyelenggaraan   pendidikan.

2. Pasal (8) masyarakat berhak untuk berperan serta dalam rancangan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program   pendidikan pada 
jalur  sekolah dan/atau luar  sekolah.

3. Pasal (9) masyarakat wajib memberikan dukungan  sumber daya 
dalam penyelenggaraan   pendidikan.

Selain hal-hal di atas, temuan lain yang dapat dikemukakan 
berikutnya adalah saat ini sedang terjadi perubahan paradigma  manajemen 
pemerintahan. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut. 
Pertama, perubahan paradigma dari orientasi  manajemen pemerintahan 
yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar. Ar  nya, selama ini 
 manajemen pemerintahan lebih berorientasi untuk kepen  ngan dan 
ditentukan oleh negara. Kepen  ngan negara menjadi per  mbangan 
pertama dalam mengatasi segala persoalan yang  mbul, sedangkan rakyat 
menjadi per  mbangan yang kesekian kalinya. Namun sekarang kondisinya 
berbalik,  manajemen pemerintahan justru diarahkan pada mekanisme 
pasar. Aspirasi masyarakat menjadi per  mbangan pertama dalam mengatasi 
segala persoalan yang  mbul.

Kedua, perubahan paradigma dari orientasi  manajemen pemerintahan 
yang bersifat otoritarian menjadi lebih ke arah demokra  sasi. Pemerintahan 
yang otoriter telah banyak di  nggalkan dan digan   dengan sistem yang 
mengutamakan peran rakyat. Ke  ga, perubahan paradigma dari sentralisasi 
kekuasaan menjadi  desentralisasi kewenangan. Selama ini, kekuasaan 
pemerintah lebih condong dilakukan secara sentral. Upaya dimulai dari 
pembuatan  kebijakan, implementasi dari evaluasi  kebijakan dilakukan 
secara terpusat dan dilakukan oleh aparat pemerintah pusat. Sekarang, 
kecenderungannya dilakukan secara  desentralisasi dan berpihak pada 
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masyarakat. Keempat, perubahan sistem pemerintah yang membatasi batas-
batas dan aturan-aturan yang mengikat suatu negara jelas menjadi tatanan 
pemerintahan yang cenderung Boundaryless Organiza  on.6 Sekarang, 
sering dikemukakan sebagai zaman tata  manajemen pemerintahan yang 
cenderung dipengaruhi oleh tata aturan global.7

Temuan lain adalah pada saat ini terdapat anggapan bahwa   pendidikan 
berbasis masyarakat mulai memudar. Sebagaimana yang dilansir oleh surat 
kabar bahwa kondisi madrasah yang kini sangat mempriha  nkan diduga 
karena pudarnya prinsip   pendidikan berbasis masyarakat (community based 
educa  on).8 Said Agil Husin Al Munawar menjelaskan, jika kondisi madrasah 
saat ini berada pada posisi yang mempriha  nkan, salah satu sebab utamanya 
adalah memudarnya prinsip community based educa  on pada madrasah.9

D. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas dalam penyelenggaraan 

sistem   pendidikan diatur berdasarkan ketentuan pasal 14 sampai pasal 24;

Pasal 14
(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/

atau pengelolaan   pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab 
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/
atau pengelolaan   pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah 
daerah.

Melihat Pasal 14 dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, sangat 
jelas Pemerintah mempunyai tanggung jawab orisinil dan tanggung jawab 

6 Ron Ashkenes dalam Thoha. Mi  ah. 1999. “Desentralisasi Pendidikan”. Jurnal Pendidikan 
dan Kebudayaan No.01. Tahun Ke-5 Juni 1999. 
7 Thoha, Mi  ah. 1999. “Desentralisasi Pendidikan”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 
No.01. Tahun Ke-5 Juni 1999.
8 Media Indonesia. Jumat 11 Januari 2002. 
Media Indonesia. Jumat 11 Januari 2002.
9 Munawar, Said Agil Husin Al (adalah Menteri Agama RI). “Pendidikan Berbasis Masyarakat 
Memudar”. Media Indonesia. Jumat. 11 Januari 2002.
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mutlak, yang melipu   sarana prasarana, buku dan alat tulis, SPP, bagi warga 
negara Indonesia untuk memperoleh   pendidikan dasar tanpa membedakan, 
baik itu  sekolah  negeri atau  sekolah  swasta harus diberi fasilitas yang sama 
dalam rangka mewujudkan   pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan 
cita-cita UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain 
itu, dengan anggaran pendapatan belanja negara minimal 20%, seharusnya 
dimaksimalkan dalam penyelenggaraan   pendidikan lepas dari tanggung 
jawab gaji guru atau dosen pegawai  negeri sipil.

Dalam Pasal 17, tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan 
biaya personalia bukan pegawai  negeri sipil di sektor   pendidikan seharusnya 
dilaksanakan seper   yang dicanangkan pada Undang-Undang Pendidikan. 
Dosen tetap atau guru tetap yang bekerja di  swasta seharusnya menjadi 
tanggung jawab negara. Apabila dilihat dari beban kerja dan jasa-jasa, dosen 
dan guru  swasta  dak kalah dengan dosen dan guru  negeri, justru setelah 
reformasi, program pemerintah guru DPK dan dosen DPK dimoratorium 
sehingga banyak dosen dan guru  swasta yang  dak bisa hidup layak sesuai 
dengan  hak sebagai dosen karena banyak dosen  swasta yang gajinya 
ditentukan oleh kemampuan yayasan. Apabila yayasan itu besar, otoma  s 
gaji dosen  nggi, tetapi bagi yayasan yang kecil, gaji dosen di bawah standar. 
Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945.

Pemerintah dengan adanya Undang-Undang nomor 9 tahun 2009, 
Badan Hukum Pendidikan memunculkan persoalan dan problem dalam 
dunia   pendidikan yang membuat konfl ik  norma dan saling bertentangan 
antara UU Sisdiknas yang menekankan   pendidikan murah dan dijamin oleh 
negara, tetapi dengan adanya BHP justru   pendidikan menjadi mahal dan 
seolah-olah beban   pendidikan diserahkan kepada masyarakat atau lembaga 
 sekolah dengan memanfaatkan peran  komite  sekolah untuk menentukan 
biaya operasional   pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat. Hal ini jelas 
bahwa adanya BHP memunculkan  kurikulum ganda, di antaranya adanya 
  pendidikan RSBI,   pendidikan akselerasi,   pendidikan karakter,   pendidikan 
internasional. Hal tersebut dibuat oleh  sekolah dalam rangka berlomba-
lomba mencari dana untuk operasional  sekolah sehingga tujuan   pendidikan 
menjadi kabur atau   pendidikan  dak jelas.
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Pasal 15
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan 

dan/atau pengelolaan   pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung 
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan   pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan 
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 17
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia 

bukan pegawai  negeri sipil di sektor   pendidikan melipu  :
a. Subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh 

Pemerintah atau penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan 
masyarakat;

b. Subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan 
  pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah 
atau penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan masyarakat;

c. Tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau 
dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan 
  pendidikan yang didirikan masyarakat;

d. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah 
khusus oleh Pemerintah;

e. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah 
khusus oleh penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan 
masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;

f. Tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan 
profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau 
penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan masyarakat;

g. Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
h. Honorarium bagi personalia   pendidikan kesetaraan, keaksaraan, 

dan   pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau masyarakat atas inisia  f Pemerintah.
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(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 20
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk 

pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/
atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan 
untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan   pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi 
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 
bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

Pemerintah seharusnya memprioritaskan   pendidikan bagi se  ap 
warga negara bukan untuk menciptakan   pendidikan yang hanya bisa 
dinikma   oleh sekelompok masyarakat saja. Dengan adanya RSBI, 
yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan 
kekurangan dalam pengembangan dibebankan kepada  peserta didik, 
ini  dak tepat karena banyak masyarakat di Indonesia yang  dak bisa 
menikma     pendidikan dan  dak bisa membaca dan menulis. Misalnya 
di Wonogiri, hampir 10.000-an warga masyarakatnya  dak bisa baca 
tulis, tetapi anggaran justru digunakan untuk mengembangkan RSBI, 
bukan untuk menyelesaikan persoalan dasar bagi   pendidikan. Maka, 
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RSBI telah mengaburkan  norma Undang-Undang Pendidikan Nasional 
dengan nilai kemanusiaan dan  keadilan yang tertuang dalam Pancasila.

(3) Anggaran biaya personalia satuan   pendidikan dasar dan menengah 
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran 
tahunan satuan   pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan 
yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan   pendidikan.

Pasal 24
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk 

pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/
atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari;
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah;
c. Masyarakat;
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau;
e. Sumber lain yang sah;

Dengan adanya   pendidikan bertaraf internasional, membuat 
  pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 
31, bahwa   pendidikan adalah  hak se  ap warga negara. Pendidikan RSBI 
menjadikan   pendidikan  dak adil dan  dak sesuai dengan kemanusiaan 
karena sistem   pendidikan RSBI lebih menekankan pada fasilitas dan 
sarana prasarana, bukan  kualitas secara moral dan nilai  kogni  f. 
Pendidikan RSBI hanya lebih menekankan pada bahasa serta  metode 
 pembelajaran yang sebenarnya bukan tujuan dari   pendidikan.

Berdasarkan data,   pendidikan RSBI hanya dijadikan bisnis atau 
pres  se karena siswa yang masuk RSBI adalah siswa anak orang kaya 
karena biaya operasional, gaji guru, sarana prasarana dibebankan 
kepada siswa, otoma  s dana sumbangan masuk RSBI sangat  nggi, 
yang hanya bisa dinikma   oleh orang kaya. Siswa yang pandai tapi 
kurang mampu  dak bisa menikma     pendidikan RSBI. Hal ini sangat 
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bertentangan dengan fi losofi    pendidikan karena   pendidikan  hak se  ap 
orang tanpa membedakan status sosial. Maka, dibubarkannya RSBI oleh 
MK pada 1 Maret 2013 itu sudah sangat tepat walaupun pemerintah 
belum bertanggung jawab menyelesaikan bagaimana siswa yang masih 
berstatus RSBI, bagaimana pengelolaan sarana prasarananya, bagaimana 
anggaran yang sudah ditetapkan oleh APBD, yang seharusnya itu menjadi 
tanggung jawab Pemerintah karena Pemerintah  dak sekadar membuat 
undang-undang dan mencabut undang-undang.

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk 
pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 
dapat bersumber dari;
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah;
c. Masyarakat;
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau;
e. Sumber lain yang sah;

(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan   pendidikan dasar dan menengah 
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan 
satuan   pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan, yang 
merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan   pendidikan10.

E. Pendanaan Sistem Pendidikan Nasional
Pemerintah dalam pendanaan   pendidikan, khususnya untuk biaya 

operasional   pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, 
diatur dalam pasal:

Pasal 16
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia 

pegawai  negeri sipil di sektor   pendidikan melipu  :
10  Anonim. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang  Wajib Belajar, (Bandung: 
Fokusmedia, 2008).



119

a. Biaya personalia satuan   pendidikan, baik formal maupun nonformal, 
yang terdiri atas;
1) gaji pokok bagi pegawai  negeri sipil pusat;
2) tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai  negeri sipil 

pusat;
3) tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 

  pendidikan bagi pegawai  negeri sipil pusat;
4) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai  negeri 

sipil pusat di luar guru dan dosen;
5) tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai  negeri sipil 

pusat;
6) tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai  negeri sipil 

pusat;
7) tunjangan profesi bagi guru pegawai  negeri sipil daerah;
8) tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai  negeri sipil 

pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
9) tunjangan khusus bagi guru pegawai  negeri sipil daerah yang 

ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
10) maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai  negeri sipil 

pusat; dan;
11) tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai  negeri sipil pusat 

yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan   pendidikan, 

baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1) Gaji pokok bagi pegawai  negeri sipil pusat;
2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai  negeri sipil 

pusat;
3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai 

 negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai 

 negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
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(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

F. Sistem Pendidikan Nasional
1. Undang-Undang Pendidikan Nasional

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan “Se  ap 
warga negara mempunyai  hak yang sama untuk memperoleh   pendidikan 
yang bermutu”. Kemudian diiku   dengan ayat berikutnya. Ayat (2) 
menyatakan “Warga negara yang memiliki kelainan fi sik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh   pendidikan 
khusus”. Ayat (3), menyatakan “Warga negara di daerah terpencil atau 
terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
  pendidikan layanan khusus”. Pada ayat (4) menyatakan “Warga 
negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat is  mewa berhak 
memperoleh   pendidikan khusus”, dan ayat (5), menyatakan “Se  ap 
warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan   pendidikan 
sepanjang hayat”11.

2. Hak Mendapatkan Pendidikan
Hak secara terpisah jika dikaitkan dengan hukum, memiliki 

penger  an sebagai  hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.12 
Menurut Washington,  hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan 
hukum dan di negara civil law seper   Indonesia,  hak berdasarkan hukum 
ditetapkan dalam undang-undang. Bahwa  hak  dak memiliki kekuatan 
secara hukum apabila  hak itu  dak dilindungi oleh Undang-Undang atau 
payung hukum sebagai kekuatan di dalamnya. Penger  an mengenai 
 hak pun berkembang, di mana  hak dikaitkan dengan kepen  ngan atau 
kemanfaatan. Menurut Ihering,  hak sebagai kepen  ngan-kepen  ngan 
yang dilindungi oleh hukum.

11  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12  Marzuki, Peter Mahmud. Peneli  an Hukum, Cetakan Ke  ga, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group,  ).
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Perlindungan terhadap  hak asasi termasuk  hak atas   pendidikan 
merupakan salah satu ciri dari  negara hukum (rechstaat). Julius Stahl 
menyebut terdapat empat unsur dari rechstaat, antara lain:

a. Adanya pengakuan terhadap  hak asasi  manusia;
b. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin  hak- hak tersebut;
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetma  gheid van 

bestuur);
d. Adanya peradilan tata usaha negara13.

Pengaturan atas  hak untuk mendapatkan   pendidikan  dak hanya 
terdapat dalam instrumen nasional saja, tetapi juga diatur di dalam 
instrumen internasional.Untuk pengaturan  hak atas   pendidikan dengan 
instrumen nasional terdapat di dalam:

a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. 
Dengan adanya amandeman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 
memberikan perubahan pula terhadap pengaturan mengenai HAM. 
Perubahan tersebut terjadi pada saat amandemen yang kedua pada 
18 Agustus 2000 dan telah menambahkan satu bab khusus, yaitu 
Bab X-A mengenai  Hak Asasi Manusia mulai pasal 28 A sampai 28 J. 
Sebagian besar berisi mengenai  hak sipil dan poli  k,  hak ekonomi, 
sosial, dan budaya14. Pengaturan di bidang   pendidikan terdapat 
dalam pasal 28 C.
“Se  ap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat   pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan  kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat  manusia”.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 31 BAB XIII yang 
mengatur mengenai   pendidikan dan kebudayaan, ayat (1) “Se  ap warga 

13 Julius Stahl dalam Eff endi, Mansyur. Perkembangan Dimensi  Hak Asasi Manusia (HAM) 
dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum  Hak Asasi Manusia (HAKHAM), (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005), hlm.42.
14 Mulyanto. 2008. “Potret Nilai Universal Versus Nilai Par  kular  Hak Asasi Manusia (HAM) 
dalam Bingkai Kons  tusi Indonesia”, Jurnal Kons  tusi P3KHAM UNS, 1(1), hlm.47.
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negara berhak mendapat   pendidikan” dan ayat (2) “Se  ap warga negara 
wajib mengiku     pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 
Diperkuat dengan ketentuan dalam ayat (4): “Negara memprioritaskan 
anggaran   pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari 
anggaran pendapatan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan 
dana belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional”. Tidak hanya sampai sebatas ketentuan kons  tusi 
saja, Pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan atas pemenuhan 
  pendidikan melalui perangkat-perangkat hukum di bawahnya”15.

b. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Hak  Asasi Manusia, 
yang terdapat dalam, pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “Se  ap 
anak berhak untuk memperoleh   pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka mengembangkan pribadinya sesuai  ngkat kecerdasan 
dengan minat bakatnya”16.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, yang terdapat pada pasal 5 ayat (1), yang 
menyatakan “Se  ap warga negara mempunyai  hak yang sama untuk 
memperoleh   pendidikan yang bermutu”. Kemudian diiku   dengan 
ayat berikutnya. Ayat (2) menyatakan “Warga negara yang memiliki 
kelainan fi sik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 
memperoleh   pendidikan khusus”. Ayat (3) menyatakan “Warga 
negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat 
yang terpencil berhak memperoleh   pendidikan layanan khusus”. 
Pada ayat (4) menyatakan “Warga negara yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat is  mewa berhak memperoleh   pendidikan 
khusus” dan ayat (5) menyatakan “Se  ap warga negara berhak 
mendapat kesempatan meningkatkan   pendidikan sepanjang 
hayat”.17

15  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen 1999 
- 2002. (Solo: Sarana Ilmu, 2004), hlm.23.
16  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan  Hak Asasi 
Manusia, (Jakarta: Trinity. 2009), hlm.72.
17  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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Penger  an  hak lebih banyak dihubungkan dengan  hak asasi 
 manusia. Hak asasi  manusia sendiri memiliki penger  an sebagai 
 hak dasar. Menurut Leah Levin, terdapat dua konsep mengenai  hak 
dasar ini. Pertama, bahwa  hak- hak yang  dak dapat dipisahkan dan 
dicabut adalah  hak  manusia karena dia adalah  manusia. Hak- hak ini 
adalah  hak moral yang berasal dari kemanusiaan se  ap insan dan 
 hak- hak ini bertujuan menjamin se  ap martabat  manusia. Kedua, 
dari  hak asasi  manusia adalah  hak- hak menurut hukum, yang dibuat 
sesuai proses pembentuk hukum dari masyarakat itu sendiri, baik 
secara nasional maupun internasional18. Hak asasi  manusia menurut 
Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi berar  :

Seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warganya 
dari kemungkinan penindasan, atau pembatasan ruang gerak 
warga negara oleh negara, ar  nya ada pembatasan-pembatasan 
tertentu yang diberlakukan pada negara yang paling hakiki yang 
terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa19.

Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksana  hak asasi 
 manusia. Pemenuhan   pendidikan terkait pula dengan tujuan untuk 
memperkuat  hak asasi  manusia. Walaupun tujuan dan sarana-
sarana   pendidikan mungkin berbeda-beda menurut konteks 
nasional, budaya, poli  k, serta sejarah masing-masing, namun 
ada kesepakatan yang muncul dalam hukum, terutama untuk 
hukum internasional, untuk toleransi dan penghormatan terhadap 
 hak asasi  manusia merupakan salah satu ciri masyarakat yang 
berpendidikan.20 HAM tentang   pendidikan pada dasarnya dapat 
dibagi menjadi berikut.

18  Levin, Leah. Tanya Jawab Soal  Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1987).
19 Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi.  Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan 
Implementasinya dalam Perspek  f Hukum dan Masyarakat, Cetakan Kedua, (Bandung: 
Refi ka Aditama, 2007).
20 Kasim, Ifdal & Arus, Johanes da Masenus. Hak Ekonomi Sosial Budaya, Esai-Esai Pilihan, 
Cetakan Pertama, (Jakarta, ELSAM, 2001).
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Felisa Tibbi  s has divided human rights educa  on into three 
broad categories: the knowledge and awareness model, the 
accountability model and the transforma  onal model. The fi rst 
model is concerned with transmi   ng knowledge of human 
rights and places rela  vely li  le emphasis on the development 
of skills and moulding of a   tudes. In the accountability and 
transforma  onal models on the other hand, formal knowledge 
about human rights is only one componen of a larger educa  onal 
program that may involve for example skills resolu  on and 
ac  vism. Whereas the knowledge and awareness model is 
predominantly lecture-oriented, the la  er models require more 
complex and reciprocal longer-term commitments to learning 
and educa  on from all involved.21

Hak asasi merupakan isu internasional dan merupakan pokok 
bahasan dunia internasional. Terdapat  ga instrumen di dalam  hak asasi 
 manusia, yang disebut sebagai Bill of Right, yaitu Universal Declara  on 
of Human Right (UHDR), Interna  onal Covenant on Civil and Poli  cal 
Right (ICCPR), yang mengatur mengenai masalah  hak- hak sipil dan 
poli  k, dan Interna  onal Covenant on Economic Social and Cultur Right 
(IESCR), yang mengatur mengenai  hak- hak di bidang ekonomi, sosial, 
dan budaya, termasuk di dalamnya  hak mengenai   pendidikan. Ke  ga 
instrumen tersebut telah dira  fi kasi oleh Indonesia sehingga berlaku 
secara mutlak bagi Indonesia22.

Perlindungan terhadap  hak asasi termasuk  hak atas   pendidikan 
merupakan salah satu ciri dari  negara hukum (rechstaat). Julius Stahl 

21 Felisa Tibbi  s, “The Development of Human Right Educa  on in China”, Diakses pada 
15 Mei 2009. Dari h  p://www.jsse.org/2006-1/oud_china.htm.. Dapat penulis ar  kan 
secara bebas, Tibbits membagi HAM bidang   pendidikan menjadi  ga, yaitu pengetahuan 
dan model kesadaran   pendidikan, akuntabilitas, dan model perubahan sistem   pendidikan. 
Pengetahuan dan kesadaran menekankan peningkatan pengetahuan di bidang HAM 
yang berhubungan dengan kemajuan skil dan e  ka   pendidikan. Adapun akuntabilitas dan 
perubahan sistem   pendidikan menekankan pada hubungan komunikasi, penyelesaian 
konfl ik, dan  ndakan dalam hal   pendidikan.
22  Baca Purwandoko, Prasetyo Hadi. “Hukum Administrasi dan  Hak Asasi Manusia”, Bahan 
Perkuliahan, Program Pascasarjana FH UNS, Surakarta, 2008.
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menyebut terdapat empat unsur dari rechstaat, antara lain:

a. adanya pengakuan terhadap  hak asasi  manusia;
b. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin  hak- hak tersebut;
c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetma  gheid 

van bestuur);
d. adanya peradilan tata usaha negara23.

Pengaturan atas  hak untuk mendapatkan   pendidikan  dak hanya 
terdapat dalam instrumen nasional saja, tetapi juga diatur di dalam 
instrumen internasional, untuk mengatur  hak atas   pendidikan dalam 
instrumen nasional terdapat di dalamnya.

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, 
dengan adanya amandeman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 
memberikan perubahan pula terhadap pengaturan mengenai HAM. 
Perubahan tersebut terjadi pada saat amandemen yang kedua pada 18 
Agustus 2000 dan telah menambahkan satu bab khusus, yaitu Bab X-A 
mengenai Hak Asasi  Manusia mulai pasal 28 A sampai 28 J. Sebagian 
besar berisi mengenai  hak sipil dan poli  k,  hak ekonomi, sosial, dan 
budaya24. Pengaturan di bidang   pendidikan terdapat dalam pasal 28 C.

“Se  ap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat   pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni, dan budaya, demi meningkatkan  kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat  manusia”.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 31 Bab XIII yang 
mengatur mengenai Pendidikan dan Kebudayaan. Ayat (1) “Se  ap warga 
negara berhak mendapat   pendidikan” dan ayat (2) “Se  ap warga negara 
wajib mengiku     pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 
Diperkuat dengan ketentuan dalam ayat (4) “Negara memprioritaskan 

23  Julius Stahl dalam Eff endi, Mansyur. Perkembangan Dimensi  Hak Asasi Manusia (HAM) 
dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum  Hak Asasi Manusia (HAKHAM), (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005).
24  Mulyanto. 2008. “Potret Nilai Universal Versus Nilai Par  kular  Hak Asasi Manusia (HAM) 
dalam Bingkai Kons  tusi Indonesia”, Jurnal Kons  tusi P3KHAM UNS, 1(1).
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anggaran   pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari 
anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan 
dana belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional”. Tidak hanya sampai sebatas ketentuan kons  tusi 
saja, Pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan atas pemenuhan 
  pendidikan melalui perangkat-perangkat hukum di bawahnya”.25

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia, 
yang terdapat dalam pasal 60 ayat (1), yang menyatakan “se  ap anak 
berhak untuk memperoleh   pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan  ngkat 
kecerdasannya”.26

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, yang terdapat pasa pasal 5 ayat (1) menyatakan “Se  ap warga 
negara mempunyai  hak yang sama untuk memperoleh   pendidikan 
yang bermutu”. Kemudian diiku   dengan ayat berikutnya. Ayat (2) 
menyatakan “Warga negara yang memiliki kelainan fi sik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh   pendidikan 
khusus”, ayat (3), menyatakan “Warga negara di daerah terpencil atau 
terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
  pendidikan layanan khusus”. Pada ayat (4) menyatakan “Warga 
negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat is  mewa berhak 
memperoleh   pendidikan khusus”, dan ayat (5), menyatakan “Se  ap 
warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan   pendidikan 
sepanjang hayat”.27

3. Manajemen Berbasis Sekolah
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 

2003 pasal 51 ayat (1) Pengelolaan satuan   pendidikan anak usia dini, 
  pendidikan dasar, dan   pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan 
standar pelayanan minimal dengan prinsip  manajemen berbasis 

25  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia
27  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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 sekolah/madrasah. Manajemen berbasis  sekolah didefi nisikan sebagai 
 desentralisasi otoritas pengambilan keputusan pada  ngkat  sekolah yang 
pada umumnya menyangkut  ga bidang, yaitu anggaran,  kurikulum, dan 
personel. Dalam sistem  manajemen berbasis  sekolah, otoritas dapat 
ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari pemerintah 
daerah ke pengawas  sekolah, dari pengawas  sekolah ke dewan  sekolah, 
dari dewan  sekolah ke kepala  sekolah, guru, administrator, konselor, 
pengembang  kurikulum, dan orang tua.28

Pemikiran kri  s memandang bahwa  keadilan  dak lain sebuah 
fatamorgana, seper   orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, 
akan tetapi  dak pernah menjangkaunya, bahkan juga  dak pernah 
mendeka  nya. Walaupun demikian, haruslah diakui bahwa hukum tanpa 
 keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya  keadilan 
dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama sehingga 
nilai-nilai ini  dak bisa ditukar dengan nilai apapun. Teori e  s ini lebih 
mengutamakan  keadilan hukum dengan mengurangi sisi  kepas  an 
hukum dan kemanfaatan hukum, seper   sebuah bandul (pendulum) 
jam. Mengutamakan  keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada 
kurangnya  kepas  an hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga 
sebaliknya.

4. Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan
Setelah adanya  kebijakan  otonomi   pendidikan, banyak lembaga 

  pendidikan yang berubah peran, khususnya untuk pembiayaan 
  pendidikan. Setelah  kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang 
disahkan oleh pemerintah,  sekolah   pendidikan dasar sampai menengah 
mengalami perubahan yang sangat signifi kan bukan perubahan  kualitas 
menjadi baik, bukan perubahan menjadi lebih murah, tetapi justru biaya 
  pendidikan menjadi empat kali lipat dari sebelumnya dengan alasan 
untuk menutup biaya operasional. Dampaknya,   pendidikan hanya bisa 
dinikma   sebagian orang saja karena mahal. Selain itu, melalui MBS, 

28 Nurkolis. Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm.7.
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  pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah terkesan  dak ada dan 
mengarah pada bentuk   pendidikan yang liberal.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan 
perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 
RI 1945);

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggan   Undang-Undang 
(Perpu);

c. Peraturan Pemerintah (PP);
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah, melipu  .

1) Peraturan Daerah Provinsi;
2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3) Peraturan Desa/peraturan yang se  ngkatnya.29

Stuff en Theorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terkait dengan 
kajian tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dikaji 
dalam buku ini. Sinkronisasi peraturan perundang -undangan dapat 
ditelaah, baik secara ver  kal maupun horizontal. Apabila sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan itu ditelaah secara ver  kal, akan dilihat 
bagaimana hierarkinya. Kemudian jika sinkronisasi peraturan perundang-
undangan hendak ditelaah secara horizontal, yang diteli   adalah sejauh 
mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang 
itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten30.

Peneli  an dengan tanggung jawab pemerintah dalam  sistem 
Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, 
di samping mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai 
perundang-undangan bidang tertentu, juga dapat mengungkapkan 
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada perundang-undangan yang 

29 Lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan Pasa17 ayat (1) dan ayat (2).
30 Amirudin & Asikin, Zainal. Pengantar Metodologi Peneli  an Hukum, Cetakan Kedua, 
(Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2001), hlm.128 - 129.
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mengatur bidang-bidang tertentu. Kajian mengenai sinkronisasi dalam 
buku ini erat kaitannya dengan teori hierarki  norma berjenjang Hans 
Kelsen.

Dalam kaitannya dengan sinkronisasi hukum, buku ini lebih 
mengarah pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara 
ver  kal. Oleh karena nan  nya peneli  an mengenai tanggung jawab 
pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional menurut 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 
dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang 
memuat kemanusiaan yang adil dan beradab dan  keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Repubik 
Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan 2.

5. Asas Keadilan Memperoleh Pendidikan
Keadilan adalah dasar dari  hak se  ap orang dengan kaidah-

kaidah yang paling mendasar dan diatur oleh undang-undang pada 
suatu negara, salah satunya   pendidikan sangat jelas diatur di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1), yang menyatakan 
“se  ap warga negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam 
memberikan   pendidikan kepada masyarakat. Maka, se  ap warga negara 
yang terda  ar sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh 
  pendidikan tanpa ada diskriminasi antara warga negara yang satu 
dengan yang lain, serta mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang 
sama dalam mendapatkan   pendidikan demi terwujudnya  keadilan sosial 
bagi seluruh bangsa Indonesia.
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A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melaksanakan 
Sistem Pendidikan Nasional

Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan   pendidikan di 
Indonesia mengalami  ga periode. Orde Lama, Pemerintah negara 
memahami makna yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal 
UUD 1945, terutama pasal 31. Atas kenyataan itu, MPR RI berupaya 
mempertegas makna yang terkandung dalam pasal 31 UUD 1945 dengan 
mengamandemen menjadi 5 ayat. Salah satu isinya adalah se  ap warga 
negara mengiku     pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 
Sejak saat itu, se  ap universitas  negeri dilengkapi dengan perumahan dosen 
dan asrama mahasiswa, pelajar dan mahasiswa calon guru juga diberi ikatan 
dinas. Pada masa Orde Baru, ketentuan pasal 31 UUD 1945, terutama ayat 
2 mulai di  nggalkan dan muncul doktrin baru bahwa penyelenggaraan 
  pendidikan dalam ar   pembiayaan adalah tanggung jawab bersama antara 
pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sejak saat itu, masuk SD pun 
dikenakan SPP atau membayar.

Pada masa Orde Reformasi negara diminta memprioritaskan 
anggaran   pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Hal itu didukung dengan 

BAB IV
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH 
DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
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adanya amandemen UUD 1945 pasal 31 menjadi 5 (ayat). Hal ini semakin 
mempertegas pemerintah seharusnya mempunyai tanggung jawab penuh, 
baik pembiayaan sarana prasarana, buku, termasuk fasilitas penunjang 
lainnya gra  s.

Apabila di  njau secara hukum dan historis, Sistem Pendidikan Nasional 
seharusnya manjadi tanggung jawab pemerintah. Sangat jelas hal ini juga 
dipertegas Undang-Undang Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (2) pemerintah 
menentukan  kebijakan nasional dan standar nasional   pendidikan untuk 
menjamin mutu Pendidikan Nasional. Maka idealnya, pemerintah Indonesia 
seharusnya bersifat netral, harus menghilangkan is  lah  sekolah, perguruan 
 nggi  negeri atau  swasta. Karena pemerintah bertanggung jawab penuh, 

maka pengelolaan dananya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk 
penggalian  sumber daya  manusia di luar ser  fi kasi dengan alasan aturan 
secara administrasi sama, syarat akademis sama dan Undang-Undang Dasar 
1945 juga dipertegas oleh negara atau pemerintah mempunyai tanggung 
jawab penuh.

Dalam kehidupan suatu bangsa,   pendidikan memiliki peranan 
pen  ng untuk menjamin perkembangan kelangsungan kehidupan bangsa 
yang bersangkutan. Pendidikan merupakan usaha agar  manusia dapat 
mengembangkan potensi dirinya melalui proses  pembelajaran atau cara lain 
yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.1

Bahkan  kebijakan pemerintah melalui UU SPN nomor 20 tahun 2003, 
tunjangan profesi bagi guru dan dosen yang seolah-olah dipaksakan tanpa 
melihat kebutuhan   pendidikan yang paling mendesak, khususnya masalah 
 sekolah  swasta dalam rangka memenuhi kualifi kasi pendidik. Seper   yang 
tertulis dalam media kolom   pendidikan dengan judul “2015 Belum Sarjana, 
Tak Dapat Tunjangan” (Kemdikbud) mengingatkan akhir 2015, semua 
guru baik yang sudah mendapatkan ser  fi kasi atau belum, diwajibkan 
mengantongi ijazah minimal (S1). Guru yang hingga 2015 belum sarjana, 
maka  hak- hak tunjangan yang didapatnya bakal hangus atau dihen  kan. 

1  Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2003. 
hlm.49.



133

Penegasan itu disampaikan oleh Kasubdit Pusat Pengembangan Profesi 
Pendidik (Pusbangprodik) Kemdikbud, saat memberikan pengarahan kepada 
jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen, di Sragen akhir pekan lalu.

Dalam kegiatan konsultasi publik pemerataan guru itu, Kemendikbud 
mengatakan ketentuan minimal sarjana itu sudah tertuang dalam PP 
No.74/2008 tentang guru dan dosen. PP tersebut sudah mensyaratkan 
bahwa hingga 2015 semua guru wajib mengantongi ijazah minimal Diploma 
IV atau sarjana. Secara sosiologis, dengan gelar sarjana atau Diploma IV 
belum ada jaminan untuk meningkatkan  kualitas   pendidikan.2 Menurut 
penulis, guru yang mendapatkan ser  fi kasi  dak meningkatkan kualitasnya, 
tetapi justru meningkatkan gaya hidupnya.

Terdapat tahapan-tahapan di dalam  kebijakan publik yang dikemukakan 
oleh William Dunn, antara lain:

1. Tahap penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat 
menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah itu 
berkompe  si dulu untuk dapat masuk ke dalam agenda  kebijakan. Pada 
akhimya masalah masuk pada agenda  kebijakan. Pada tahap ini suatu 
masalah mungkin  dak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain 
pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi  kebijakan, masalah yang masuk dalam agenda  kebijakan 
kemudian dibahas oleh para pembuat  kebijakan. .Masalah-masalah 
tadi didefi nisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 
Pemecahan masalah tersebut diambil dari berbagai alterna  f yang ada.

3. Tahap adopsi  kebijakan. Dari berbagai altema  f  kebijakan yang 
ditawarkan oleh para perumus  kebijakan, pada akhirnya salah satu 
dan alterna  f  kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas 
legisla  f, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi  kebijakan. Suatu program  kebijakan hanya 
akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut  dak 
diimplementasikan. Program  kebijakan yang telah diambil sebagai 
alterna  f pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni 

2  Harian Joglo Semar, Senin, 20 Januari 2014.
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dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen- agen 
pemerintah di  ngkat bawah.

5. Tahap penilaian  kebijakan. Pada tahap ini  kebijakan yang telah dijalankan 
akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana  kebijakan yang 
dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada 
dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 
memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.3

James E Anderson juga mengemukakan proses dalam  kebijakan publik 
sebagai berikut.

1. Formulasi masalah (problem formula  on), Apa masalahnya? Apa yang 
membuat hal tersebut menjadi masalah  kebijakan? Bagaimana masalah 
tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

2. Formulasi  kebijakan (formula  on), Bagaimana mengembangkan pilihan-
pilihan atau altema  f-alterna  f untuk memecahkan masalah tersebut? 
Siapa saja yang yang berpar  sipasi dalam formulasi  kebijakan?

3. Penentuan  kebijakan (adop  on), Bagaimana alterna  f ditetapkan? 
Persyaratan atau kriteria seper   apa yang harus dipenuhi? Bagaimana 
proses atau strategi untuk melaksanakan  kebijakan yang ditetapkan?

4. Implementasi  kebijakan (implementa  on), Siapa yang terlibat dalam 
implementasi  kebijakan? Apa dampak dari isi  kebijakan?

5. Evaluasi (evalua  on), Bagaimana  ngkat keberhasilan atau dampak 
 kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi  kebijakan?9 Apa konsekuensi 
dari adanya evaluasi  kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan 
perubahan atau pembatalan?4

Michael Howlet dan M. Rames menyatakan bahwa proses  kebijakan 
publik terdiri dari lima tahap, melipu  :

1. Penyusunan agenda (agenda se   ng), yakni suatu proses agar suatu 
masalah bisa mendapat perha  an dan pemerintah.

2. Formulasi  kebijakan (policy formula  on), yakni proses perumusan 
pilihan-pilihan  kebijakan oleh pemerintah.

3 William Dunn dalam Budi Winamo, op. cit. hal.28-30.
4 James Anderson dalam Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, 
Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.12 - 13.
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3. Pembuatan  kebijakan (decision making), yakni proses ke  ka pemerintah 
memilih untuk melakukan suatu  ndakan atau  dak melakukan suatu 
 ndakan

4. Implementasi  kebijakan (policy implementa  on), yaitu proses untuk 
melaksanakan  kebijakan supaya mencapai hasil;

5. Evaluasi  kebijakan (policy evalua  on), yakni proses untuk memonitor 
dan menilai hasil untuk kinerja  kebijakan.5

Dalam buku ini sendiri mendasarkan pada pendapat James A. Enderson, 
di mana proses  kebijakan publik melipu   lima tahap, yaitu formulasi masalah, 
formulasi  kebijakan, penentuan  kebijakan, implementasi  kebijakan, dan 
evaluasi  kebijakan. Dalam buku ini, terletak di antara formulasi masalah 
dan formulasi  kebijakan karena masih dalam tataran konsep, belum masuk 
dalam tataran pelaksanaan.

1. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik
Terdapat hubungan antara hukum dan  kebijakan, salah satunya 

yang diungkapkan oleh Esmi Warassih. Hukum digunakan sebagai 
sarana untuk mewujudkan  kebijakan publik. Hukum merupakan 
suatu kebutuhan masyarakat sehingga hukum bekerja dengan cara 
memberi petunjuk  ngkah laku terhadap  manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya. Dalam rangka merealisasikan  kebijakan, para pembuat 
 kebijakan menggunakan hukum untuk mempengaruhi ak  vivitas 
pemegang peran atau masyarakat tempat diterapkannya  kebijakan.

Hubungan hukum dan  kebijakan publik merupakan variabel yang 
memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga telaah tentang  kebijakan 
pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan 
hukum saat ini. Kenyataannya, hukum semakin menjangkau seluruh 
bidang kehidupan, seper   poli  k, ekonomi, dan sosial. Di samping 
itu, peraturan hukum juga berperan membantu pemerintah dalam 
usaha menemukan altema  f kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat 
bagi masyarakat. Dengan hukum, maka  kebijakan pemerintah dapat 
diterapkan dalam masyarakat karena mendapat legi  masi. Dengan 

5 Michael Howlet dan M.Rames dalam Ibid. hlm.13 - 14.
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kata lain, agar rencana pembangunan mendapat kekuatan dalam 
pelaksanaannya, maka perlu mendapatkan status formal dari hukum.6

Selain itu, Se  ono menyatakan hubungan hukum dan  kebijakan 
publik dapat dilihat pada tahap-tahap berikut.

a. Tahap pembentukan hukum dan formulasi  kebijakan
Produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan 
substansial, sosial, dan poli  knya. Untuk mencapai harapan 
tersebut, diperlukan sebuah metodologi yang kuat dalam proses 
pembentukan hukum. Kebijakan publik akan sangat membantu 
memaparkan kandungan yang ada dalam sebuah produk hukum. 
Di sinilah sesungguhnya hubungan yang paling ideal antara hukum 
dan  kebijakan publik.

b. Tahap implementasi hukum dan  kebijakan publik
Penerapan hukum membutuhkan  kebijakan publik sebagai sarana 
yang mampu mengaktualisasikan dan mengontektualisasikan 
hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada di 
masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum menjadi sangat 
tergantung pada  kebijakan publik sebagai sarana yang dapat 
menyukseskan berjalannya penerapan hukum itu sendiri.

c. Tahap evaluasi
Evaluasi di sini ada dua, yaitu peradilan administrasi dan evaluasi 
 kebijakan publik. Evaluasi  kebijakan publik itu sendiri dibedakan 
dalam  ga macam, yaitu evaluasi administrasi, evaluasi yudisial, dan 
evaluasi poli  k. Dalam konteks evaluasi ini, hubungan hukum dan 
 kebijakan publik dapat dilihat dalam evaluasi yudisial, yaitu evaluasi 
yang dilakukan berkaitan dengan objek-objek hukum. Apakah ada 
pelanggaran hukum atau  dak dari  kebijakan publik yang telah 
diterapkan.7

6 Warassih, Esmi. Op. Cit. hlm.129 - 131.
7 Se  ono, Op. Cit. hlm.4 - 9. Pendapat ini terkait dengan tahap-tahap proses  kebijakan 
publik, yang terdiri dari perumusan  kebijakan biasa disebut tahap formulasi  kebijakan, 
tahap implementasi  kebijakan, dan tahap evaluasi  kebijakan.
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Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Solo, Asmuni, 
menyatakan di Kota Solo ada sekitar 40 persen dari 4.385 Guru Tidak Tetap 
(GTT), baik di  sekolah  negeri maupun  swasta yang belum mengantongi ijazah 
S1. Bahkan menurut Ketua PGSI Jawa Tengah, ada sekitar 50 persen dari 
174.000 guru  swasta dari  ngkat  sekolah dasar (SD) dan  sekolah menengah 
pertama (SMP) belum memenuhi kualifi kasi akademik.8

Selama ini, seiring berjalan dengan  kebijakan Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional, antara  sekolah  negeri atau  swasta, baik dalam 
pelayanan anggaran maupun dalam penggalian, seharusnya pemerintah 
memberikan perlakuan yang sama, khususnya kepada  sekolah  swasta. 
Dalam buku ini, ambil contoh  kebijakan   pendidikan di negara tetangga, 
seper   Malaysia, yang hampir memiliki persamaan dalam bidang  kebijakan 
  pendidikan.

Di negara Malaysia,   pendidikan, baik  negeri maupun  swasta, 
pelaksanaan operasionalnya dikelola oleh  sekolah yang bersangkutan. 
Pemerintah dalam tanggung jawab pelaksanaan   pendidikan adil, ar  nya 
 dak ada perbedaan  negeri maupun  swasta. Negara hanya sebagai fasilitator 

dan mengevaluasi dalam rangka masyarakat yang adil dan merata. Selain 
itu, juga dipertegas dalam pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional tahun 
2008.

Perlu diketahui bersama bahwa tanggung jawab guru semuanya sama, 
tanpa memandang status ( swasta atau PNS). Semuanya harus memenuhi 
kompetensi akademis (profesional), pedagogik, sosial, dan kepribadian. 
Begitupun dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga harus dituntut 
mampu membuat silabus, program tahunan dan semester, RPP, evaluasi, 
serta pendampingan. Namun, mengapa dalam memperoleh jatah bantuan 
  pendidikan, guru  swasta harus selalu menunggu dan selalu dikalahkan? 
Pemerintah seharusnya lebih peka dan memprioritaskan guru  swasta karena 
hampir seluruh guru  swasta memperoleh penghasilan di bawah standar, 
bahkan  dak sedikit yang di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini 
sangat berbeda dengan guru PNS yang selalu naik gaji se  ap tahun, belum 
lagi ada tambahan gaji ke-13.
8  Harian Joglosemar, 8 Februari 2012.
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Menjadi keyakinan bersama bahwa bila guru berkualitas, yang 
diukur dengan jenjang   pendidikan minimal Sarjana, berimplikasi pada 
meningkatkan  kualitas   pendidikan itu sendiri. Menjadikan mutu   pendidikan 
lebih baik. Menjadikan  pembelajaran lebih ak  f, inova  f, krea  f, efek  f, 
dan menyenangkan (PAI-KEM) dan hasil yang dicapai  dak mengecewakan. 
Peningkatan jenjang   pendidikan guru menjadi S1 merupakan kewajiban 
pemerintah untuk ikut membiayai. Sesuai pasal 13 dan 24 UU nomor 14 tahun 
2005 tentang guru dan dosen, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban 
menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifi kasi akademik dan 
ser  fi kasi   pendidikan bagi guru, baik berstatus PNS maupun guru  swasta. 
Tidak ada kata tertulis bahwa yang diprioritaskan adalah guru PNS.

Dari data Kemendiknas Agustus 2010, guru berijazah SMA sebanyak 
213.678 orang (PNS) dan 319.667 orang ( swasta), D1 sebanyak 26.838 orang 
(PNS) dan 28.929 orang ( swasta), D2 sebanyak 537.140 orang (PNS) dan 
260.858 orang ( swasta), dan D3 sebanyak 65.999 orang (PNS) dan 54.830 
orang ( swasta). Demi menuju guru berkualifi kasi sarjana, Pemerintah akan 
memberikan subsidi per tahun kepada 360.000 orang, masing-masing Rp3,5 
juta/tahun untuk menyelesaikan program S1. Peraturan UU nomor 14 tahun 
2005 sudah mengamanatkan pula bahwa Bupa   dan Walikota juga  dak 
boleh menerima guru baru berpendidikan di bawah S1. Seluruh Bupa   dan 
Walikota harus meningkatkan kualifi kasi guru sebelum tahun 2015. Berar   
semua guru, tanpa memandang status apakah  negeri atau  swasta, minimal 
harus bergelar sarjana.

Ke  ka anggaran   pendidikan 20% dalam rangka memajukan  kualitas 
pendiidkan di Indonesia di sisi lain ada ke  mpangan antara  swasta dan 
 negeri, yang idealnya adanya UU guru dan dosen, barangkali kesejahteraan 
guru dan dosen (PNS) agak meningkat secara materi. Pasal 10 UU itu sudah 
memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru 
dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara 
lain melipu   gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, 
dan/atau tunjangan khusus, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan 
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tugasnya. Mereka yang diangkat Pemkot/Pemkab bagi daerah khusus juga 
berhak atas rumah dinas.

Tetapi, kesenjangan kesejahteraan guru  swasta dan  negeri menjadi 
masalah lain yang muncul. Di lingkungan   pendidikan  swasta, masalah 
kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat, 
9 Januari 2006, sebanyak 70% dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten  dak 
sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat 
UU Guru dan Dosen. Di samping itu, kesenjangan antara  negeri dengan 
 swasta juga terjadi di Jawa Tengah dengan contoh sebagai berikut. SMP BK 
Banyudono ditutup, guru dan murid tunggu Disdikpora, SMP Bhineka Karya 
(BK) Banyudono akhirnya resmi ditutup. Yayasan BK telah menyerahkan 
gedung  sekolah tersebut kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Bangak, 
Kecamatan Banyudono.

Keputusan resmi penutupan SMP yang sudah berdiri 30 tahun 
tersebut berdasarkan keputusan rapat tertutup antara Pemdes Bangak, 
Yayasan BK Banyudono dengan mediator Camat Banyudono dan UPT Dikdas 
LS Kecamatan Banyudono di Balai Desa Bangak. Wakil Kepala SMP BK 
Banyudono, Sriya  , membenarkan  sekolah tempat dia selama ini mengajar 
sudah ditutup. Bahkan, kata dia, kepala  sekolah sudah diminta Disdikpora 
Boyolali untuk menyetorkan nama-nama guru. “Bagaimana lagi ya, nasib 
saya dan guru-guru honorer masih menunggu keputusan dari Disdikpora 
Boyolali,” ujar Sriya   saat dimintai konfi rmasi.

Soal nasib murid-murid SMP BK Banyudono, dia juga belum mengetahui 
secara pas  . Hanya, para siswa meminta dipindahkan ke  sekolah  negeri jika 
harus pindah. Soal penutupan itu, dia mengaku  dak dapat berbuat banyak 
kecuali hanya pasrah. Dia mengatakan spanduk penerimaan  peserta didik 
baru (PPDB) juga sudah  dak lagi dipasang di halaman  sekolah. “Spanduk 
sudah diturunkan karena kami  dak boleh menerima siswa baru,” ujar 
Sriya   yang sudah bekerja selama 30 tahun di SMP BK Banyudono tersebut.

Masa kejayaan sebelumnya, Sriya   mengatakan SMP BK Banyudono 
berdiri sejak 1982. Dia telah mengajar di SMP tersebut sejak awal berdiri. 
Di masa kejayaannnya dari 1987 hingga 2000, SMP BK Banyudono memiliki 
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500 siswa, tetapi beberapa tahun terakhir jumlah siswa menurun dras  s. Dia 
 dak rela  sekolah yang sudah 30 tahun berdiri itu ditutup lantaran berdiri 

di tanah milik Pemdes Bangak. Pasalnya bangunan beserta isinya dibeli oleh 
 sekolah. Dia mengungkapkan SMP BK Banyudono pada 2013 meluluskan 
12 siswa. Saat ini jumlah siswa untuk kelas VIII berjumlah 2 orang, kelas IX 
berjumlah 5 orang, sementara pada penda  aran siswa baru tercatat 12 siswa 
telah menda  ar. Sebelumnya, Kepala Desa Bangak, Widayanto, mengatakan 
status tanah tempat berdirinya SMP BK Banyudono merupakan tanah banda 
desa. Pemerintah Desa memiliki dokumen kepemilikan tanah tersebut.9

Dalam menjalankan sejarah peradaban dunia, kedudukan   pendidikan, 
terutama   pendidikan menengah sampai dasar sangatlah strategis 
dan menentukan karena melalui   pendidikan, berbagai keterampilan, 
kemampuan, nilai, dan sikap disosialisasikan dan diajarkan, misalnya di 
negara-negara maju, seper   Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Dengan 
mergernya ke  ga negara tersebut, menjadikan   pendidikan sebagai landasan 
dalam pembangunan bangsa serta menjadi dasar fi losofi  bagi negara-negara 
maju itu. Mereka umumnya berpegang pada paradigma “To Build Na  on, 
Build School First”, di mana membangun negara bisa melalui  sekolah. 
Ar  nya,  sekolah mempunyai peran pen  ng untuk menentukan kemajuan 
bangsa. Apabila kita lihat bagaimana sistem   pendidikan di negara maju, 
seper   Jepang,   pendidikan menjadi prioritas untuk menentukan kemajuan 
pembangunan di suatu negara. Dari  ga negara maju dalam buku ini, akan 
dibandingkan dengan negara Jepang.

Sistem   pendidikan di Indonesia seper   cita-cita pendiri bangsa 
republik dalam rangka mencerdaskan bangsa, dalam penger  an yang telah 
diuraikan dalam sejarah   pendidikan, baik dari masa kolonial maupun awal 
kemerdekaan atau dikenal sistem   pendidikan Orde Lama, sistem   pendidikan 
Orde Baru, dan  sejak tahun 2003 terkenal dengan sistem   pendidikan 
pada masa Reformasi. Secara historis, para pendiri Republik menetapkan 
kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pengajaran nasional yang tertuang pada pasal 31 ayat (2) Undang-Undang 

9  Harian Solopos Koran O, Jumat Legi, 21 Juni 201.
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Dasar 1945. Dalam pembukannya, tertulis dengan jelas bahwa tujuan 
negara adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dilihat dari pembukaan UUD 1945, jelas bahwa pemerintah harus tetap 
konsisten dengan tujuan Pembukaan UUD 1945 serta ak  f melaksanakan 
misi tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, banyak 
terjadi perubahan, di antaranya adalah perubahan dalam  kebijakan 
  pendidikan. Hal ini merupakan bagian perubahan yang paling mendasar, 
di antaranya menyangkut perkembangan bidang   pendidikan dengan dasar 
cita-cita dari suatu bangsa. Karena sebelum kemerdekaan, Indonesia dalam 
  pendidikan dipengaruhi oleh dua anggota, yaitu Belanda dan Jepang.

Tujuan   pendidikan zaman Hindia-Belanda sebelum tahun 1900, 
pemerintah Belanda merasakan kebutuhan tenaga kerja yang terdidik, 
maka mulai menggagas untuk membuka tenaga pengajaran bagi rakyat 
dengan mengembangkan paham yang dikembangkan oleh au  larung 
dengan memiliki ciri nalar. Pada sifat-sifat baik dari  manusia menuju ke 
arah perikemanusiaan dan akal sehat, maka paham au  larung menjadikan 
perin  s ide sistem   pendidikan baru, yang terkenal dengan sebutan 
  pendidikan milik negara serta diselenggarakan oleh negara, maka dikenal 
dengan is  lah sekarang adalah  sekolah  negeri. Pada masa itu juga diiringi 
berdirinya  sekolah  swasta yang didominasi oleh gereja, tetapi sistem 
  pendidikan atau kepen  ngan rakyat banyak dibebankan kepada negara 
mengingat untuk kepen  ngan kolonial, pemerintah jajahan Belanda, maka 
mulai direncanakan sistem   pendidikan yang terencana. 

Dalam perkembangan sistem   pendidikan yang semakin dibutuhkan, 
maka sangat memungkinkan bangsa Indonesia dapat belajar dari  ngkat 
 sekolah yang paling rendah sampai menyelesaikan pada   pendidikan  ngkat 
 nggi. Tetapi hal ini masih mengalami hambatan yang sangat mendasar, 
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yaitu bahasa Belanda karena bahasa pengantar yang dipakai pada masa 
kolonial adalah bahasa Indonesia. Jadi, tujuan poli  k kolonial Belanda adalah 
untuk memenuhi keperluan tenaga buruh untuk kepen  ngan-kepen  ngan 
pemerintah kolonial Belanda. Selain menjadi buruh, masyarakat juga 
dijadikan tenaga administrasi, yang diangkat menjadi tenaga administrasi 
kelas dua atau tenaga yang bisa berhitung dan membaca.

Tujuan   pendidikan pada zaman pendudukan Jepang  dak begitu jelas 
karena hampir diwarnai oleh kepen  ngan Jepang, memenangkan perang 
adalah tujuan utamanya. Pada masa pendudukan Jepang bahasa Indonesia 
justru dijadikan bahasa pengantar resmi, baik di kantor maupun di daerah-
daerah, sedangkan bahasa Belanda sama sekali dilarang digunakan sebagai 
pengantar di  sekolah maupun kantor-kantor pemerintahan sehingga sejak 
itu bahasa Indonesia berkembang secara luas di seluruh Indonesia, bahkan 
is  lah-is  lah untuk semua jenis kepen  ngan. Sedangkan bahasa asing, yang 
menyangkut buku-buku, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan 
menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit untuk membantu peperangan.

Sistem   pendidikan pada zaman Jepang banyak mengalami perubahan 
karena sistem penggolongan menurut golongan bangsa maupun menurut 
status sosial dihapus dan mengalami perubahan sebagai berikut.

1. Dihapusnya dualisme pengajaran
Berbagai jenis  sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman 
pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali. Habislah riwayat 
susunan pengajaran Belanda yang dualis  s itu, yang membedakan dua 
jenis pengajaran, yakni pengajaran Barat dan Bumiputera. Hanya satu 
jenis  sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, 
yaitu “Kokumin Gakko” merupakan nama Sekolah Rakyat 6 tahun, yang 
populer pada waktu itu. Sekolah- sekolah Desa masih tetap ada dan 
namanya digan   menjadi Sekolah Pertama.

2. Pemakaian bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa 
pengantar pada  ap-  ap jenis  sekolah telah dilaksanakan. Bahasa 



143

Indonesia dianggap sebagai mata pelajaran utama dan bahasa Jepang 
sebagai mata pelajaran wajib. Sekolah- sekolah itu dipergunakan juga 
sebagai alat untuk memperkenalkan kebudayaan Jepang kepada rakyat 
sehingga para pelajar diharuskan menghorma   adat kebiasaan Jepang. 
Pelajaran bahasa daerah diberikan pada murid kelas 1 dan kelas 2 sebagai 
bahasa pengantar, sampai murid dapat menger   bahasa Indonesia. 
Pelajaran bahasa Indonesia biasanya mulai diajarkan pada kelas 3.

Pada rezim pemerintahan Soekarno atau terkenal dengan pemerintahan 
Orde Baru, secara ekonomi, pemerintahan baru saja bebas dari penjajahan, tetapi 
pemerintah menyadari dan memaknai sistem   pendidikan dan peran negara 
dalam mewujudkan cita UUD 1945. Negara mempunyai peran mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Walaupun keadaan ekonomi belum mencukupi, pemerintah 
berusaha memajukan   pendidikan, salah satunya membangun sarana prasarana, 
seper   universitas  negeri dengan sarana pendukung disertai perumahan dosen, 
asrama mahasiswa. Pemerintah mempunyai peran atau andil nyata, misalnya 
pelajar dan calon mahasiswa, calon guru diberi ikatan dinas. Dari hal ini, nampak 
peranan pemerintah dalam  sistem Pendidikan Nasional, yakni ikut bertanggung 
jawab terhadap  kebijakan, input, dan output-nya, karena masalah   pendidikan 
menjadi tanggung jawab pemerintah.

Setelah pemerintahan Orde Lama berakhir, dilanjutkan dengan 
sistem pemerintahan rezim Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto 
walaupun anggaran   pendidikan  dak sebesar pada reformasi, tetapi 
peran pemerintahan dalam memaknai yang terkandung dalam ketentuan 
pasal 31 UUD 1945, terutama ayat (2). Atas kenyataan itu, pemerintah 
mengamandemen menjadi 5 ayat yang isinya sebagai berikut.

(1) Se  ap warga negara berhak mendapat   pendidikan.
(2) Se  ap warga negara wajib mengiku     pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu  sistem 

Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
diatur dengan undang-undang.
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(4) Negara memprioritaskan anggaran   pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
memenuhi penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung  nggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat  manusia.10

Tanggung jawab pemerintah pada rezim Orde Baru dengan 
mengalokasikan anggaran untuk prioritas  sekolah  negeri dan jaminannya 
adalah dengan membatasi jumlah jurusan dan mahasiswa. Tujuannya, 
agar terjadi pemerataan jumlah mahasiswa  negeri atau  swasta. Sedangkan 
pemerintah pada  ngkat tataran   pendidikan dasar  sekolah dengan 
biaya sangat murah, mulai dicanangkan dengan  sekolah impres. Sejak 
berakhir pemerintahan Orde Baru, ditandai dengan semangat reformasi 
di bidang   pendidikan yang terkandung dalam pasal 31 UUD 1945, telah 
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Visi   pendidikan dalam UU 
Sisdiknas adalah terwujudnya sistem   pendidikan sebagai pranata sosial 
yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 
Indonesia agar berkembang menjadi  manusia berkualitas yang mampu 
dan proak  f menjawab tantangan zaman berkualitas. Undang-Undang 
tersebut juga menyatakan bahwa reformasi   pendidikan menetapkan prinsip 
penyelenggaraan   pendidikan, antara lain:

1.   pendidikan diselenggarakan secara demokra  s dan berkeadilan, serta 
 dak diskrimina  f dengan menjunjung  nggi asasi  manusia dan nilai 

keagamaan.
2. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 
pengendalian mutu layanan   pendidikan.

Pengendalian mutu layanan   pendidikan berdasarkan prinsip 
tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan  manajemen 
  pendidikan berbasis  sekolah atau madrasah pada jenjang   pendidikan dasar 
dan menengah, serta  otonomi perguruan  nggi untuk mewujudkan amanat 
10  Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Amandemen 1999-2002. Saran Ilmu. Solo. Hal. 23
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tersebut. Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggaraan dan atau 
satuan   pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat 
berbentuk Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan 
kepada  peserta didik yang bersifat  nirlaba dan dapat mengelola dana secara 
mandiri untuk memajukan satuan   pendidikan.

Pengaturan Badan Hukum Pendidikan merupakan implementasi 
tanggung jawab negara dan  dak dimaksudkan untuk mengurangi atau 
menghindar dari kewajiban kons  tusional negara di bidang   pendidikan 
sehingga memberatkan masyarakat dan/atau  peserta didik. Walaupun 
demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, 
pengendalian mutu, dan penyiapan dana   pendidikan. Penyelengaraan 
  pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan 
hukum lain sejenis yang telah ada sebelum pemberlakuan undang-undang 
ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengop  malkan peran sertanya dalam 
pengembangan   pendidikan nasional. namun, tata kelola penyelenggaraan 
  pendidikan itu selanjutnya harus mengiku   ketentuan dalam undang-
undang ini. Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan tentang Badan 
Hukum Pendidikan dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan amanat 
pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “ manajemen berbasis  sekolah/madrasah” adalah 
bentuk  otonomi  manajemen   pendidikan pada satuan   pendidikan, yang 
dalam hal ini kepala  sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh  komite 
 sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan   pendidikan.
Yang dimaksud dengan “ otonomi perguruan  nggi” adalah kemandirian 
perguruan  nggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Pasal 5
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “1 (satu) atau lebih satuan   pendidikan formal” dapat 
melipu   semua jenjang dan jenis   pendidikan formal.11

11  UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, (Bogor: Suluh Media,  ), 
hlm.81 - 83.
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Bahkan, polemik  kebijakan baru dalam dunia   pendidikan adalah 
diterapkan Kurikulum 2013 sejak tanggal 15 Juli 2013, yang seolah-olah 
dipaksakan oleh Menteri Pendidikan, seper   dalam siaran Metro TV mulai 
jam 20.00 dengan tema Polemik Kurikulum 2013 Pemerintah. Dalam 
kesiapannya, ada koordinasi dan komunikasi dengan kebutuhan masyarakat 
dan pemerintah selaku pembuat  kebijakan, misalnya siaran langsung Metro 
TV yang diwakili Menteri Pendidikan dan Sekretaris Jenderal Pendidikan. 
Forum guru seluruh Indonesia menyatakan sebagian besar guru belum siap 
dalam menerima sosialisasi. Ke  ka sosialisasi, banyak guru yang datang 
terlambat dan ada beberapa guru in    dak hadir dan menurut Menteri 
Pendidikan, Kurikulum 2013 nan   akan dilaksanakan secara serentak pada 
2016 dengan alasan keterbatasan anggaran. Dalam alokasi   pendidikan, yang 
menurut hal ini, jangan sampai terjadi karena jelas dituliskan dalam Undang-
Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat (1) dan 2.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan 
kemudahan serta menjamin terselenggaranya   pendidikan yang bermutu 
dari se  ap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya 
guna terselenggaranya   pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh 
sampai dengan lima belas tahun. 

Dalam buku ini,  kebijakan dalam hal   pendidikan sejak reformasi selalu 
mengalami atau mengarah kepada diskriminasi dengan alasan minimnya 
anggaran   pendidikan sejak tahun 2003 sampai 2013 dan yang dijadikan 
korban adalah  sekolah pinggiran dan siswa kurang mampu. Hal ini sangat 
nampak dari se  ap  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Seolah-olah pemerintah berupaya untuk lepas tangan dengan 
meminta anggaran pada masyarakat. Kebijakan selalu hanya berpihak pada 
 sekolah  negeri yang sudah lama dan megah berdiri, tetapi  dak pernah 
berpihak pada  sekolah  swasta, baik program mulai dari  kebijakan  kurikulum 
ser  fi kasi, akreditasi,  sumber daya  manusia, maupun segala beasiswa 
maupun hibah. Pemerintah belum melakukannya secara maksimal seper   
yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) untuk mewujudkan 
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  pendidikan yang adil dan merata dalam rangka mewujudkan Pendidikan 
Nasional yang merata.

Indonesia adalah suatu negara yang berkembang di dunia, bagian dari 
yang menentukan maju atau  daknya suatu negara salah satunya dilihat dari 
  pendidikan. Ar  nya,   pendidikan menentukan semua aspek kekayaan suatu 
bangsa. Negara Indonesia sampai tahun 2013 bulan Agustus, genap berusia 
68 tahun, usia yang sudah cukup matang karena ukuran bagi para pekerja 
untuk menggapai kesuksesan.

Dalam rangka menumbuhkan kehidupan bangsa Indonesia menjadi 
bangsa yang baik dan maju dibandingkan negara Asia maupun Eropa, perlu 
melihat  pendekatan dan  metode yang diterapkan oleh negara-negara lain. 
Dari sisi tanggung jawab dapat melihat Malaysia, sedangkan untuk  kurikulum 
  pendidikan, yakni melakukan  pendekatan dengan negara Jepang. Manusia 
sadar atau  dak sadar pada dasarnya selalu melakukan penilaian terhadap 
dirinya dengan melihat aspek kehidupan yang sama pada orang lain. Tanpa 
perbandingan dengan bangsa lain, kita  dak bisa melihat kemampuan 
bangsa Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik atau  dak.

Pendidikan dengan  pendekatan serta  metode negara lain merupakan 
proses yang lebih efek  f karena dengan melihat negara lain, kita bisa 
mengetahui posisi level   pendidikan di Indonesia, baik dilihat dari peran 
tanggung jawab pemerintah dalam   pendidikan maupun  kurikulum, dalam 
rangka mewujudkan negara yang maju dan tetap membentuk karakter. 
Dengan melihat serta mengkaji dan menganalisis sistem   pendidikan, 
melihat keunggulan-keunggulan yang dicapai suatu bangsa, kita dapat 
mengevaluasi bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan 
sistem   pendidikan, apakah sudah berhasil maksimal atau belum.

Pendidikan kompara  f membahas perbandingan secara alamiah dan 
mempunyai tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan. Kerja sama 
 pertukaran pelajar antarbangsa dalam menciptakan perdamaian dunia, 
semua langkah yang paling efek  f untuk mengetahui secara langsung 
tanggung jawab pemerintah dalam suatu negara daripada studi banding 
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yang  dak efek  f. Maka dengan langkah-langkah di atas, diharapkan lebih 
efek  f karena melihat dan mengalami secara langsung sehingga mudah 
untuk melihat sistem   pendidikan dilihat dari berbagai sudut pandang peran. 
Peran negara untuk mewujudkan bangsa yang maju.

Perbandingan   pendidikan adalah studi lapangan yang mempunyai 
tugas untuk mengadakan perbandingan, baik teori dan prak  k   pendidikan 
sebagaimana terdapat pada berbagai negara dengan maksud untuk 
mengadakan perluasan pemandangan dan pengetahuan tentang   pendidikan 
di luar  negeri sendiri. Defi nisi ini menunjukkan aspek operasional dari 
  pendidikan yang terdapat di suatu negara atau bermasyarakat.12

Penyusunan standar proses   pendidikan diperlukan untuk menentukan 
kegiatan  pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai upaya ketercapaian 
standar kompetensi lulusan.13 Dalam proses   pendidikan, tanggung jawab 
negara yang paling mendasar adalah biaya dan  kurikulum. Negara mempunyai 
tanggung jawab penuh karena sebagai dasar untuk mewujudkan   pendidikan 
yang maju dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil 
dan makmur. Se  ap negara mempunyai fi losofi    pendidikan yang berbeda 
karena se  ap negara memiliki  sumber daya alam dan  sumber daya  manusia 
serta sejarah yang berbeda, maka sistem   pendidikan biasanya dipengaruhi 
karakterisrik dan kesesuaian masyarakat serta per  mbangan, diputuskan, 
dan sesuai dengan ideologi suatu bangsa serta masyarakatnya dalam 
mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Dalam hal ini, penulis coba melakukan 
 pendekatan tanggung jawab   pendidikan dengan negara Malaysia dan 
melakukan  pendekatan  kurikulum dengan negara Jepang, yang melipu   
sebagai berikut.

1. Malaysia membentuk kabinet yang bertugas dalam pelaksanaan 
  pendidikan pada tahun 1990-an, Malaysia mengadakan  kebijakan 
  pendidikan secara jelas dalam upaya mewujudkan   pendidikan yang 
maju, khususnya di Asia Tenggara dengan  kebijakan yang diambil 
pemerintah, antara lain:

12  Imam, Bernadi B.. Pendidikan Perbandingan, (Yogyakarta: Andi Off set, 1998).
13  h  p://diandhra.blogspot.com (Diakses 10 November 2011).
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a. Memperkenalkan   pendidikan prasekolah dalam  sekolah rendah.
b. Mengurangi tahun  sekolah di  sekolah rendah dari 6 menjadi 5 tahun 

bagi murid yang cerdas dan sebaliknya, menambah tahun lama 
 sekolah menjadi 7 tahun bagi murid yang lambat.

c. Memberikan peluang   pendidikan kepada semua pelajar dengan 
melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 hingga 12 tahun, yaitu 
sampai  ngkat 5 di peringkat  sekolah menengah.

d. Mengutamakan   pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan 
pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan, 
dan ekonomi.

Sistem   pendidikan di Malaysia disusun berdasarkan pada sistem 
  pendidikan Inggris, yang melipu     pendidikan rendah atau   pendidikan 
dasar, dimulai pada kanak-kanak usia 7 – 12 tahun (  pendidikan dasar 
6 tahun). Wajib belajar di Malaysia diterapkan dan dilaksanakan mulai 
tahun per sekolahan 2003. Pendidikan wajib dilaksanakan bagi se  ap 
ibu-bapak warga negara Malaysia (yang menetap di Malaysia) yang 
mempunyai anak mencapai umur enam tahun untuk menda  arkan di 
 sekolah rendah. Penda  aran murid biasanya dilakukan 1 tahun sebelum 
masa persekolahan. Kegagalan ibu-bapak dalam memas  kan anaknya 
mengiku     pendidikan yang wajib merupakan satu kesalahan dari segi 
undang-undang dan jika terbuk   di pengadilan, ibu- bapak dikenakan 
denda maksimal RM 5000 atau dipenjarakan maksimal 6 bulan.14 Ada 
peraturan yang mewajibkan, ada pula sanksi bagi yang melanggar, 
namun negara juga mendukung sepenuhnya pembangunan di bidang 
  pendidikan, fasilitas, sarana dan prasarana, serta kesejahteraan pendidik, 
baik pegawai kerajaan maupun  swasta mendapatkan dari kerajaan.

Pendidikan di Malaysia melipu    sekolah tanggung kerajaan 
 sekolah  swasta sendiri, tetapi dalam  kualitas  kurikulum dan biaya 
tetap menjadi tanggung jawab kerajaan. Dalam  kebijakan   pendidikan 
di Malaysia,  dak banyak melakukan pungutan dari orang tua atau 

14 h  p://arsyil.blogspot.com/2009/05/menelaah-  pendidikan-malaysia-dibanding.html. 
(Diakses 18 September 2011)
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 peserta didik. Di Malaysia, sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapa dan 
Guru) hanya dibayar per keluarga. Jadi, kalau sebuah keluarga memiliki 
1 anak atau lebih, bayaran yang dikeluarkan sama saja. Selain itu, 
pungutan lain, termasuk sumbangan untuk dana pembangunan  dak 
ada sebab dana pembangunan sepenuhnya merupakan tanggung jawab 
pemerintah. Malaysia mengalami kemajuan yang pesat dan berkualitas 
karena negara, dalam hal ini kerajaan mendukung sepenuhnya, baik dari 
sistem maupun dari sarana dan prasarana, yang melipu   dari  sekolah 
dasar maupun perguruan  nggi. Apabila melihat Malaysia, kemajuan 
pendanaan   pendidikan merupakan faktor terpen  ng, khususnya 
tanggung jawab negara dalam rangka memajukan negara adil, makmur, 
dan sejahtera. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Tanggung Jawab Pemerintah dalam 
Pendidikan Bangsa Indonesia dengan Bangsa Malaysia

No
Aspek yang 

dibandingkan
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

Indonesia Malaysia 
1 Dasar Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 Rukun Negara Malaysia

2 Undang-Undang 
Pendidikan

UU Sisdiknas terbaru adalah 
Nomor 20 Tahun 2003

Akta Pendidikan terbaru 
sejak Tahun 1996, yaitu 
Akta 550

3 Falsafah 
Pendidikan

Pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana dalam 
mewujudkan suasana belajar 
dan proses  pembelajaran 
agar  peserta didik secara 
ak  f mengembangkan 
potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya

Mewujudkan insan yang 
seimbang dan harmonis 
dari segi intelek, rohani, 
emosi, dan jasmani
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4 Tujuan 
Pendidikan

Mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi 
 peserta didik agar menjadi 
 manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, krea  f, 
mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokra  s 
serta bertanggung jawab

Berkembangnya potensi 
 peserta didik agar menjadi 
 manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan 
yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, 
cakap, krea  f, mandiri, 
dan menjadi warga 
negara yang demokra  s 
serta bertanggung 
jawab melahirkan 
rakyat Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, 
berketrampilan, berakhlak 
mulia, sehat, bertanggung 
jawab dan berupaya 
mencapai kesejahteraan 
diri serta memberi 
sumbangan terhadap 
keharmonisan dan 
kemakmuran masyarakat 
dan negara

5 Anggaran 
Pendidikan

Mendapat 20% dari 
Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara

Memperoleh 25% dari 
anggaran pemerintah

6
Sistem 
Pendidikan

Desentralisasi diiringi dengan 
Badan Hukum Pendidikan 
Tahun 2009

Desentralisasi kerajaan 
mempunyai tanggung 
jawab   pendidikan penuh, 
baik  swasta maupun 
 negeri

2. Sistem Kurikulum Negara Jepang
Se  ap negara mempunyai sistem   pendidikan yang berbeda-beda 

dengan penekanan pada variabel tertentu dalam   pendidikan, baik jangka 
panjang maupun jangka pendek. Yang menentukan ukuran keberhasilan 
  pendidikan, salah satu faktor yang terpen  ng selain pendanaan adalah 
 kurikulum, di mana  kurikulum sangat menjadi tumpuan dalam mencapai 
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sebuah keberhasilan, baik pada aspek  psikomotorik,  afek  f, maupun 
 kogni  f dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkembang, baik 
pada ilmu pengetahuan maupun karakter, karena kemajuan ilmu dalam 
  pendidikan  dak akan berar   apabila  dak diiringi dengan pembentukan 
watak untuk mewujudkan karakter building.

Dalam pengembangan  kurikulum, diambil contoh  pendekatan 
penanaman karakter di negara Jepang karena Jepang merupakan 
salah satu negara termaju dalam berbagai bidang kehidupan, seper   
ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, dan poli  k. Kemajuan 
tersebut  dak lepas dari kemajuan di bidang   pendidikan. Contoh, tujuan 
  pendidikan  ngkat  sekolah lanjutan  ngkat pertama (SLTP) yang dirinci 
sampai  ngkat kelas dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Tujuan Pendidikan di Kawanigashi Junior Secondary School

Pendidikan karakter orang Jepang, melestarikan budaya 
merupakan salah satu hal terpen  ng bagi negara Jepang dalam 
pengembangan   pendidikan, yang merupakan iden  tas kearifan lokal 
masyarakat atau warga negara Jepang, yang melipu  :
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a. Mo  ainal
“Mite mite! Na tabe mana ga nakashitenai ya! (lihat lihat! 

Makanan saya  dak tersisa!” Cerita ini banyak dijumpai pada buku 
cerita anak TK yang berjudul “Ma  ainal abqachan”, yang in  nya 
bercerita tentang seorang nenek yang  dak pernah menyia-nyiakan 
sesuatu. Dalam cerita, nenek itu berteriak-teriak atau marah tapi 
mengambil nasi yang tercecer dalam piring terus dihabiskan dan 
contoh lain ke  ka anak menggosok gigi lupa mema  kan kran, nenek 
langsung datang mema  kan kran yang bertujuan menghemat air.

b. Kesadaran kelompok dan kerja keras
Kesadaran kelompok di kalangan orang Jepang konon berakar 

pada budaya tanam padi di sawah di masa lampau yang dikerjakan 
beramai-ramai. Berdasarkan sistem kerja sama berkelompok dan 
kuatnya ikatan kekeluargaan, jiwa berkelompok ini diperkokoh oleh 
ajaran konfusius yang masuk dari Cina, yang berpegang pada konsep 
kelompok kekeluargaan.

c. Bushido
Bushido adalah e  ka moral bagi kaum samurai. Berasal dari 

zaman Kamakura (1185 - 1333), terus berkembang mencapai zaman 
Edo (1603 - 1867). Bushido menekankan kese  aan,  keadilan, rasa 
malu, tata-krama, kemurnian, kesederhanaan, semangat berperang, 
kehormatan, dan sebagainya. Aspek spiritual sangat dominan 
dalam falsafah bushido. Meski memang menekankan “kemenangan 
terhadap pihak lawan”, hal itu  daklah berar   menang dengan 
kekuatan fi sik.

d. Ar   senyum orang Jepang 
Tidak hanya dalam keadaan senang atau gembira orang 

Jepang tersenyum, dalam keadaan yang memilukan ha  pun orang 
Jepang dapat tersenyum. Sedemikian pen  ng ar   senyum orang 
Jepang sampai-sampai ada buku yang berjudul “The Japanese 
Smile” yang ditulis oleh Lafcadio Hearn, seorang sastrawan asal 
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Inggris yang  nggal di Jepang dan menjadi warga negara Jepang 
sejak 1890 sampai 1904. 

Seper   juga sikap membungkuk atau bersimpuh memberi 
hormat, tersenyum juga merupakan sikap untuk menyenangkan 
sekaligus menghorma   orang yang diajak bicara atau dihadapi. 
Sikap demikian adalah wajib bila orang Jepang menghadapi orang 
tua, atasan, maupun teman, terutama orang yang harus dihorma  . 
Tetapi, orang yang bukan orang Jepang dan belum mengenal budaya 
Jepang pas   akan terkejut menyaksikan senyum Jepang di tengah 
duka atau keadaan berat. Hal tersebut pas   mengundang tanda-
tanya bahkan salah persepsi. 

e. Nemawashi
Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam pergaulan atau 

interaksi sosial, orang Jepang cenderung selalu menjaga harmoni dan 
menghindari  mbulnya konfl ik. Seper   pernah disebutkan dalam 
tulisan terdahulu, orang Jepang biasanya  dak akan menolak secara 
jelas dan tegas suatu proposal atau permintaan, yang  dak dapat 
dipenuhinya. Penolakan dilakukannya secara  dak langsung, lebih 
halus, mungkin dengan kata-kata seper   “wah, seper  nya ini sulit 
juga ya..!”, “saya coba pikirkan lagi tapi saya rasa...”. Untuk menjaga 
agar  dak terjadi konfl ik dalam membicarakan sesuatu dalam forum 
resmi yang dihadiri banyak orang, pada umumnya orang Jepang 
melakukan apa yang disebut “nemawashi”, yaitu semacam lobbying 
sebelumnya, membicarakan berbagai kemungkinan keputusan 
dengan berbagai pihak yang berkepen  ngan seraya mengemukakan 
pandangan dan pendapat sendiri juga. Dengan demikian, pada 
pembicaraan resmi, sudah diperoleh kesepakatan dan konfl ik dapat 
terhindarkan. Proses “nemawashi” memang memakan waktu dan 
energi tetapi membawa hasil yang lebih baik daripada penerapan 
konfrontasi atau tekanan.
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f. Rasa Malu
Ada ungkapan lama Jepang berbunyi “Kunshi wa hitori 

o tsutsushimu”, yang ar  nya “orang hebat selalu menjaga 
perilakunya, meskipun sedang sendiri.” Dari ungkapan itu, tersirat 
bahwa menjaga perilaku diri sendiri itu dianggap sangat pen  ng, 
sekalipun  dak ada orang lain yang melihat. Orang Jepang berusaha 
menjaga citranya sebagai  manusia yang ideal yang tersimpan dalam 
pikirannya. Apabila gagal menjaga citra tersebut, yang bersangkutan 
merasa malu akan dirinya dan juga malu terhadap orang lain. 
Dengan demikian, rasa malu yang dalam bahasa Jepang disebut haji 
- bukanlah karena takut akan kri  kan orang, takut dibenci orang, 
dan sebagainya, tapi lebih disebabkan penyesalan karena telah 
menodai citra diri sendiri. Kesimpulannya, rasa malu itu  mbul lebih 
banyak dari faktor internal/diri sendiri.

g. Masyarakat yang ver  kal dan patriakal
Masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang bersifat 

ver  kal, ar  nya berdasarkan hubungan atas-bawah, sekaligus 
bersifat patriakal. Sistem ini  daklah terkait dengan kelas-kelas 
dalam masyarakat, melainkan lebih pada penekanan terhadap 
kesenioran. Hubungan kesenioran bisa diar  kan sebagai hubungan 
antara atasan-bawahan, antara siswa kelas yang lebih atas dan 
siswa kelas yang bawah di  sekolah, atau bisa juga hubungan antara 
orang tua-anak. 

h. Sempai-kohai: senior-junior
Salah satu tatanan dalam masyarakat yang ver  kal adalah 

hubungan sempai-kohai. Seorang senior biasanya dipanggil sempai 
oleh para junior dan senior memanggil para junior dengan namanya 
saja. Akan tetapi, kaitan sempai-kohai ini hanya terbatas di kalangan 
siswa atau mahasiswa, serta sesama karyawan perusahaan (dalam 
ar   siapa yang lebih dulu masuk perusahaan ybs.), tapi  dak 
bisa diterapkan dalam hubungan antara atasan-bawahan, kakak-
adik, orang tua-anak ataupun suami-istri. Seorang sempai pada 
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umumnya bersikap sebagai pengayom bagi para junior sehingga 
boleh dikatakan adanya jalinan hubungan mirip kakak-adik.15

Pendidikan di negara Jepang bertujuan mengembangkan 
kepribadian secara penuh, berupaya keras membangun  manusia 
yang sehat pikiran dan badan, yang mencintai kebenaran dan 
 keadilan, menghorma   perseorangan, menghargai kerja, mempunyai 
rasa tanggung jawab yang dalam dan mengembangkan semangat 
independen sebagai pembangunan negara dan masyarakat yang 
damai, serta menganut fi lsafat   pendidikan Jepang “anak-anak Jepang 
adalah harta karun Negara”. Nasib bangsa masa depan diyakini ada di 
pundak anak-anak mereka. Oleh karena itu, sistem   pendidikan nasional 
Jepang lebih diarahkan demi kemajuan anak-anak bangsa mereka 
mendatang. Diberlakukannya hukum dasar   pendidikan (fundamental 
law of educa  on), yang pada hakikatnya merupakan statement 
fi lsafat   pendidikan demokra  s yang berbeda dengan imperiel rescript 
on educa  on. Dalam imperiel rescript on educa  on, disebutkan 
bahwa tujuan   pendidikan adalah untuk meningkatkan kese  aan dan 
ketaatan bagi kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat 
di bawah ayah yang sama, yakni kaisar. Adapun tujuan   pendidikan 
menurut fundamental law of educa  on adalah untuk meningkatkan 
perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, 
dan menanamkan jiwa yang bebas.

Tabel 2. Perbandingan Kurikulum Bangsa Jepang dengan Bangsa Indonesia

No Aspek yang 
Dibandingkan

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

 Indonesia
Jepang 

1 Kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan

Kurikulum tujuan kembar 
antara modernisasi 
persatuan

2
Orientasi 
 kurikulum

Strategi pemerintah dalam 
mewujudkan  sekolah yang 
efek  f, produk  f, dan 
berprestasi

Strategi pemerintah dalam 
mewujudkan  sekolah yang 
semangat, sosialisasi, krea  f, 
cerdas

15 dewolima.fi les.wordpress.com/2007/07. 5 Juli 2013.
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3 Metode 
Pengajaran

Ceramah, teks book teori, 
diskusi, tanya jawab, 
prak  k hanya bidang sains

Kombinasi dari penjelasan 
dan tanya jawab guru, 
distribusi oleh murid dengan 
alat  pembelajaran

4
Jenis mata 
pelajaran

Pendidikan dasar - 
menengah terdapat 13 
mata pelajaran

Pendidikan dasar - 
menengah lebih sedikit 
jumlahnya.
Pendidikan agama  dak 
dimasukkan dalam mata 
pelajaran

5 Tujuan 
  pendidikan

Mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan 
mengembangkan  manusia 
seutuhnya, yaitu beriman 
dan bertakwa terhadap 
Tuhan yang Maha Esa dan 
berbudi peker   luhur, 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan 
jasmani, rohani, 
kepribadian yang mantap, 
serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan 
kebangsaan

Mengutamakan 
perkembangan kepribadian 
secara utuh, menghargai 
nilai-nilai individual, dan 
menanamkan jiwa yang 
bebas

6 Kurikulum TK
Tidak membebani anak, 
karena  dak ditekan pada 
aspek  kogni  f

Berorientasi pada 
pengembangan intelektual 
anak ( kogni  f,  psikomotorik)

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 
ayat (1)

Tanggung jawab pendanaan   pendidikan sesuai ketentuan (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008) dalam menimbang 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (3), pasal 47 ayat (3), 
pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (5) Undang-Undang nomor 20 Tahun 
2003 tentang  sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan peraturan 
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pemerintah tentang pendanaan   pendidikan yang diatur dalam UU Sisdiknas 
nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut.

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
(1) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten 

atau Pemerintah Kota.
(3) Dana   pendidikan adalah  sumber daya keuangan yang disediakan untuk 

menyelenggarakan dan mengelola   pendidikan.
(4) Pendanaan   pendidikan adalah penyediaan  sumber daya keuangan yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan   pendidikan.
(5) Pemangku kepen  ngan   pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau 

organisasi yang memiliki kepen  ngan dan/atau kepedulian terhadap 
  pendidikan.

(6) Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di 
bidang   pendidikan.

Pasal 2
(1) Pendanaan   pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu  :

a. Penyelenggara atau satuan   pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. Peserta didik, orang tua atau wali  peserta didik; dan
c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang 

mempunyai perha  an dan peranan dalam bidang   pendidikan.

Pasal 3
(1) Biaya   pendidikan, melipu  :

a. Biaya satuan   pendidikan;
b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan   pendidikan; dan 
c. Biaya pribadi  peserta didik.

(2) Biaya satuan   pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terdiri atas:
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a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
1) Biaya investasi lahan   pendidikan; dan
2) Biaya investasi selain lahan   pendidikan.

b. Biaya operasi, yang terdiri atas:
1) Biaya personalia; dan
2) Biaya nonpersonalia.

c. Bantuan biaya   pendidikan; dan
d. Beasiswa.

(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan   pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, melipu  :
a. Biaya investasi, yang terdiri atas:

1) Biaya investasi lahan   pendidikan; dan
2) Biaya investasi selain lahan   pendidikan.

b. Biaya operasi, yang terdiri atas:
1) Biaya personalia; dan
2) Biaya nonpersonalia.

(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 
dan ayat (3) huruf b angka 1 melipu  :
a. Biaya personalia satuan   pendidikan, yang terdiri atas:

1) Gaji pokok bagi pegawai pada satuan   pendidikan;
2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan 

  pendidikan;
3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 

  pendidikan;
4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan 

dosen;
5) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi 

guru dan dosen;
6) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
7) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
8) Maslahat tambahan bagi guru an dosen; dan
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9) Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan 
profesor atau guru besar.

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 
  pendidikan, yang terdiri atas:
1) Gaji pokok;
2) Tunjangan yang melekat pada gaji;
3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4
(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fi sik 
dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan 
perundang-undangan.

(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi  sumber 
daya  manusia dan investasi lain yang  dak menghasilkan aset fi sik 
dibiayai oleh belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan 
perundang-undangan.

(3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja pegawai 
atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja barang 
atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/

atau biaya operasi satuan   pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan 
sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya 
untuk kepen  ngan   pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
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(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada 
masyarakat atau sebaliknya, untuk kepen  ngan   pendidikan sesuai 
peraturan perundang-undangan.

(4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja barang 
atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Biaya   pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 
yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran 
Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah 
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem 
penganggaran dalam peraturan perundang-undangan tentang tanggung 
jawab oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 7
(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan dasar pelaksana 

program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah 
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan dasar pelaksana 
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran daerah.

(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan bukan pelaksana 
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah 
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan bukan pelaksana 
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah.
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(5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan  nggi yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisia  f Pemerintah menjadi 
tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran 
Pemerintah.

(6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan  nggi yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

(7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya 
Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepen  ngan   pendidikan, dan pihak asing 

dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan 
yang diselenggarakan Pemerintah.

(2) Pemerintah, pemangku kepen  ngan   pendidikan, dan pihak asing dapat 
membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan   pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk 

pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yan diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/
atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat; dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk 
pemenuhan rencana pengembanan program atau satuan   pendidikan 
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
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menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat; dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(3) Anggaran biaya investasi lahan satuan   pendidikan yang dikembangkan 
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 
harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan 
  pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan 
pelaksanaan dari rencana strategis satuan   pendidikan.

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 10
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan   pendidikan dasar 

pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah 
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan   pendidikan dasar 
pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah.

(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai 
dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan   pendidikan yang 

bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab 
bersama Pemerintah dan masyarakat.
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(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan   pendidikan yang 
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab 
bersama Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah, pemangku kepen  ngan   pendidikan, dan pihak 

asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk 
satuan   pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

(2) Pemerintah, pemangku kepen  ngan   pendidikan, dan pihak asing 
dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan 
  pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 13
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan 

untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan   pendidikan yang 
diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau 
berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan 
untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan   pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi 
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 
bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah
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(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan   pendidikan dasar 
dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/
atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari 
anggaran tahunan satuan   pendidikan yang diturunkan dari rencana 
kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis 
satuan   pendidikan.

Biaya Investasi Lahan
Pasal 14
(1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/

atau pengelolaan   pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab 
Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/
atau pengelolaan   pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung 
jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah 
daerah.

Biaya Investasi Selain Lahan
Pasal 15
(1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan 

dan/atau pengelolaan   pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung 
jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan 
dan/atau pengelolaan   pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 17
(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia 

bukan pegawai  negeri sipil di sektor   pendidikan, melipu  :
a. Subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh 

Pemerintah atau penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan 
masyarakat;
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b. Subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan 
  pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah 
atau penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan masyarakat;

c. Tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau 
dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan 
  pendidikan yang didirikan masyarakat;

d. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah 
khusus oleh Pemerintah;

e. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah 
khusus oleh penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan 
masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;

f. Tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan 
profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau 
penyelenggara/satuan   pendidikan yang didirikan masyarakat;

g. Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
h. Honorarium bagi personalia   pendidikan kesetaraan, keaksaraan, 

dan   pendidikan non-formal lainnya yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau masyarakat atas inisia  f Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 18
(3) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya 

personalia pegawai  negeri sipil di sektor   pendidikan, melipu  :
a. Biaya personalia satuan   pendidikan, baik formal maupun nonformal, 

terdiri atas:
1) Gaji pokok bagi pegawai  negeri sipil daerah;
2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai  negeri sipil 

daerah;
3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 

  pendidikan bagi pegawai  negeri sipil daerah;
4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai  negeri 

sipil daerah di luar guru;
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5) Tunjangan fungsional bagi guru pegawai  negeri sipil daerah; 
dan

6) Konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru 
pegawai  negeri sipil daerah.

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan   pendidikan, 
baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri 
atas:
1) Gaji pokok bagi pegawai  negeri sipil daerah;
2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai  negeri sipil 

daerah;
3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai 

 negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai 

 negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
(4) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19
(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya 

personalia bukan pegawai  negeri sipil di sektor   pendidikan, melipu  :
a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap  sekolah yang ditugaskan 

oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan   pendidikan 
yang didirikan masyarakat;

b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah 
daerah; dan

c. honorarium bagi personalia   pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan 
  pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah 
daerah atau masyarakat atas inisia  f pemerintah daerah.

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.



168

Pasal 20
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk 

pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/
atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan 
untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan   pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi 
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat 
bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(3) Anggaran biaya personalia satuan   pendidikan dasar dan menengah 
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran 
tahunan satuan   pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan 
yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan   pendidikan.

Biaya Nonpersonalia
Pasal 21
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan   pendidikan dasar 

pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah 
dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan   pendidikan dasar 
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pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam 
anggaran pemerintah daerah.

(3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 22
(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan   pendidikan yang bukan 

pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama 
antara Pemerintah dan masyarakat.

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan   pendidikan yang bukan 
pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan 
masyarakat.

Pasal 23
(1) Pemerintah daerah, pemangku kepen  ngan   pendidikan, dan pihak asing 

dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program 
  pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah. 

(2) Pemerintah, pemangku kepen  ngan   pendidikan, dan pihak asing dapat 
membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan   pendidikan yang 
diselenggarakan pemerintah daerah.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya 
nonpersonalia satuan atau program   pendidikan, baik formal maupun 
nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24
(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk 

pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/
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atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk 
pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program   pendidikan 
yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya 
menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal 
dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah daerah
c. Masyarakat
d. Bantuan pihak asing yang  dak mengikat, dan/atau
e. Sumber lain yang sah

(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan   pendidikan dasar dan menengah 
yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis 
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran 
tahunan satuan   pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan 
yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan   pendidikan16.

Berdasarkan amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) sampai 
ayat (5) yang merupakan hasil amandemen pada masa pemerintah dan 
reformasi bagi bangsa Indonesia jaminan akses terhadap   pendidikan dasar 
sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, 
seper   bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Berdasarkan undang-undang tersebut, seharusnya pemerintah mempunyai 
komitmen tanggung jawab irasional. Ar  nya, tujuan adanya suatu negara 
sudah melekat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seharusnya 
pemerintah harus melaksanakan tanggung jawab mutlak baik  kurikulum, 

16  Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang  Wajib Belajar, (Bandung: 
Fokusmedia, 2008).
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standar penilaian, pembiayaan, sarana prasarana, serta evaluasi sehingga 
cita-cita yang diamanahkan dalam UUD 1945 dapat terwujud. Jangan 
sampai Indonesia penyelenggaraannya menjadi Badan Hukum Pendidikan 
yang justru pemerintah lepas tangan soal   pendidikan. Hal ini bertentangan 
dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Penulis mengambil contoh negara yang mempunyai tanggung jawab 
  pendidikan dan menjadikannya sebagai prioritas utama, pemerintah  dak 
memperbolehkan ada satupun anak di Malaysia yang  dak bersekolah. Oleh 
karena itu, biaya   pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan ditanggung 
penuh oleh negara.
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A. Undang-Undang Pendidikan Nasional dalam Mengembangkan Nilai-
Nilai Kemanusiaan dan Keadilan di dalam Pancasila

Perlindungan   pendidikan yang berkualitas dan gra  s bagi se  ap warga 
negara pada umumnya dan khususnya  dak dapat dilepaskan dengan  hak 
asasi  manusia, sebab secara kons  tusional, Indonesia telah mengakui 
 hak untuk mendapatkan   pendidikan di dalam pasal 28D ayat (3), yang 
selengkapnya dirumuskan.

1. Se  ap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
 kepas  an hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.

2. Se  ap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. Se  ap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.

4. Se  ap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Mengingat ketentuan pasal 28D ayat (3) tersebut merupakan 

pengaturan yang bersifat mendasar, maka selanjutnya harus dituangkan 
serendah-rendahnya di dalam undang-undang. Pengaturan terhadap  hak 

BAB V
KONSEP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

BERDASARKAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN 
DAN KEADILAN DI DALAM PANCASILA
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asasi  manusia dituangkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 
tentang  hak asasi  manusia. Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat (1), penger  an 
 hak asasi  manusia dirumuskan sebagai berikut “seperangkat  hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang 
Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihorma  , dijunjung 
 nggi oleh  negara hukum pemerintah dan se  ap orang demi penghormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat  manusia.

Setelah runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru menuju 
pemerintahan Reformasi, hampir semua bidang mengalami perubahan, 
salah satunya adalah perubahan  kebijakan   pendidikan yang dikenal dengan 
 sistem Pendidikan Nasional yang menurut analisis penulisi justru Pendidikan 
Nasional  dak nasional dengan alasan sejak keluarnya Undang-Undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem Pendidikan Nasional, diiku   Peraturan 
Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional   pendidikan 
 nggi (SK Dirjen Dik   Nomor 43 Tahun 2006, maka Pancasila di Perguruan 

Tinggi  dak lagi menjadi pelajaran wajib dalam bentuk kuliah1.

Setelah reformasi berjalan, seolah-olah roh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 juga ikut ditelan oleh sistem demokrasi yang 
berkembang di negara Indonesia, termasuk dalam pembinaan pada jajaran 
  pendidikan formal atau penataran pengamalan pelaksanaan   pendidikan 
Pancasila menjadi hilang atau sengaja dihilangkan karena dalam buku ini 
masih ingat sistem yang ada pada  kurikulum CBSA (Cara Belajar Siswa Ak  f) 
dan  kebijakan pada rezim Orde Baru lebih menekankan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, GBHN sebagai roh atau in   dalam  kebijakan yang 
dikeluarkan pada se  ap  kebijakan dengan hal apapun yang diambil selalu 
menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Maka semenjak reformasi, materi 
Pancasila justru diintegrasikan dalam mata kuliah kewarganegaraan, bahkan 
pada awal tahun 2004-an bersamaan perubahan  kurikulum, Kurikulum 
Berbasis Kompetensi  dak hanya perubahan pengurangan mata pelajaran 
Pancasila di Perguruan Tinggi pada level pendidik menengah untuk jam mata 
pelajaran Sejarah juga semakin berkurang atau dengan kata lain dikurangi 

1  Winarno. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012).
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oleh pemerintah hampir 50% dari jam semula yang terdiri dari sejarah dunia 
dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang materi jelas tentang 
pemahaman Pancasila secara menyeluruh.

Termasuk kebiasaan rezim Orde Baru yang membangun pemikiran 
dan sikap nasionalisme yang juga hilang oleh kemajuan zaman atau terbawa 
arus atas nama reformasi. Buku ini memberikan contoh yang hampir terlihat 
secara langsung, yaitu upacara bendera yang pada awalnya dilakukan se  ap 
hari Senin pagi, yang paling pen  ng dari upacara itu adalah pembacaan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, pengibaran bendera serta 
menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang sekarang diubah hanya se  ap tanggal 
17, bahkan yang paling menyedihkan biasanya hanya diiku   oleh kelas 
tertentu. Ar  nya, se  ap siswa satu tahun mungkin hanya 4 kali melaksanakan 
upacara yang dahulunya saat rezim Orde Baru dapat melaksanakan upacara 
sebanyak 60 kali. Menurut penulis, ke  ka upacara dilakukan se  ap Senin 
dan dibacakan Pancasila, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
Misalnya, toleransi antarumat beragama, toleransi untuk sesama  manusia, 
khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai  keadilan dalam kebersamaan 
dalam negara yang pluralisme.

B. Sejarah Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat untuk 

mencerdaskan bangsa dan untuk mencapainya, pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem   pendidikan nasional. Sejak Indonesia 
merdeka, kita telah mengenal  ga sistem   pendidikan nasional sebagai hasil 
Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 tentang   pendidikan dan pengajaran 
di  sekolah, Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Sistem   pendidikan nasional tentunya  dak luput dari 
tantangan perubahan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

1. Tujuan   pendidikan nasional
Suatu proses   pendidikan yang bernaung di bawah bendera 

Indonesia dalam segala aspek corak maupun sasaran perlu mempunyai 
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landasan dasar, yang berpola pada tujuan   pendidikan nasional. Tujuan 
  pendidikan nasional yang merupakan aspirasi rakyat Indonesia secara 
operasional dirumuskan pada: 

a. Tap No.1V/MPR 1973
b. Tap No.1V/MPR 1978
c. Tap Hasil S.U. MPR 1983

Perincian atau penjelasan dari rumusan tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut :

a. Tap No.1V/MPR 1973
Tujuan   pendidikan nasional adalah membentuk  manusia 
pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk  manusia 
Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang dapat mengembangkan krea  vitas dan 
tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh 
tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang  nggi 
disertai budi peker   yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama 
 manusia dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

b. Tap No.1V/MPR 1978
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk 
meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 
kecerdasan, keterampilan, memper  nggi budi peker  , memperkuat 
kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat 
menumbuhkan  manusia- manusia pembangunan yang dapat 
membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung 
jawab atas pembangunan bangsa.

c. Tap Hasil S.U. MPR 1983
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk 
meningkatan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 
kecerdasan dan keterampilan, memper  nggi budi peker  , 
memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan 
dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan  manusia- manusia 
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pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-
sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dari pe  kan beberapa Tap MPR di atas dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pokok-pokok pikiran tentang   pendidikan di Indonesia.

a. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian 
dan kemampuan.

b. Dasar   pendidikan nasional di Indonesia adalah Pancasila.
c. Tujuan Pendidikan

(1) Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 
kecerdasan, keterampilan.

(2) Memper  nggi budi peker  .
(3) Memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan agar dapat menumbuhkan kecintaan pada tanah 
air,  manusia- manusia pembangunan yang dapat membangun 
dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas 
pembangunan bangsa.

Dengan jelas telah terperinci apa saja yang termaktub dalam 
tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan ini merupakan landasan 
penyusunan program   pendidikan atau penyusunan  kurikulum untuk 
semua lembaga   pendidikan di Indonesia, dari  ngkat Taman Kanak-
kanak hingga Perguruan Tinggi.

Kerangka dasar atau rambu-rambu di atas bukan monopoli 
  pendidikan formal saja, tetapi mempunyai lingkup   pendidikan 
nonformal, misalkan PKT atau   pendidikan keterampilan yang lain. Kriteria 
ini diambil berdasarkan pola   pendidikan yang merupakan panutan 
dalam proses   pendidikan keterampilan sendiri, melipu   penanaman, 
penyampaian, pengetahuan, serta ada suatu ak  vitas pengorganisasian 
atau pengaturan lingkungan sebaik-baiknya agar terjadi proses belajar.

Konsepsi lain yang mendukung bahwa   pendidikan nonformal 
merupakan studi penunjang tujuan nasional dinyatakan sebagai berikut.
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“Pendidikan formal merupakan suatu usaha integral dalam rangka 
pelaksanaan asas   pendidikan seumur hidup (life a long educa  on). 
Oleh karenanya, tujuan umum   pendidikan nasional Indonesia yang 
berlaku, baik bagi   pendidikan formal dan   pendidikan nonformal.2

Integralisasi yang diungkapkan di atas bukan berar    dak ada 
perbedaan signifi kan dalam penyelenggaraannya, tetapi ada kaidah 
atau pola-pola yang mana merupakan pembeda dalam penyampaian 
pengetahuan dan keterampilan kejuruan yang berkisar pada pengaturan 
proses belajar. Pembeda itulah yang mengklasifi kasi   pendidikan formal 
dan nonformal. Karenanya, perlu penjelasan mengenai dua is  lah sistem 
  pendidikan tersebut.

Sejarah sistem   pendidikan atau sering disebut lahirnya suatu sistem 
  pendidikan bukan suatu yang muncul  ba-  ba. Lahirnya suatu sistem 
  pendidikan biasanya tahap demi tahap melalui proses eksperimen sistem, 
didorong oleh kebutuhan prak  s, dibawa oleh pengaruh keadaan sosial, 
ekonomi, poli  k di Netherland maupun Hindia Belanda dan Jepang 
berdasarkan pengalaman yang sangat penuh gejolak dan kekurangmampuan 
ataupun yang dirasakan suatu kegagalan, pemerintah lebih ha  -ha   dalam 
mengambil langkah berikutnya sehingga terwujud suatu  sistem Pendidikan 
Nasional yang benar-benar relevan dengan bangsa Indonesia, mengingat 
bahwa bangsa membutuhkan tata nilai baru yang mengutamakan sistem 
nilai spiritual dan material.

Apabila kita melihat sejarah dalam mengambil  kebijakan, khususnya 
yang menyangkut bidang   pendidikan, tata nilai dasar harus mengacu 
pada nilai Pancasila. Dalam membina tata nilai baru ini,   pendidikan 
mempunyai ar   dan peranan pen  ng karena pembangunan suatu sistem 
  pendidikan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan wahana  manusia 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya 
untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Maka dalam mengambil 
 kebijakan   pendidikan, jangan sampai ada kepen  ngan poli  k di dalamnya. 
Muncul kesan bahwa gan   menteri akan muncul  kebijakan baru atau gan   
2  Majalah Pembinaan Pendidikan, No.9, Januari 1973, hlm.11.
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undang-undang. Hal itu sah-sah saja, tetapi se  ap  kebijakan harus mendasar 
pada UUD 1945 dan Pancasila.

Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa berkembang dalam 
rangka pembangunan nasional yang merupakan bagian dari pengamalan 
Pancasila, maka dalam merumuskan  sistem Pendidikan Nasional hendaknya 
mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan itu,   pendidikan di 
Indonesia lebih menekankan pada konsep bela negara mengingat Pancasila 
sebagai dasar atau pedoman   pendidikan dalam membentuk pribadi 
bangsa Indonesia yang pancasialis. Ar  nya, menjadi warga negara yang 
menghaya   dan mengamalkan Pancasila dalam sikap dan  ngkah lakunya, 
baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, di Indonesia 
mulai dikembangkan Sistem Pendidikan Nasional dengan harapan se  ap 
warga negara Indonesia bisa mengembangkan dirinya dan secara bersama 
dalam bangsa yang plural tanpa melihat suku, agama atau keturunan, tetapi 
Indonesia satu atau dengan kata lain Pendidikan Nasional.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem Pendidikan 
Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional adalah   pendidikan yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 
Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta didik 
agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, krea  f, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokra  s serta bertanggung jawab.

Dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang  sistem 
Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa  kurikulum   pendidikan  nggi wajib 
memuat:

1. Pendidikan agama
2. Pendidikan kewarganegaraan, dan
3. Bahasa
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Berdasarkan hal ini, maka Pendidikan Pancasila  dak lagi merupakan 
  pendidikan yang wajib diberikan di Perguruan Tinggi. Hal ini berbeda dengan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang lama, yaitu Undang-
Undang nomor 2 tahun 1989 yang menyatakan bahwa  kurikulum di semua 
jenjang dan jenis   pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan 
Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Undang-undang tersebut 
juga menyebutkan bahwa  kurikulum dan isi   pendidikan yang memuat 
Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan 
terus di  ngkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang 
  pendidikan3.

Menurut John Dewey,   pendidikan adalah suatu proses pembaruan 
pengalaman. Proses itu dapat terjadi dalam pergaulan biasa atau 
pergaulan orang dewasa dengan anak-anak yang terjadi secara sengaja 
dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Horne 
mendefi nisikan   pendidikan sebagai proses penyesuaian yang terus-menerus 
bagi perkembangan intelektual, emosional, dan fi sik  manusia. Frederick J. 
McDonald mendifi nisikan   pendidikan sebagai suatu proses atau kegiatan 
yang diarahkan untuk mengubah perilaku  manusia (human behavior). Rechey 
(1968) mengemukakan bahwa is  lah   pendidikan berkaitan dengan fungsi 
yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, 
terutama membawa generasi muda ke arah peran-peran baru bagi penuaian 
kewajiban dan tanggung jawab di masyarakat (dalam Danim, 2010).

Secara umum,   pendidikan diar  kan sebagai segala upaya yang 
direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, keluarga, atau 
masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan dari pelaku 
  pendidikan. Sedangkan menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional,   pendidikan adalah usaha dasar dan berencana 
untuk menyiapkan  peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajar atau 
la  han bagi perananannya di masa yang akan datang. Pendidikan dalam ar   
formal adalah suatu proses penyampaian bahan atau materi   pendidikan 
oleh pendidik guna mencapai perubahan  ngkah laku. Tujuan   pendidikan 

3  Winarno. Op Cit.
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merupakan hal yang sangat pen  ng karena   pendidikan mempengaruhi pola 
pikir seseorang tentang sesuatu hal yang nan  nya akan berpengaruh dalam 
pengambilan suatu keputusan tertentu. Semakin  nggi  ngkat   pendidikan, 
semakin besar  ngkat pengetahuan dan semakin mudah mengembangkan 
pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan seseorang. Pendidikan dipengaruhi oleh banyak hal, salah 
satunya adalah sumber informasi dan media informasi, baik media cetak, 
elektronik, dan human media.

Menurut Danim (2010),   pendidikan adalah proses pemartabatan 
 manusia menuju puncak op  masi potensi  kogni  f,  afek  f, dan  psikomotorik 
yang dimilikinya. Pendidikan adalah ak  vasi semua potensi dasar  manusia 
melalui interaksi antara  manusia dewasa dengan yang belum dewasa. 
Pendidikan adalah proses membimbing, mela  h, dan memandu  manusia 
terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan.4

Secara sosiologis,   pendidikan juga mencakup proses sosialisasi yang 
dilembagakan melalui  sekolah sebagai ins  tusi karena kita membawa anak-
anak dari lingkungan keluarga ke lingkungan yang lebih luas. Perbuatan ini 
sama saja dengan mengalihkan perha  an kita dari pembentukan iden  tas 
individu dalam suatu unit keluarga kepada pembentukan struktur sosial 
yang lebih luas dan pada gilirannya akan saling memberikan orientasi mikro 
ke makro yang dengan logika itu, maka   pendidikan secara bersistem tetap 
diperlukan untuk memanusiakan  manusia utuh dan kaya ar  .

Sebagaimana telah terungkap dalam Liliweri (2001),5 yang ditulis 
dalam buku Sosiologi Pendidikan oleh Ravik Karsidi, ada beberapa gagasan 
teore  s yang dapat digunakan untuk menjelaskan pen  ngnya   pendidikan 
modern bagi  manusia. Pertama, Teori Fungsionalisme dari Collins. Teori ini 
berpendapat bahwa sistem   pendidikan modern berasal dari kebutuhan riil 
fungsional di lapangan. Sebagai contoh, industrialisasi telah menyebabkan 
semakin besarnya tuntutan  ngkat keterampilan kerja. Akibatnya,   pendidikan 
harus diperluas agar anak didik berfungsi sesuai dengan kebutuhan untuk 

4 Danim, S.. Pengantar Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.3.
5  Karsidi, Ravik. 2008. Sosiologi Pendidikan. CakraBooks Solo. Surakarta. hal. 44.
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mengisi struktur kerja. Ahli lain yang memfokuskan diri membahas peran 
utama  sekolah dalam masyarakat adalah Talcot Parsons tahun 1959, yang 
tulisan-tulisannya menganut  pendekatan aliran fungsionalis. 

Parsons melakukan suatu upaya ilmiah untuk menunjukkan fungsi 
mendasar dari  sekolah sebagai perantara hubungan lintas lembaga 
  pendidikan primer menuju orientasi   pendidikan sekunder, di mana anak 
yang sebelumnya mendapat pembinaan dan naungan kehidupan keluarga, 
saat di  sekolah anak akan dipersiapkan untuk mempelajari peran-peran 
orang dewasa dalam struktur sosial masyarakat modern. Miffl  en (1986) 
melihat dua fungsi dari peran  sekolah, antara lain:

1. Mengarahkan anak dari orientasi kekhususan ke orientasi yang 
universal serta dari orientasi askrip  f menuju orientasi prestasi 
(meritokra  s), dan 

2. Alokasi seleksi atau diferensial ke peran-peran dewasa yang 
mendapat kedidikan  dak sama6.

Analisis fungsional Parsons didasarkan pada konsepsi teore  snya 
yang disebut sistem nilai umum dan kebutuhan untuk mengalokasikan 
individu pada peran-peran tertentu dalam masyarakat. Sekolah merupakan 
struktur utama untuk menanamkan sistem nilai umum ini, terutama untuk 
mengarahkan individu ke berbagai peran-peran orang dewasa. 

Kedua, Teori Marx. Menurut Marx bahwa sistem   pendidikan modern 
 mbul sebagai sistem disiplin kerja bagi usaha menguatnya pembagian 

kerja antara kelas pekerja dengan kelas penguasa kapital. Kebutuhan para 
kapitalis telah mengisi   pendidikan sehingga  dak memberikan kesempatan 
pada kelas pekerja mengenyam   pendidikan. Dalam Teori Marxis,   pendidikan 
merupakan suatu lembaga lain yang berada di bawah kekuatan superstruktur 
kapitalis tersebut. Tujuannya adalah untuk melegi  masi interaksi eksploita  f 
kepada kaum proletar dengan mendasarkan pada faktor-faktor produksi 
yang tercermin dalam struktur sosialnya.

Ke  ga, Teori Infl asi Kredensial dari Collins dan Dore. Menurut mereka, 
  pendidikan adalah komoditas bernilai  nggi yang dicari oleh individu-individu 
6  Karsidi, Ravik. Op. Cit. hal. 45.
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sebagai alat sukses ekonomi dan mobilitas ke atas. Sistem   pendidikan 
menjadi suatu fokus untuk mendapatkan diploma dan gelar kesarjanaan. 
Terjadilah apa yang disebut dengan infl asi kredensial (infl asi ijazah), karena 
penyelenggara   pendidikan cenderung mengejar jumlah tamatan (kuan  tas), 
sedangkan prinsip  kualitas kurang mendapat perha  an. Akibatnya, terjadi 
kelebihan ijazah sehingga ada ijazah yang  dak dapat digunakan.

Keempat, Teori Pendidikan sebagai pembangunan bangsa. Asumsi 
teori ini adalah   pendidikan massal modern  mbul dan meluas untuk dapat 
memberi sosialisasi intensif kepada individu-individu yang menjadi warga 
negara yang layak dalam masyarakat modern, rasionalis  s, dan industri maju 
berteknologi  nggi. Pendidikan menjadi suatu alat besar yang mengikat 
individu-individu pada tujuan sistem poli  k modern dalam meningkatkan 
pembangunan ekonomi dan modernisasi masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa konsep teore  s di atas telah memaparkan rangkaian analisis 
tentang peran dan fungsi lembaga  sekolah dalam kehidupan masyarakat, 
khususnya menjadi salah satu agen sosialisasi bagi individu. Tentu saja 
masing-masing konsep tersebut memiliki signifi kansi yang berbeda-
beda terhadap model penerapan dan realitas   pendidikan ( sekolah) kita. 
Sesuai dengan konstruksi sosial dan kebudayaan yang terbentuk, maka 
secara prinsipil, model   pendidikan kita arahkan pada  pe birokra  s bagi 
seluruh kalangan (educa  on for all) dengan fokus teori   pendidikan untuk 
membangun bangsa. 

Sebagai lembaga   pendidikan formal,  sekolah yang lahir dan 
berkembang di dalam masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara. 
Sekolah dikelola secara formal, hierarki, dan kronologis, yang berhaluan 
pada falsafah dan tujuan nasional suatu bangsa. Dalam Undang-Undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan 
bahwa jalur   pendidikan  sekolah/formal merupakan jalur   pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat (10)). Sekolah sebagai lembaga 
yang membantu lingkungan keluarga, maka  sekolah bertugas mendidik dan 
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mengajar, serta memperbaiki dan memperhalus  ngkah laku anak didik 
yang dibawa dari keluarganya. Sementara dalam perkembangan kepribadian 
anak didik, peranan  sekolah melalui  kurikulum, antara lain: 

1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan 
anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru 
(karyawan).

2. Anak didik belajar menaa   peraturan-peraturan  sekolah.
3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang 

berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
Jelasnya, bisa dikatakan bahwa sebagian besar pembentukan 

kecerdasan (penger  an), sikap, dan minat sebagai bagian dan pembentukan 
kepribadian, dilaksanakan oleh  sekolah. Kenyataan ini menunjukkan 
betapa pen  ng dan besar pengaruh dari  sekolah7. Teori Pendidikan Plato, 
kewajiban yang dipikulkan oleh negara ialah membuat warga negara yang 
berkewajiban. Di dalam pandangannya dengan usaha-usaha modern, 
Plato  dak menghapuskan keduniaan. Maka dari itu, dasar dari   pendidikan 
adalah luas. Plato mempertahankan tetap terpeliharanya sosial kesenian, 
kesusastraan, dan musik sehingga negara itu membayangkan adanya 
keindahan. 

Gymnas  c dianggap satu-satunya alat yang dapat memberikan 
keindahan dan kesehatan kepada badan. Musik akan memberikan 
keindahan dan kesehatan kepada badan. Musik akan memberikan harmoni 
dan sikap yang sedap kepada jiwa. Pandangan   pendidikan kepada kaum 
pekerja kurang. Tetapi pada prak  knya di  sekolah- sekolah, orang-orang 
boleh menda  arkan anaknya. Mata pelajaran di  sekolah menjadi subjek 
pemeriksaan atau pengawasan negara. Anak-laki-laki yang sudah berumur 
18 - 20 tahun arahnya menuju kemiliteran. Bagi golongan fi losof, arah 
sekolahnya ada dua macam, yaitu

1. Yang diterima yang sudah berumur 30 tahun. Setelah mereka tamat 
bekerja dalam lapangan poli  k yang prak  s.

7  Karsidi, Ravik. Sosiologi Pendidikan, (Surakarta: CakraBooks Solo, 2008), hlm.44 - 48.
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2. Mereka yang besar perha  annya pada intelek. Yang diterima antara 
umur 20 - 30 tahun. Pelajaran selama 5 tahun. Ti  k beratnya pada 
matema  ka, geometri, dan astronomi.

Yang kedua ini bukan untuk maksud-maksud prak  s, tetapi untuk 
maksud   pendidikan disiplin jiwa atau untuk memperoleh kebenaran yang 
paling abstrak (ide). Pelajaran ini diarahkan untuk dapat mengeluarkan 
pendapat yang murni. Maka, yang dapat diterima di  sekolah ini adalah 
mereka yang berusia 20 tahun. Di dalam  ngkatan ini, kaum fi losof dila  h 
untuk mengabstraksi murni agar diperoleh ide. Pada umur 35 - 40 tahun 
mereka akan memerintah negara dan mengundurkan diri dari jabatan-
jabatan yang umum dan seterusnya menikma   absolu  sme yang menurut 
Plato suatu bentuk ter  nggi dari kebahagiaan.

Pengaruh Plato sangat besar, sebagai contoh di dalam pemerintahan 
gereja abad pertengahan. Meskipun telah dipengaruhi bangsa Yahudi, 
pemerintahan gereja sungguh-sungguh esensial Platonis. Orang-orang pada 
abad pertengahan berusaha membentuk masyarakat atas dasar kebenaran 
yang berasal dari dunia lain seper   yang dikerjakan Plato. Dunia realitas 
sebetulnya  dak realis  s menurut mereka. Tetapi sebetulnya, realisme 
Plato itu merupakan rintangan besar bagi ilmu pengetahuan. Tetapi 
Plato membuat pengaruh yang besar terhadap mata pelajaran di  sekolah 
waktu itu dan  metode mengajar pada zaman sekarang. Dia adalah orang 
yang pertama memberikan penentuan secara defi ni  f mengenai fi lsafat 
  pendidikan. Kemudian secara luas, sebagai dasar fi lsafat   pendidikan negara8.

Sistem Pendidikan Nasional harus dapat memberi   pendidikan dasar 
bagi se  ap warga negara Indonesia agar masing-masing memperoleh 
sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang melipu   
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta menggunakan bahasa 
Indonesia dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Sistem Pendidikan Nasional memberi kesempatan belajar 
yang seluas-luasnya kepada se  ap warga negara. Oleh karena itu, dalam 
penerimaan seseorang sebagai  peserta didik  dak dibenarkan adanya 

8  Leo, Agung S.. Sejarah Pendidikan, (Yogyakarta: Ombak Dua. 2012), hlm.96 – 97.
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perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial 
dan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan   pendidikan yang 
memiliki kekhususan yang harus disesuaikan dengan kriteria tertentu.

Selain Pancasila sebagai dasar fi losofi , Pendidikan Nasional juga 
didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kons  tusional 
atau pada Bab XIII pasal 31 yang berbunyi ayat (1) Bahwa se  ap warga 
negara berhak mendapatkan   pendidikan, dan ayat (2) Bahwa Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu  sistem Pendidikan Nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk 
itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
merupakan salah satu tujuan negara Indonesia9.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang  Wajib Belajar
Pada Era Reformasi, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah 

menyediakan   pendidikan gra  s dimasukkan dalam amandemen keempat 
UUD 1945. Presiden pun mempertegas dengan mengeluarkan Inpres nomor 
5 tahun 2006 mengenai percepatan program wajib belajar Dikdas 9 tahun 
dan pemberantasan  buta aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan sumber lain yang  dak mengikat.

Terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai seluruh 
biaya   pendidikan, tertuang dalam UUD 1945 bahwa se  ap warga negara 
wajib mengiku     pendidikan dasar. Sejalan dengan itu, UU nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 6 ayat 1, yang 
menyatakan bahwa se  ap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun wajib 
mengiku     pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 
pada jenjang   pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan ayat 
3, menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara 
yang diselenggarakan oleh lembaga   pendidikan, Pemerintah, Pemerintah 

9  Astu  k, Widi, dkk.. Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 
- 1950), (Surakarta: Pelangi Press, 2009).
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Daerah, dan masyarakat. Pesan dari amanat undang-undang tersebut adalah 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan   pendidikan 
bagi seluruh  peserta didik pada  ngkat   pendidikan dasar (SD dan SMP) dan 
  pendidikan lain yang sederajat.

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 menyatakan bahwa 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program 
wajib belajar minimal pada jenjang   pendidikan dasar tanpa memungut 
biaya. Jadi, sudah jelas bahwa “Pendidikan Gra  s” menjadi suatu harga ma   
yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan di atas kontradiksi dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sisdiknas pasal 9, yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban 
memberikan dukungan  sumber daya dalam penyelenggaraan   pendidikan. 
Kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang 
pendanaan   pendidikan, dinyatakan bahwa pendanaan   pendidikan 
melibatkan par  sipasi masyarakat. Sejalan dengan hal di atas,   pendidikan 
gra  s juga memandulkan semangat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
dalam rangka merangkul peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu 
  pendidikan melalui  komite  sekolah.

Pendidikan gra  s adalah  peserta didik bisa  sekolah tanpa kewajiban 
membayar apapun, baik untuk biaya investasi maupun biaya operasional 
 sekolah  peserta didik ditanggung pemerintah. Kalau kita telaah makna dari 
 sekolah gra  s di atas, di mana  peserta didik, orang tua atau wali  peserta 
didik  dak membayar biaya yang diperlukan  sekolah, baik biaya investasi 
maupun biaya operasional  sekolah, itu ar  nya biaya investasi seper   
gedung dan sarana belajar lainnya, serta biaya operasional, misalnya biaya 
pennyelenggaraan ulangan, alat tulis  sekolah, dan lain-lain ditanggung 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sementara orang tua atau wali 
 peserta didik, berkewajiban membiayai kebutuhan operasional  peserta 
didik itu sendiri, seper   buku tulis, alat tulis, transport ke  sekolah, pakaian, 
konsumsi, uang saku, dan lain-lain. Batasan dari ‘ sekolah gra  s“ betul-
betul harus dipahami oleh semua pihak sehingga kalau batasan-batasan itu 



188

dibuat sejelas mungkin, maka   pendidikan gra  s akan sukses dilaksanakan. 
Namun apabila  dak ada batasan yang jelas, a perluasan kesempatan untuk 
mendapatkan   pendidikan dasar bagi anak usia 7 - 15 tahun seper   yang 
diamanatkan UU nomor 20 tahun 20003 tentang Sisdiknas hanya sebagai 
angan-angan belaka. 

Seperangkat aturan di atas memberikan gambaran bahwa 
penyelenggaraan   pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah 
serta kewajiban sekaligus  hak masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun 
daerah, dalam hal ini menyediakan sarana dan prasarananya, sementara 
masyarakat memberikan dukungan terhadap terselenggaranya   pendidikan 
dasar tersebut. Kerja sama saling menunjang dan saling mendukung 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat merupakan 
keniscayaan bagi sukses penyelenggaraan   pendidikan dasar ini.

Implementasi “Sekolah Gra  s” di Kabupaten/Kota suka  dak suka, 
mau  dak mau memang harus dilaksanakan karena merupakan amanat 
kons  tusi dari UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 
amandemen keempat, Se  ap warga negara wajib mengiku     pendidikan 
dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Sekolah gra  s di Kabupaten/Kota 
memungkinkan untuk diterapkan apabila ada regulasi, siap pendanaannya, 
konsep dan mekanismenya jelas, adanya komitmen pemangku kepen  ngan 
  pendidikan, dan perubahan mindset pengelola satuan   pendidikan.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin 
terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang   pendidikan 
dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar 
  pendidikan dasar merupakan bagian dari  kebijakan   pendidikan di Indonesia 
dalam mencapai   pendidikan untuk semua (educa  on for all).

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan 
  pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa 
membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. 
Se  ap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan 
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pelayanan   pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban 
memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan   pendidikan 
dasar. Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan   pendidikan dasar 
pada jalur   pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan harus dapat 
menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai 
hambatan. Peraturan tentang program wajib belajar mencakup  hak dan 
kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan program wajib belajar   pendidikan 
dasar perlu dievaluasi pencapaiannya minimal se  ap  ga tahun.

Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, masyarakat berhak 
mendapat data dan informasi tentang hasil evaluasi penyelenggaraan 
program wajib belajar tersebut. Program wajib belajar merupakan gerakan 
nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar  negeri. Pengelolaan 
  pendidikan pada  ngkat satuan   pendidikan terkesan antagonis. Komunitas 
  pendidikan menuntut agar personal   pendidikan memperoleh peningkatan 
kesejahteraan sekaligus peningkatan mutu pelayanannya. Guru menuntut 
pemerintah memenuhi  hak kesejahteraannya sebagaimana amanat UU 
14/2005 tentang guru dan dosen.

Pemerintah dan masyarakat menuntut peningkatan mutu pelayanan 
  pendidikan tanpa peningkatan kesejahteraan yang bersumber dari 
masyarakat. Kondisi ini semakin mencuat dengan terbitnya PP nomor 48 
tentang pendanaan   pendidikan. Bahkan untuk  ngkat satuan SD dan SMP, 
lebih “tragis” terkait terbitnya PP nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. 
Dalam aturan tersebut, pembiayaan   pendidikan dasar ditanggung oleh 
pemerintah. Ar  nya, merupakan langkah awal terlaksananya pendanaan 
  pendidikan yang gra  s untuk  ngkat wajar dikdas 9 tahun (SD dan SMP), 
yaitu tanpa memungut dana dari masyarakat.

Yang perlu mendapat perha  an ialah masalah krisis pendanaan. Yaitu, 
suatu situasi antara penjelasan pejabat terkait tentang masa berlakunya PP 
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nomor 47 tahun 2008 dengan urgensi pembiayaan menyangkut keperluan 
 sekolah, seper   biaya kegiatan kesiswaan, kegiatan  kurikulum, tagihan 
listrik, ledeng, langganan koran, majalah dan internet, petugas sampah dan 
cleaning service. Tak kalah santernya, tuntutan menyangkut honor guru 
 dak tetap (honorer) dan instruktur ekstrakurikuler, insen  f guru, pembelian 

peralatan kegiatan belajar, pemeliharaan gedung, dan penyelesaian sarana 
dan prasarana sebagaimana diprogramkan dalam RAPBS.

Menghadapi situasi ini, yang paling “terpukul” adalah SD dan SMP 
favorit sebagai pengguna dana masyarakat paling besar. Personel  komite 
 sekolah, khususnya pada  sekolah yang difavoritkan, mendapat paling 
banyak tekanan. Pertama, keluhan dari siswa tentang penurunan pelayanan 
  pendidikan dari  sekolah, khususnya pelayanan kegiatan ekstrakurikuler. 
Kedua, keluhan dari  sekolah menyangkut dana untuk berbagai tagihan. 
Ke  ga, dari pejabat terkait yang belum merestui pungutan dari orang 
tua siswa. Keempat,  ngkat kepedulian orang tua siswa jadi menurun 
sehubungan dengan terbitnya PP nomor 47 dan nomor 48 tersebut.

Dalam situasi ini, lembaga  komite  sekolah dengan berbagai peran 
yang dimilikinya menjadi beku, tak berdaya menjembatani antara  sekolah 
dan pemerintah, serta masyarakat. Bahkan, tampak beberapa peran  komite 
 sekolah tak diperlukan lagi untuk masa mendatang. Padahal dalam UU 
No.20/2003, disebutkan bahwa  komite  sekolah adalah lembaga mandiri 
yang beranggotakan orang tua/wali  peserta didik, komunitas  sekolah, serta 
tokoh masyarakat yang peduli   pendidikan (pasal 1). Dalam situasi sekarang, 
kepedulian  komite  sekolah nyaris tak berdaya. 

Analisis hukum menunjukkan eksistensi  komite  sekolah yang cukup 
kuat. Misalnya pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 
diatur pada pasal 51, 56, dan 66. Dalam penjelasan pasal 51, tersuratkan 
bahwa bentuk  otonomi  manajemen satuan   pendidikan ialah melakukan 
pengelolaan kegiatan   pendidikan oleh kepala  sekolah dan guru, serta 
dibantu  komite  sekolah. Pasal 56 ayat (1) dan (3) tersuratkan bahwa 
fungsinya melalui  komite  sekolah masyarakat dapat berperan serta dalam 
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penyelengaraan   pendidikan. Melalui  komite  sekolah, masyarakat berperan 
dalam peningkatan mutu pelayanan   pendidikan berupa perencanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program   pendidikan. Kedudukan  komite  sekolah 
sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk memberikan pe  mbangan, 
arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 
pada  ngkat satuan   pendidikan. Pasal 66 menyuratkan bahwa  komite 
 sekolah sebagai salah satu unsur yang bertugas melakukan pengawasan 
atas penyelenggaraan   pendidikan.

Kiranya  komite  sekolah berharap kepada stakeholder, khususnya 
Disdik untuk memberi solusi pendanaan program  sekolah yang mendesak 
sampai akhir tahun anggaran (APBN/APBD), yaitu Desember 2008. Paling 
 dak, Disdik merestui secara tertulis untuk memungut DSP dan SPP sampai 

Desember 2008. Tentunya jenis pungutan yang dilakukan  komite  sekolah itu 
melalui prosedur yang benar dan sah, yaitu mengadakan rapat musyawarah 
dengan orang tua siswa mengenai program  sekolah, bersifat  dak memaksa, 
yaitu  sekolah tetap memberikan pelayanan bagi siswa yang benar-benar 
 dak mampu membayar dan ada pertanggungjawaban penggunaan 

keuangan. Bahkan, komite setuju dengan upaya penanggulangan biaya 
keperluan  sekolah sampai Desember 2008 tersebut dengan membentuk 
pani  a ad hoc, yang semua anggotanya orang tua siswa. Cara ini untuk 
menyelamatkan program  sekolah yang sedang berjalan.

Di samping itu,  sekolah berharap segera menerima dari Disdik juknis 
tentang jenis-jenis pembiayaan mana yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Dengan itu,  sekolah dapat menyikapi program-program 
 sekolah yang sedang berjalan, sekalipun harus merampingkan dan atau 
menghen  kan program tersebut. Andaipun program  sekolah tersebut  dak 
tercakup dalam pembiayaan yang menjadi tanggung jawab negara, tentu 
mulai Januari 2009 program-program itu terpaksa dihen  kan dan personel/
petugasnya pun ikut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih jauh,  komite  sekolah berharap agar segera terealisasi pasal 
56 ayat (4) UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu PP yang 
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mengatur Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. PP itu dapat mengatur 
peran mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah, 
mana yang menjadi tanggung jawab  komite  sekolah, dan mana yang menjadi 
tanggung jawab masyarakat, termasuk porsi pembiayaannya.10

Lahirnya suatu sistem   pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan 
menyeluruh, melainkan tahap demi tahap melalui proses eksperimen serta 
didorong oleh kebutuhan prak  s di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, 
poli  k di Nederland maupun di Hindia Belanda dan Jepang. Berdasarkan 
pengalaman yang serba rumit ataupun yang dirasakan sebagai suatu 
kegagalan, pemerintah Republik lebih ha  -ha   dalam mengambil langkah 
berikutnya sehingga terwujud suatu  sistem Pendidikan Nasional yang benar-
benar sesuai bagi bangsa Indonesia, mengingat bahwa bangsa memerlukan 
tumbuhnya tata nilai baru yang mengutamakan sistem nilai spiritual dan 
material. 

Bagi bangsa Indonesia, tata nilai baru tersebut telah dirumuskan 
sebagai tata nilai Pancasila. Dalam membina tata nilai baru ini,   pendidikan 
mempunyai ar   dan peranan pen  ng karena pembangunan suatu sistem 
  pendidikan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan wahana yang 
memungkinkan  manusia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 
mengembangkan dirinya secara terus menerus dari generasi ke generasi. 
Mengingat hal tersebut, maka pembangunan suatu sistem   pendidikan harus 
memperhitungkan masalah-masalah eksistensi  manusia dalam hubungannya 
dengan masa lampau, masa kini, dan terutama dalam kaitannya dengan 
kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila di bidang   pendidikan, maka Pendidikan Nasional mengusahakan 
hal-hal berikut. Pertama, pembentukan  manusia Pancasila sebagai  manusia 
pembangunan yang berkualitas  nggi, mampu mandiri. Kedua, pemberian 
dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, 
yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh serta mengandung 
makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal se  ap ajaran, paham 
10 h  p://uzwa-khazana-aquino-mypaper.blogspot.com/2011/06/analisis- kebijakan-
 sekolah-gra  s.html (Minggu, 12 januari 2014 Pukul 17.23)
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dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, 
maka   pendidikan pendahuluan bela negara diberikan kepada  peserta didik 
sebagai bagian dari keseluruhan  sistem Pendidikan Nasional.11

Di awal Reformasi, menetapkan Undang-Undang tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang dikenal Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dengan 
ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Dalam undang-undang ini, yang dimaksud adalah:
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses  pembelajaran agar  peserta didik secara 
ak  f mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara.

2. Pendidikan Nasional adalah   pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang 
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen   pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan 
Nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses  pembelajaran, yang tersedia pada jalur, 
jenjang, dan jenis   pendidikan tertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan   pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifi kasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 
berpar  sipasi dalam menyelenggarakan   pendidikan.

11  Astu  k, Widi, dkk.. Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Revolusi Kemerdekaan 
(1945 - 1950), (Surakarta: Pelangi Press, 2009).
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7. Jalur   pendidikan adalah wahana yang dilalui  peserta didik untuk 
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses   pendidikan yang 
sesuai dengan tujuan   pendidikan.

8. Jenjang   pendidikan adalah tahapan   pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan  ngkat perkembangan  peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis   pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan 
tujuan   pendidikan suatu satuan   pendidikan.

10. Satuan   pendidikan adalah kelompok layanan   pendidikan yang 
menyelenggarakan   pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 
informal pada se  ap jenjang dan jenis   pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur   pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang, yang terdiri atas   pendidikan dasar,   pendidikan menengah, 
dan   pendidikan  nggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur   pendidikan di luar   pendidikan formal 
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur   pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan   pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki   pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah   pendidikan yang peserta didiknya terpisah 
dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber 
belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan   pendidikan 
berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 
masyarakat sebagai perwujudan   pendidikan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat.

17. Standar nasional   pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
  pendidikan di seluruh wilayah hukum, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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18. Wajib belajar adalah program   pendidikan mimimal yang harus diiku   
oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran untuk mencapai 
tujuan   pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi  peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi   pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu   pendidikan terhadap berbagai komponen   pendidikan 
pada se  ap jalur, jenjang, dan jenis   pendidikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan   pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan 
  pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya   pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan 
dalam penyelenggaraan   pendidikan, yang melipu   tenaga kependidikan, 
masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

24. Dewan   pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
berbagai unsur masyarakat yang peduli   pendidikan.

25. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orang tua/wali  peserta didik, komunitas  sekolah, serta tokoh masyarakat 
yang peduli   pendidikan.

26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia, baik yang  nggal di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah 
yang mempunyai perha  an dan peranan dalam bidang   pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 

atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 

Pendidikan Nasional.



196

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah fi lsafat hukum. Tujuan hukum 
bukan hanya  keadilan, tetapi juga  kepas  an hukum dan kemanfaatan 
hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ke  ganya. 
Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari 
ke  ganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa di 
antara ke  ga tujuan hukum tersebut,  keadilan merupakan tujuan hukum 
yang paling pen  ng, bahkan ada yang berpendapat bahwa  keadilan adalah 
tujuan hukum satu-satunya12.

Keadilan sebagai jus   a constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi ( keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap 
memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau tribuere 
cuique suum – to give everybody his own,  keadilan memberikan kepada 
se  ap orang yang menjadi haknya13. Perumusan ini dengan tegas mengakui 
 hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya 
menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala. Dalam hubungan 
antara  keadilan dengan negara, Plato (428 - 348 SM) menyatakan bahwa 
negara ideal apabila didasarkan atas  keadilan, dan  keadilan baginya adalah 
keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini ar  nya warga hidup sejalan dan 
serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara 
menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya 
masing-masing14.

Aristoteles dalam karyanya Nichomachean Ethics, mengungkapkan 
bahwa  keadilan mengandung ar   berbuat kebajikan atau dengan kata lain, 
 keadilan adalah  kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, jus  ce consists 
in trea  ng equals equality and un-equals un-equality, in propor  on to 
their inequality. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama, 
diperlakukan secara sama dan yang  dak sama, juga diperlakukan  dak 

12 Soepiadhy, Soetanto. “Keadilan Hukum”, (Harian Surabaya Pagi, 28 Maret 2012).
13 Notohamidjojo, O.. Masalah Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm.18 - 19.
14 Soepiadhy, Soetanto. Op. Cit.
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sama, secara proporsional”.15

Perkembangan lebih lanjut tentang  keadilan, Thomas Aquinas 
(1225 - 1274) mengajukan  ga struktur fundamental (hubungan dasar), 
yaitu 1) hubungan antarindividu (ordo par  um ad partes); 2) hubungan 
antarmasyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (ordo to  us ad 
partes); dan 3) hubungan antarindividu terhadap masyarakat secara 
keseluruhan (ordo par  um ad totum). Menurut Thomas Aquinas,  keadilan 
distribu  f pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person 
 manusia dan keluhurannya. Dalam konteks  keadilan distribu  f,  keadilan 
dan kepatutan (equity)  dak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai 
yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal 
lainnya. Ada dua bentuk kesamaan, yaitu 1) kesamaan proporsional; dan 2) 
kesamaan kuan  tas atau jumlah.16

Friedmann menyatakan, bahwa formulasi  keadilan Aristoteles 
merupakan suatu kontribusi terbesarnya bagi fi lsafat hukum. Di 
samping itu, ia juga membedakan  keadilan menurut hukum, dan 
 keadilan menurut alam. Keadilan alamiah adalah  keadilan yang 
daya berlakunya  dak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, serta 
keberadaannya bukan hasil pemikiran masyarakat. Keadilan hukum 
adalah  keadilan yang pada asalnya  dak berbeda, tetapi bilamana 
telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan17.

Thomas Aquinas membedakan  keadilan atas dua kelompok, yaitu 
 keadilan umum (ius   a generalis) dan  keadilan khusus (ius   a 
specialis). Keadilan umum adalah  keadilan menurut kehendak 
undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepen  ngan umum. 
Selanjutnya,  keadilan khusus adalah  keadilan atas dasar kesamaan 
atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi 1) 
 keadilan distribu  f (ius   a distribu  va), 2)  keadilan komuta  f 
(ius   a commuta  va), dan 3)  keadilan vindika  f (ius   a vindica  va). 

15 Ibid.
16 Sumaryono, E.. E  ka Profesi Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.124.
17 Soepiadhy, Soetanto. Op. Cit.
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Keadilan distribu  f adalah  keadilan yang secara proporsional 
diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai 
contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim, 
apabila orang itu memiliki kecakapan menjadi hakim. Keadilan 
komuta  f adalah  keadilan dengan mempersamakan antara prestasi 
dan kontraprestasi. Keadilan vindika  f adalah  keadilan dalam  ndak 
pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda 
sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas  ndak 
pidana yang dilakukannya18.

D. Bantuan Operasional Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Gra  s
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 

tahun 2003, yang menyatakan ”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya 
potensi  peserta didik agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, krea  f, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokra  s serta bertanggung 
jawab”. Untuk mewujudkan terlaksananya  kebijakan di bidang   pendidikan ini 
(Wajardiknas), pemerintah membuat suatu program Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). ”Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk 
membebaskan biaya   pendidikan bagi siswa  dak mampu dan meringankan 
bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan   pendidikan dasar 
yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 
9 tahun.” (Buku Panduan, 2006). Kehadiran Program BOS diharapkan akan 
mengurangi biaya   pendidikan yang ditanggung orang tua murid dan bahkan 
agar murid kurang mampu dapat memperoleh   pendidikan secara gra  s. 

Menurut data BPS, jumlah penduduk kurang mampu yang  dak dapat 
menikma  /mengenyam   pendidikan sehingga buta huruf dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 

18 Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kri  s atas Teori-teori Hukum, (Jakarta: 
Rajawali Press, 1990), hlm.52.
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Tabel 3. Persentase Penduduk Buta Huruf pada Kelompok Umur 15 Tahun, 
Tahun 2003 - 2009

Provinsi
Tahun 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aceh 3.72 4.31 # 5.73 5.49 4.06 3.61
Sumatera Utara 3.30 3.36 3.61 3.39 3.27 2.96 2.85
Sumatera Barat 4.40 4.27 4.02 4.12 3.90 3.34 3.19
Riau 3.90 3.59 2.24 2.76 2.72 2.24 1.89
Kepulauan Riau # # 4.03 4.71 4.33 4.19 3.92
Jambi 4.83 4.24 5.46 5.29 5.17 4.69 4.49
Sumatera Selatan 4.81 4.31 4.37 3.41 3.34 2.95 2.79
Kep. Bangka Belitung 8.52 6.49 4.56 5.14 5.13 4.66 4.59
Bengkulu 6.41 5.79 6.53 6.31 6.09 5.40 5.10
Lampung 8.35 6.92 7.15 7.16 6.87 6.37 5.63
DKI Jakarta 1.59 1.69 1.68 1.77 1.24 1.26 1.06
Jawa Barat 6.17 6.04 5.35 5.09 4.68 4.47 4.02
Banten 6.22 6.02 4.37 4.99 4.76 4.79 4.05
Jawa Tengah 14.21 13.28 12.59 11.76 11.38 10.76 10.54
DI Yogyakarta 14.25 14.22 13.28 13.57 12.22 10.55 9.82
Jawa Timur 16.63 15.46 14.16 12.90 12.58 12.69 12.20
Bali 15.56 14.48 13.78 14.21 14.02 13.06 12.78
NTB 24.89 23.15 21.21 21.22 20.25 20.15 19.82
NTT 15.07 14.84 15.05 13.50 12.75 12.34 12.04
Kalimantan Barat 12.43 11.82 12.34 11.01 10.60 11.48 10.30
Kalimantan Tengah 3.84 3.77 2.50 3.65 3.36 2.73 2.61
Kalimantan Selatan 6.47 5.24 5.53 6.10 5.95 4.92 4.59
Kalimantan Timur 5.14 5.03 4.69 4.52 4.30 3.64 3.11
Sulawesi Utara 1.05 0.85 1.13 1.01 1.05 0.85 0.78
Gorontalo 5.30 5.34 4.97 4.30 4.25 4.49 4.29
Sulawesi Tengah 6.37 5.59 6.07 5.19 5.14 4.32 4.22
Sulawesi Selatan 16.60 15.51 15.40 14.30 13.76 13.47 12.98
Sulawesi Barat # # # 14.10 13.60 12.69 12.41
Sulawesi Tenggara 9.53 9.27 10.01 10.16 9.50 8.85 8.49
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Maluku 2.96 2.22 3.84 3.50 3.15 2.69 2.58
Maluku Utara 4.46 4.84 4.82 5.59 5.35 4.56 4.26
Papua 25.54 25.78 28.42 30.99 24.94 27.53 29.71
Papua Barat # # # 11.45 9.68 7.85 7.06

Total 10.21 9.62 9.09 8.55 8.13 7.81 7.42
Note: # data  dak tersedia
(Sumber: BPS-RI, Susenas 2003 - 2009)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak anak 
Indonesia yang belum dapat mengenyam   pendidikan. Data di atas 
menunjukkan provinsi paling  nggi jumlah anak buta huruf terdapat di 
Provinsi Papua, pada tahun 2009 dengan jumlah 29,71% anak yang buta 
huruf dari keseluruhan jumlah anak yang berumur 15 tahun yang ada 
di Provinsi Papua dan selalu mengalami peningkatan se  ap tahunnya. 
Sedangkan jumlah yang paling rendah, terdapat di Provinsi DKI Jakarta 
dengan jumlah pada tahun 2009 hanya 1,06% anak yang buta huruf. 

Dengan melihat tabel di atas, Indonesia belum mampu mewujudkan 
pemerataan   pendidikan bagi seluruh warga negara seper   yang tercantum 
dalam UU nomor 31 tahun 1945, karena masih banyak terdapat jumlah 
warga negara yang belum dapat mengenyam   pendidikan. Peningkatan 
jumlah warga negara yang buta huruf akan menimbulkan banyak masalah 
bagi negara. Laporan dari media Sindo, 9 Januari 2014, lebih dari 512.168 
warga negara Indonesia (WNI) yang dikirimkan ke 160 negara sebagai tenaga 
kerja Indonesia (TKI) pada 2013, hanya berpendidikan  sekolah dasar (SD) 
dan  sekolah menengah pertama (SMP).

Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) 
Kemenakertrans, Reyna Usman, mengatakan pemerintah sudah 
menargetkan pada 2017  dak akan ada lagi TKI yang lulusan SD - SMP dapat 
bekerja di luar  negeri. Semua TKI formal dan informal harus lulusan SMA. 
Menurutnya, kementeriannya sudah bekerja sama dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar fasilitas   pendidikan di 
kantong-kantong TKI dapat terselenggara dengan baik. Tujuannya jelas, 
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yakni agar semua calon TKI se  daknya dapat menempuh   pendidikan hingga 
SMA. Pada 2017 juga secara bersamaan akan dilakukan penyetopan hingga 
0% pengiriman TKI nonformal. “Kebanyakan TKI nonformal itu lulusan SD. 
Ini yang akan kami stop pada 2017 nan  ,” katanya.

Reyna menjelaskan, jenjang   pendidikan yang rendah ini masih menjadi 
faktor penyebab banyaknya kasus yang menimpa TKI di luar  negeri. Apalagi 
jika mereka  dak menempuh pela  han sebelum diberangkatkan. Jadi, kata 
dia,  dak hanya faktor   pendidikan, faktor kebudayaan setempat dan tata 
cara hukum juga  dak dapat mereka serap dengan baik. Akibatnya, mereka 
gampang jadi korban pungutan liar oleh calo. “Pemerintah pusat akan 
berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di daerah untuk mendata TKI 
sebelum diberangkatkan,” jelasnya. 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Moh. 
Jumhur Hidayat mengatakan, roadmap menuju 2017 sudah mulai 
dipersiapkan. Salah satunya menyangkut batas minimal   pendidikan calon 
TKI yang akan dikirimkan ke luar  negeri, mengingat pada 2013 dari 512.168 
TKI yang dikirimkan ke 160 negara, mayoritas masih berpendidikan terakhir 
SD dan SMP. Perinciannya, TKI berpendidikan SMP berjumlah 191.542 
orang, berpendidikan SD berjumlah 160.097 orang, serta SMU ada 124.825 
orang. Adapun yang sarjana hanya 6.340 dan yang pascasarjana hanya 352 
orang. Dari total TKI yang berjumlah lebih dari setengah juta orang tersebut, 
285.197 TKI dari sektor formal dan 226.871 untuk TKI informal19. Dalam hal 
ini, negara gagal dalam melakukan pembangunan  kualitas Sumber Daya 
Manusia yang akan berdampak nega  f terhadap perkembangan negara. 
Warga negara yang  dak berpendidikan  dak mempunyai  kualitas SDM 
sehingga akan menjadi beban bagi negara.20

19 Koran Sindo, 9 Januari 2014.
20 h  p://jeinzlumbanraja.blogspot.com/2011/08/analisis- kebijakan-dana-bos.html 
(Diakses pada Minggu, 12 Januari 2014).
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E. Undang-Undang Pendidikan Nasional dengan Kebijakan Otonomi 
Daerah

Setelah dikeluarkan undang-undang, yang terkenal dengan sebutan 
Badan Hukum Pendidikan atau sering disebut BHP, yang merupakan amanat 
dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU Sisdiknas) dalam pasal 53 bahwa perguruan  nggi harus 
otonom, yang berar   mengelola secara mandiri lembaganya serta dapat 
mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan   pendidikan, 
sedangkan  sekolah/madrasah yang berar    otonomi  manajemen   pendidikan 
dalam satuan   pendidikan. Sedangkan  sekolah/madrasah harus dikelola 
dengan prinsip  manajemen berbasis  sekolah/madrasah, yang berar   
 otonomi  manajemen   pendidikan pada satuan   pendidikan, maka pemerintah 
untuk mewujudkan  otonomi terbuk   tersebut, maka UU Sisdiknas 
menentukan bahwa penyelenggara dan satuan   pendidikan formal yang 
didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk BHP.

Dengan melihat  kebijakan pemerintah antara UU Pendidikan Nasional 
2003 pasal 50 ayat (1) dengan UUD pasal 31 ayat (1)  dak ada kecocokan, 
maka dengan adanya BHP, banyak  sekolah  negeri maupun  swasta, baik pada 
 ngkat SD sampai Perguruan Tinggi dijadikan sarana   pendidikan, bukan 

untuk membangun nilai-nilai peradaban bangsa, malah justru dijadikan alat 
untuk mencari keuntungan atau   pendidikan kapitalis tujuan yang segera 
dikumandangkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hilang, 
bahkan yang lebih nyata sekali di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta karena 
bagian dari pelaku BHP Perguruan Tinggi, maka uang SPP atau muncul kesan 
masuk UGM mahal, karena sekarang dengan adanya BHP pengelolaan dana 
anggaran ditentukan oleh pengelolaannya atau lembaga yang bersangkutan.

Dalam menuju  otonomi daerah dan  desentralisasi   pendidikan, maka 
Undang-Undang Pendidikan Nasional menentukan bahwa penyelenggara 
atau satuan   pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau 
perseorangan dalam bentuk yayasan berbentuk BHP (Badan Hukum 
Pendidikan) bahwa  sekolah, baik  sekolah madrasah serta Perguruan Tinggi 
akan mempunyai  hak secara hukum diberi status hukum sebagai badan 



203

hokum, yaitu pemilik  hak dan kewajibannya terpisah dari  hak dan kewajiban 
pendirinya.

Seiring dengan berjalannya  kebijakan pemerintah dalam  otonomi 
penyelenggaraan   pendidikan, banyak   pendidikan atau pengelola   pendidikan 
berubah menjadi sistem kapitalis. Ar  nya, mereka melakukan berbagai 
cara untuk mencari untung yang sebesarnya melalui berbagai jalur 
penerimaan sistem   pendidikan, maka mulai nampak diskriminasi. Dalam 
pelaksanaannya, ada macam program-program yang seolah-olah dibagi 
berdasarkan kemampuan membayar. Yang paling nampak adalah muncul 
kelas-kelas yang memakai label internasional atau unggulan dengan biaya 
yang paling  nggi, maka rakyat yang kurang mampu semakin lama semakin 
 dak bisa menikma     pendidikan yang layak karena secara  dak langsung 

dengan adanya BHP membuat sistem   pendidikan menjadi diskriminasi dan 
cenderung liberal.

Hal ini terbuk   dengan adanya  kebijakan   pendidikan antara Undang-
Undang Pendidikan Nasional tahun 2003   pendidikan menjadi terkesan 
carut-marut. Muncul indikasi ijazah palsu pada anggota dewan, serta 
banyak  sekolah atau perguruan  nggi ditemukan ijazah palsu seper   yang 
diberitakan media massa (Solopos 14 Juni 2012) Polisi berhasil mengungkap 
1.600-an ijazah palsu dari berbagai program sarjana, program magister, 
maupun program doctor. Hal ini menunjukkan semakin lengkap carut-marut 
dalam dunia   pendidikan. Tentang modus pelaku, ia mengatakan pelaku 
menerima pesanan, membuat dan menjualnya. “Dari 1.600-an ijazah palsu 
itu, 62 persen merupakan palsu akta IV, 31 persen ijazah palsu S1, empat 
persen ijazah palsu S2 dan satu persen ijazah palsu S3”.

Menurut dia, pelaku akan dijerat dengan UU nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terutama pasal 67 dan 68. 
Pasal 67 menjerat pelaku 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, sedangkan 
pasal 68 menjerat pelaku lima tahun dan denda Rp 500 juta. “Awalnya, 
kasus pemalsuan ijazah itu terungkap bermula dari penawaran ijazah palsu 
secara online. Dari sekian banyak tawaran itu, ternyata ada juga tawaran 
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yang manual, lalu Ditreskrimsus melakukan penyelidikan hingga menangkap 
pelaku di Malang pada 24 Mei lalu. Ia menambahkan, masyarakat harus 
berha  -ha   dengan jasa pembuatan ijazah dan skripsi, karena sangat 
mungkin terjebak pada pemalsuan. 

Carut-marut dunia   pendidikan di Indonesia semakin nampak. Belum 
selesai kasus ijazah palsu bulan Mei, muncul kasus pada bulan September 
yang seharusnya guru menjadi teladan justru guru menjadi hujatan karena 
ditemukan guru palsukan ijazah untuk mengiku   ser  fi kasi atau PLPG. 
Hal ini seper   ditulis dalam Harian Solopos, 28 Agustus 2013. Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, meminta 
pani  a Pendidikan La  han Profesi Guru (PLPG) untuk langsung mencoret 
guru yang terbuk   memalsukan ijazah demi mengiku   PLPG.

Nuh menilai pemalsuan ijazah oleh guru merupakan kejahatan besar. 
“Itu kejahatan besar, kejahatan luar biasa, guru kok memalsukan ijazah, itu 
enggak nyambung,” Didampingi Uskup Surabaya, Mgr. Vincen  us Su  kno 
Wicaksono dan Rektor WM, Kuncoro Foe, ia menanggapi temuan Pani  a 
PLPG Rayon 141 Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berupa 804 berkas 
pengajuan ser  fi kasi guru bermasalah dengan temuan paling banyak dari 
Surabaya. “Guru yang memalsukan ijazah untuk ikut PLPG itu  dak pantas 
menjadi guru, karena itu sanksinya ya dia  dak boleh menjadi guru. Pani  a 
PLPG harus berani mencoretnya sebagai peserta PLPG”.

Dari peneli  an berkas di Kota Surabaya, tercatat 247 berkas yang 
sudah diteli   dari 2.050 peserta, sedangkan secara total, ada 804 berkas 
dari belasan ribu berkas yang perlu diklarifi kasi. Berkas bermasalah ini 
kebanyakan adalah guru  dak tetap (GTT) yang bersikeras mengiku   
ser  fi kasi padahal sesuai ketentuan  dak diperkenankan. “Ada juga ijazah 
yang mencurigakan atau diduga palsu. Dugaan palsu itu muncul setelah 
melihat stempel, tanda tangan, dan formulir ijazah yang  dak sesuai dengan 
ijazah asli” kata Ketua PLPG Rayon 141 Unesa, Alimufi  Arief.

Ijazah yang diduga palsu itu akan dikirim ke universitas yang 
bersangkutan untuk pengecekan. Universitas akan memas  kan palsu 
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atau  daknya. Setelah itu, pani  a PLPG Unesa akan melakukan klarifi kasi 
dengan memanggil pemiliknya, bersamaan pemanggilan pemilik berkas 
bermasalah lain, seper   GTT. Jika terbuk   palsu akan dicoret. Dalam PLPG 
2013 tahap awal, Pani  a PLPG Unesa menemukan 13 ijazah palsu yang 
mengatasnamakan dua perguruan  nggi  swasta di Surabaya. Untuk PLPG 
2013 tahap berikutnya, diiku   11.096 peserta dari 25 provinsi dan 54 bidang 
studi.

Tilaar bahkan mempertegas bahwa  desentralisasi merupakan 
suatu keharusan. Menurutnya,  ga hal yang berkaitan dengan urgensi 
 desentralisasi   pendidikan tersebut adalah

1. Pembangunan masyarakat demokrasi
2. Pengembangan sosial kapital, dan
3. Peningkatan daya saing bangsa21.

Alasan tersebut sangat memperkuat dan mendukung dalam  otonomi 
daerah yang berimbas pada  otonomi   pendidikan. Maka ke  ka  kebijakan 
 otonomi kemudian dikaitkan dengan BHP (Badan Hukum Pendidikan), 
banyak permasalahan yang muncul, di antaranya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai. Maksud SDM yang 
kurang, yaitu berhubungan dengan kuan  tas dan juga  kualitas. Terdapat 
daerah tertentu yang  kualitas SDM-nya belum dapat dengan baik 
memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep  desentralisasi 
  pendidikan ini. Demikian pula halnya yang berkaitan dengan kuan  tas 
atau jumlah SDM yang ada. Daerah tertentu melihat bahwa dari segi 
jumlah SDM, mereka masih sangat terbatas. Kalaupun ada, yang telah 
menyelesaikan program magister jumlahnya  dak mencukupi atau  dak 
memadai.

2. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini 
berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di se  ap daerah. 
Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asyik dan terlena dengan 
sistem dropping yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Mereka 
sangat terkejut (future shock) ke  ka  ba-  ba memperoleh kewenangan 

21  Tilaar, H.A.R.. Membenahi Pendidikan Nasional. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).



206

untuk mengelola secara mandiri sebagian besar urusan   pendidikan di 
daerahnya. Untuk itu, mereka belum siap dengan segala bentuk sarana 
dan prasarana yang diperlukan. Jika dalam waktu singkat mereka 
dipersyaratkan untuk melengkapi segala sarana dan prasarana tersebut, 
mereka akan mengalami kesulitan besar, kecuali jika pemerintah pusat 
masih bersedia membantu atau menyediakan segala bentuk sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan  kebijakan 
 desentralisasi   pendidikan tersebut.

3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sangat rendah. 
Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah ter  nggal 
merasa berkeberatan untuk langsung menerima beban kewenangan 
 kebijakan  desentralisasi   pendidikan ini. Pembiayaan pembangunan yang 
mereka lakukan selama ini banyak ditunjang oleh pusat atau provinsi. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tergolong masih sangat rendah. 
Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka masih berharap dapat 
diberi kesempatan untuk menunda pengimplementasian  kebijakan 
tersebut di daerah mereka. Bila memungkinkan, mereka dapat bekerja 
sama dengan pemerintah daerah lainnya yang memiliki PAD yang lebih 
besar, yang membuat mereka bisa mendapatkan sistem subsidi silang.

4. Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah 
perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun,  dak 
semua orang memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap sebuah 
perubahan. Sebagian di antara mereka melihat perubahan sebagai 
sesuatu yang samar-samar,  dak jelas,  dak pas  , bahkan sesuatu yang 
mengkhawa  rkan. Hal ini  dak tertutup akan terjadi pada sebagian 
aparat atau masyarakat di daerah tertentu. Ketakutan akan masa depan 
yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi membuat mereka  dak 
siap secara mental menghadapi perubahan tersebut.

5. Mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Salah 
satu bentuk perubahan yang sering dipakai, yaitu upaya pembaruan. 
Pembaruan dalam bidang   pendidikan saat ini kita kenal dengan sebuatan 
pembaruan  kurikulum. Se  ap kali terjadi pembaruan  kurikulum, 
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para guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, seper   
penataran, uji coba model, uji coba mekanisme, sosialisasi  kurikulum, 
dan sebagainya. Semuanya itu ditangkap oleh sebagian personel guru 
kita sebagai sebuah ‘malapetaka’ atau se  daknya menjadi beban yang 
cukup berat bagi mereka22.

Desentralisasi senan  asa berkaitan dengan status mandiri atau 
otonom, maka se  ap pembicaraan mengenai  desentralisasi akan selalu 
dipersamakan atau dengan sendirinya berar   membicarakan  otonomi.23 
Kata otonom dalam bahasa Perancis, autonomi diterjemahkan bermacam-
macam ar  , tetapi mengacu pada penger  an tentang kemerdekaan 
(independence), kebebasan (liberte), pemerintah sendiri (mengambil is  lah 
Inggris self-government) atau  desentralisasi (decentraliza  on). Kebebasan 
atau kemerdekaan tersebut memang mul  interprestasi. Namun dalam 
konteks pemerintah daerah,  otonomi merupakan kedaulatan terbatas untuk 
mengatur rumah tangga sendiri24.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pada pasal 1 huruf h, yang dimaksud dengan  otonomi daerah adalah 
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepen  ngan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seper   telah diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan Pemerintahan 
Daerah diatur berdasarkan pasal 18 UUD 1945. Namun,  dak pernah ada 
kejelasan mengenai bagaimana sesungguhnya isi  otonomi yang dikehendaki 
UUD 1945. Di dalam pemerintahan yang unitaris  k,  otonomi daerah 
diberikan oleh pemerintahan pusat (central goverment) kepada pemerintah 
daerah (local goverment). Hal ini berbeda dengan  otonomi daerah di 
negara federalis karena  otonomi daerah telah melekat pada negara-negara 

22  Chan, Sam M.. Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Ed. 1, Cet. 6, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.4 - 5.
23  Manan, Bagir. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 
(Bandung: Citra Aditya Bak  , 2001), hlm.174.
24  Purwasito, Andrik. Perspek  f Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah, (Surakarta: 
Poli  cal Laboratory for Suppor  ng Good Governance, 2001), hlm. 53 - 54.
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bagian sedangkan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah federal pada 
hakikatnya merupakan urusan yang diserahkan oleh negara bagian.

Model pemberian  otonomi di negara unitaris  k (kesatuan) seper   
di Indonesia, cenderung mengarah ke  sentralis  k sebab  otonomi yang 
diserahkan kepada pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh “poli  cal 
will” pemerintah pusat. Dilihat dari berbagai undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan yang mengatur  otonomi, dapat dibedakan dua 
kategori utama poli  k  otonomi yang dijalankan atau pernah dijalankan, 
yaitu kecenderungan ke arah  desentralisasi atau ke arah sentralisasi25. Secara 
formal, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  otonomi 
daerah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu 
 otonomi luas dan  otonomi terbatas. Untuk memberikan gambaran secara 
jelas, maka dapat diperha  kan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Hakikat Otonomi Berdasarkan Undang-Undang tentang 
Pemerintah Daerah

Pereodisasi Konfi gurasi 
Poli  k UU Otonomi Hakikat 

Otonomi
Perjuangan 

Kemerdekaan 
(1945 - 1949)

Demokrasi UU No.1 Thn.1945
UU No.22 Thn.1948 Otonomi luas

Pasca 
Kemerdekaan 
(1950 - 1959)

Demokrasi UU No.1 Thn.1957 Otonomi luas

Demokrasi 
Terpimpin 

(1959 – 1965)
Otoritarian Penpres No.6 Thn.1959

UU No. 18 Thn 1965 Otonomi luas

Orde Baru 
(1965 - 1998) Otoritarian UU No.5 Thn.1974 Sentralisasi 

Pasca Orde 
Baru (1998 - 

sekarang)
Demokrasi

UU No.22 Thn.1999
UU No.25 Thn.1999
UU No.32 Thn.2004

Otonomi luas

Secara teore  s, pelaksanaan sistem  desentralisasi memiliki kebaikan 
dan kelemahan, antara lain: 

25  Bagir Manan. Op Cit. hal. 27.
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1. Kebaikan Desentralisasi
Menurut Encylopedia Americana, beberapa keuntungan yang 

diperoleh dengan penerapan sistem  desentralisasi dapat dikemukakan 
sebagai berikut:

a. Releving the central government of constantly burden of expanding 
service;

b. Promo  ng ci  zens interes in goverment throught wider popular 
pa  cipa  on; 

c. Retarding condi  on favorable to bureuracy or dictatorship
d. More close adap  ng legisla  ve and administra  ve procedure to the 

needs of given areas.
e. Enlarging the opportunity for experimenta  on.

Hal-hal tersebut di atas, secara bebas dapat diterjemahkan 
sebagai berikut.

a. Melepaskan beban pemerintah pusat yang dirasakan terus-menerus 
dalam pelayanan yang lebih luas.

b. Mempromosikan kepen  ngan rakyat dalam pemerintah melalui 
par  pasi yang populer dan lebih luas.

c. Menghambat keadaan yang cenderung birokra  s dan administra  f 
terhadap kebutuhan yang dihadapi wilayah yang bersangkutan.

d. Lebih mendekatkan adaptasi prosedur legisla  f dan administra  f 
terhadap kebutuhan yang dihadapi wilayah yang bersangkutan.

e. Memperluas peluang untuk melakukan eksperimen.
Selanjutnya Shabir Cheetna and Rondinelli (Syaukani, dkk., 2003: 

32 - 35) menyampaikan paling  dak 14 (empat belas) alasan yang 
merupakan rasionalitas dari  desentralisasi, antara lain:

a. Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk 
mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat 
 sentralis  k. Pendelegasian sejumlah kewenangan, terutama dalam 
perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang bekerja 
di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat akan 
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menghasilkan rencana yang sesuai dengan kepen  ngan masyarakat, 
di daerah yang bersifat heterogen.

b. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit dalam 
ar   nega  f, serta prosedur yang sangat terstuktur dari pemerintah 
pusat.

c. Dengan  desentralisasi, fungsi dan penugasan kepada pejabat di 
daerah, maka  ngkat pemahaman serta sensi  vitas terhadap 
kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan 
yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan 
memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yan 
lebih baik sehingga mengakibatkan perumusan  kebijakan yang lebih 
realis  k dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

d. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang 
lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi daerah-daerah yang terpencil 
atau sangat jauh dari pusat karena seringkali rencana pemerintah 
 dak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit 

lokal sehingga dukungan terhadap program pemerintah sangat 
terbatas.

e. Desentrasisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari 
berbagai kelompok poli  k, etnis, keagamaan di dalam perencanaan 
pembangunan, yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam 
mengalokasikan  sumber daya dan investasi pemerintah.

f. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah serta 
lembaga privat di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan 
kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini 
dijalankan Departemen yang ada di pusat. Dengan  desentralisasi, 
maka terbuka peluang bagi masyarakat di daerah untuk 
meningkatkan kapasitas teknik dan marginal.

g. Desentralisasi dapat meningkatkan efesiensi pemerintahan di pusat 
karena pejabat puncak di pusat  dak lagi menjalankan tugas ru  n 
yang dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Dengan demikian, 
pejabat-pejabat di pusat dapat menggunakan waktu dan energi 
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mereka untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap 
implementasi kebijakasanaan.

h. Desentralisasi juga dapat menyediakan wadah koordinasi bagi 
berbagai departemen di pusat dan pejabat di daerah serta sejumlah 
Non Goverment Organiza  ons di berbagai daerah (khususnya 
di dunia ke-III) untuk melaksanakan program pedesaan yang 
dijalankan.

i. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna 
melembagakan par  sipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
implementasi program. Struktur seper   itu dapat merupakan 
wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut kebutuhan 
masing-masing daerah. kemudian secara bersama-sama 
menyampaikannya kepada pemerintah.

j. Dengan menyediakan model alterna  f cara pembuatan 
kebijaksanaan, desentralisasai dapat meningkatkan pengaruh atau 
pengawasan atas berbagai ak  vitas yang dilakukan oleh elit lokal, 
yang serngkali  dak simpa  k dengan program pembangunan 
nasional dan  dak sensi  f terhadap kebutuhan kalangan kurang 
mampu di pedesaan.

k. Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi 
pemerintahan yang mudah disesuaikan, inova  f, dan krea  f. 
Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji inovasi, 
serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di daerah-
daerah tertentu tanpa harus menjus  fi kasikannya kepada seluruh 
wilayah negara. Kalau mereka berhasil, maka dapat dicontoh oleh 
daerah yang lainnya.

l. Desentralisasi perencanaan dan fungsi  manajemen dapat 
memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan 
dan fasilitas secara efek  f di tengah-tengah masyarakat, 
mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor, 
dan melakukan evaluasi dan implementasi proyek pembangunan 
dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di pusat.
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m. Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas poli  k dan kesatuan 
nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok 
masyarakat di daerah untuk berpar  sipasi secara langsung dalam 
pembuatan kebijaksanaan sehingga akan meningkatkan kepen  ngan 
mereka di dalam memelihara sistem poli  k.

n. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa 
di  ngkat lokal dengan biaya yang lebih rendah. Hal itu  dak lagi 
menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada 
daerah.

2. Kelemahan Desentralisasi
Kelemahan  desentralisasi, antara lain:

a. Karena jumlah organ-organ pemerintahan bertambah banyak 
sejalan dengan kewenangan yang dimiliki daerah, maka struktur 
pemerintahan bertambah kompleks sehingga mempersulit 
koordinasi.

b. Hubungan keseimbangan dan keserasian antara berbagai macam 
kepen  ngan daerah mudah terganggu.

c. Desentralisasi teritorial dapat mendorong  mbulnya sen  men 
kedaerahan (etnocentris)

d. Pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama karena 
melalui perundingan yang bertele-tele.

e. Penyelengaraan  desentralisasi memerlukan biaya yang lebih banyak 
dan sulit dilaksanakan secara sederhana dan seragam.

Bagi dunia   pendidikan, sejak pemerintahan reformasi mulai ada, 
banyak perubahan UU, khususnya Undang-Undang Pendidikan, salah satunya 
 kebijakan pemerintah dengan munculnya Badan Hukum Pendidikan yang 
dinilai sebagian masyarakat seolah-olah pemerintah melepaskan tanggung 
jawab   pendidikan dan diserahkan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur 
dalam undang-undang tersebut, lembaga   pendidikan yang berstatus Badan 
Hukum Pendidikan (BHP) harus menanggung seluruh biaya operasional 
sendiri tanpa subsidi dari negara, di antaranya Universitas Gadjah Mada, 
Universitas Indonesia, Ins  tut Pertanian Bogor, dan Ins  tut Teknologi 
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Bandung yang semula dikenal dengan biaya murah, dengan syarat secara 
akademis memang mampu sebelum ada Undang-Undang BHP pada masa 
rezim Orde Baru.

Memang dulu secara akademis, siswa berlomba-lomba berusaha 
masuk  sekolah  negeri dengan kuota yang dibatasi dan bagi yang  dak terima 
akan masuk  sekolah  swasta. Jadi, pemerintah ikut menjaga keseimbangan 
jumlah mahasiswa  swasta dan  negeri. Sejak ada UU BHP dan pasca level 
  pendidikan dasar dan menengah, muncul  kebijakan pemerintah dengan 
sistem  manajemen berbasis  sekolah yang membuat   pendidikan menjadi 
komersial. Dalam hal ini, yang bisa  sekolah di  sekolah berkualitas adalah 
orang kaya dan  kebijakan yang terjadi pada UU BHP dan  manajemen berbasis 
 sekolah menimbulkan kesenjangan   pendidikan  swasta dan  sekolah  negeri 
bahwa pada level Perguruan Tinggi, yang diatur UU, BHP boleh menutup 
dan membuka tanpa izin dari Dirjen Perguruan Tinggi. 

Selain itu, BHP dalam soal beasiswa BPPS (Beasiswa Program Pasca 
Sarjana) hanya diberikan bagi perguruan  nggi  negeri. Jadi, mahasiswa 
kuliah di perguruan  nggi  swasta  dak akan mendapatkan beasiswa dari 
pemerintah. Diskriminasi sangat nampak dan seolah-olah pemerintah 
selalu memunculkan kebijakannya yang selalu dipengaruhi oleh  kebijakan-
 kebijakan yang kurang memikirkan jangka panjang. Maka, banyak  kebijakan 
pemerintah yang  dak relevan dengan ideologi negara Pancasila dan banyak 
melanggar nilai-nilai yang dijunjung  nggi oleh pemerintah atau pendiri 
bangsa, tetapi lebih hanya memikirkan  kebijakan sesaat tanpa melihat asas 
 keadilan bagi semua warga negara bangsa Indonesia.

Menurut UU BHP neg/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, potensi 
meningkatnya biaya   pendidikan yang harus ditanggung orang tua dan 
masyarakat cukup terbuka. Hal ini diperkuat dalam pasal 41 ayat 7, disebutkan 
bahwa  peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan harus 
menangung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan  peserta didik, orang 
tua, atau pihak yang bertanggung jawab yang membiayainya. Di dalam UU, 
BHP juga mengatur pembatasan kuota bagi pelajar berprestasi yang berhak 
memperoleh beasiswa   pendidikan, yakni sebesar 20% dari total jumlah 
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 peserta didik pada sebuah lembaga   pendidikan yang berstatus badan 
hukum. 

Dalam  kebijakan yang dibuat, pemerintah memang  dak secara 
mutlak melepas tanggung jawab, tetapi dengan bantuan 25% di luar kuota 
itu pemerintah  dak bertanggung jawab atas   pendidikan rakyatnya seiring 
dengan  kebijakan BHP untuk Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi 
yang disebutkan dalam undang-undang. BHP membuat anggaran   pendidikan 
sehingga universitas  negeri menjadi mahal dan membatasi orang kurang 
mampu untuk mendapatkan   pendidikan yang berkualitas, bahkan pada 
era  otonomi   pendidikan, pemerintah juga menerapkan sistem Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS), yang di Indonesia pada realitasnya lebih dimaknai 
sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi anggaran dalam mencari dana.

Hal ini berbeda dengan negara-negara maju yang terlebih dulu 
menerapkannya. Perbedaan yang mencolok adalah lambatnya kesadaran 
para pengambil  kebijakan   pendidikan di Indonesia. Bayangkan saja, di 
banyak negara, gerakan reformasi   pendidikan model MBS ini sudah terjadi 
pada tahun 1970-an dan disusul di banyak negara pada tahun 1980-an. 
Namun di Indonesia, baru dimulai 30 tahun kemudian. Hal ini  dak terlepas 
dari sistem pemerintahan otoriter selama Orde Baru. Semua diatur dari 
pusat, yaitu di Jakarta, baik dalam penentuan  kurikulum  sekolah, anggaran 
  pendidikan, pengangkatan guru,  metode  pembelajaran, buku pelajaran, alat 
peraga, hingga jam  sekolah maupun jenis upacara yang harus dilaksanakan 
 sekolah.

Selama bertahun-tahun, upaya perbaikan   pendidikan selalu 
dilaksanakan dengan cara tambal sulam. Hingga buku ini ditulispun, belum 
ada upaya reformasi   pendidikan yang sesungguhnya, yang terjadi hanyalah 
inovasi   pendidikan yang masih setengah ha   karena keengganan para 
birokrat   pendidikan. Apa yang disebut dengan MBS di Indonesia sebenarnya 
belumlah merupakan bentuk reformasi karena  dak terpenuhinya beberapa 
prasyarat dan melewa   tahap-tahap yang benar. 

Dengan demikian, penulis merumuskan bahwa MBS muncul karena 
beberapa alasan. Pertama, terjadinya ke  mpangan kekuasaan dan 
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kewenangan yang terlalu terpusat pada atasan dan mengesampingkan 
bawahan. Kedua, kinerja   pendidikan yang  dak kunjung membaik, bahkan 
cenderung menurun di banyak negara. Ke  ga, adanya kesadaran para 
birokrat dan desakan dari para pecinta   pendidikan untuk merestrukturisasi 
pengelolaan   pendidikan. MBS di Indonesia muncul karena beberapa alasan. 
Pertama,  sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman bagi dirinya sehingga  sekolah dapat mengop  malkan pemanfaatan 
 sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kedua,  sekolah 
lebih mengetahui kebutuhannya. Ke  ga, keterlibatan warga  sekolah dan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi 
dan demokrasi yang sehat.

Menurut Bank Dunia, terdapat beberapa alasan diterapkannya MBS, 
antara lain alasan ekonomis, poli  s, profesional, efi siensi administrasi, 
fi nansial, prestasi siswa, akuntabilitas, dan efek  vitas  sekolah. Alasan 
ekonomis seper   dijelaskan oleh King dan Ozler (1998) bahwa  manajemen 
lokal dirasakan lebih efek  f. Menurut mereka, para aktor yang akan paling 
dirugikan atau paling diuntungkan dan yang paling memiliki informasi terbaik 
tentang apa yang terjadi di  sekolah adalah yang paling baik untuk membuat 
keputusan yang sesuai. Para aktor seper   itu juga paling tahu penggunaan 
 sumber daya yang paling sesuai dan bagaimana siswa harus diajar. Semakin 
ke  ngkat lokal suatu keputusan diambil, semakin besar kedekatan mereka 
dengan para pelanggan.

Secara poli  s, MBS sebagai bentuk reformasi  desentralisasi yang 
mendorong adanya par  sipasi demokra  s dan kestabilan poli  k. Alasan ini 
juga terkait dengan struktur pemerintahan secara luas, di mana pemerintah 
memberikan kesempatan untuk mendesentralisasikan beberapa aspek 
pengambilan keputusan di bidang   pendidikan. Alasan profesional bahwa 
tenaga kerja  sekolah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk 
membuat keputusan   pendidikan yang paling sesuai untuk  sekolah, 
terutama untuk para siswa. Tenaga kerja yang profesional juga dapat 
memberi sumbangan pengetahuan kependidikannya yang berkaitan dengan 
 kurikulum,  pedagogi,  pembelajaran, dan proses  manajemen  sekolah. 
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Mereka juga mampu memberi mo  vasi dan komitmen yang lebih baik untuk 
pengajaran di  sekolah.

MBS memungkinkan terjadinya efi siensi administrasi karena 
pengalokasian  sumber daya dilakukan oleh  sekolah itu sendiri. Sekolah 
merupakan posisi terbaik untuk mengalokasikan  sumber daya secara efi sien 
dalam memenuhi kebutuhan siswa. Efi siensi administrasi  ngkat  sekolah 
juga didapat apabila par  sipan lokal membuat keputusan sendiri. Penerapan 
MBS juga memiliki alasan fi nansial karena MBS dapat dijadikan alat untuk 
meningkatkan sumber pendanaan lokal. Asumsinya, dengan mendorong dan 
menerima keterlibatan orang tua siswa di dalam pengambilan keputusan 
di  ngkat  sekolah, orang tua akan termo  vasi untuk meningkatkan 
komitmennya kepada  sekolah. Selanjutnya, orang tua siswa akan lebih 
memiliki keinginan untuk menyumbangkan uang, tenaga, dan  sumber daya 
lain kepada  sekolah26.

Selain itu, Wohlste  er dalam Watson (1999) memberikan panduan yang 
komprehensif sebagai elemen kunci reformasi MBS. Pertama, menetapkan 
secara jelas visi dan hasil yang diharapkan. Kedua, menciptakan fokus tujuan 
nasional yang memerlukan perbaikan. Misalnya,  ngkat  pembelajaran 
siswa yang lebih baik dan menyalurkan energi staf  sekolah untuk mengubah 
 kurikulum dan kebutuhan belajar untuk menghasilkan  ngkat  pembelajaran 
yang lebih baik. Ke  ga, adanya panduan  kebijakan dari pusat yang berisi 
standar-standar kepala  sekolah. Keempat,  ngkat kepemimpinan yang kuat 
serta dukungan poli  k dan dukungan kepemimpinan dari atas. Kelima, 
pembangunan kelembagaan (capacity building) melalui pela  han dan 
dukungan kepada kepala  sekolah, para guru, dan anggota dewan  sekolah 
adalah hal pen  ng demi kesuksesan MBS. Keenam, adanya  keadilan dalam 
pendanaan atau pembiayaan   pendidikan.

Negara-negara berkembang sering menghadapi kendala dalam hal 
pendanaan pelaksanaan MBS. Pelaksanaan MBS di Indonesia, misalnya 
dibantu oleh lembaga-lembaga donor internasional, seper   Bank Dunia, 
Bank Pembangunan Asia, UNESCO, Unicef, dan lembaga nonprofi t dari 
Australia, Belanda, dan Selandia Baru.
26  Nurkolis. Op Cit. hlm.21 - 22.
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A. Hak Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

Berdasar pada penger  an  kebijakan yang diungkapkan James A 
Enderson,  kebijakan mengarah ke  kebijakan negara, yaitu serangkaian 
 ndakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diiku   dan dilaksanakan 

oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu 
masalah tertentu.1 Penger  an ini sejalan dengan apa yang dikeluarkan 
pemerintah sebagai salah satu  kebijakan di bidang   pendidikan, yaitu 
pendidikaan merupakan sebuah instrumen pen  ng untuk menciptakan 
Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kualitas suatu bangsa terletak 
pada pendidikannya. Sekaya apapun  sumber daya alam suatu bangsa, 
bila tak ditunjang dengan  sumber daya  manusia yang berkualitas, negara 
itu akan tetap kurang mampu dan terbelakang. Dengan   pendidikan, maka 
akan tercipta  manusia- manusia unggul yang akan membangun bangsa dan 
negaranya. Hal ini disadari oleh para pendiri bangsa ini sehingga dalam 
Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan nasional negara Indonesia, yang 
salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
1  Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar 
Grafi ka, 1994), hlm.16.
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Selain itu, ditegaskan pada pasal 31 UUD 1945, yang lebih tegas lagi 
menyatakan ”(1) se  ap warga negara berhak mendapatkan   pendidikan”, 
dan ”(2) se  ap warga negara wajib mengiku     pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya”. Dengan melihat pernyataan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa   pendidikan merupakan  hak bagi  ap warga negara dan 
negara berkewajiban untuk menyelenggarakan   pendidikan tersebut. Untuk 
melaksanakan amanat yang tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 tersebut, 
Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan Program  Wajib Belajar 
(Wajar). Program dimulai dengan  Wajib Belajar 6 tahun, yang secara resmi 
dicanangkan pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan Program  Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajardiknas) yang dimulai pada tahun 
1994. Program ini menargetkan pada tahun 2008 semua warga negara 
Indonesia memiliki   pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama 
dengan mutu yang baik. 

Sejalan dan selaras dengan tujuan   pendidikan bangsa Indonesia, yang 
tertuang pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik 
Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Disebutkan bahwa salah satu tujuan 
Negara Indonesia adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal 
tersebut tuangkan lebih lanjut pada isi Undang-Undang Dasar negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31.

Masalah   pendidikan sangat berpengaruh bagi bangsa kita ke depan, 
terutama dengan program pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 
selama sembilan tahun (wajar sembilan tahun), di mana anak-anak 
Indonesia harus mengenyam   pendidikan paling  dak sampai  ngkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) karena   pendidikan merupakan langkah awal 
dalam mengadakan perubahan, yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan 
 kualitas intelektualitas suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan  hak dasar 
(basic need), di samping  hak untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. 
Hak ini disebut sebagai  hak sosial supaya  manusia bisa hidup sesuai dengan 
martabatnya2.

2  Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, ctk. Kelimabelas, Kanisius 
Yogyakarta, 2006. hal. 304.
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Hak untuk memperoleh   pendidikan telah dikenal sebagai salah satu 
dari  Hak Asasi Manusia (HAM) dan terdapat pula pengaturan tentang  hak 
  pendidikan, baik  ngkat internasional, nasional, dan juga di  ngkat regional, 
sebab HAM  dak lain adalah suatu  hak dasar yang harus dimiliki oleh se  ap 
orang dan  hak untuk memperoleh   pendidikan sangat berkaitan erat dengan 
HAM. Tanpa adanya   pendidikan, kehidupan  dak akan mempunyai ar   dan 
nilai martabat.

B. Kesesuaian Materi Pendanaan Badan Hukum Pendidikan dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 
Pendidikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Kaitannya dengan Hak Memperoleh Pendidikan

Ketentuan pendanaan merupakan ketentuan yang pen  ng dalam UU 
BHP. Dalam RUU BHP yang telah lalu, pasal pendanaan  dak dipisahkan dan 
 dak dijadikan pada bab tersendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan 

masukan mengingat pendingnya pendanaan yang mempengaruhi berjalan 
 daknya suatu BHP, maka pada saat pengesahannya, masalah pendanaan 

BHP diatur dalam bab tersendiri. Kebijakan pendanaan BHP merupakan 
bagian dari UU BHP dan dalam pembentukannya, harus memenuhi beberapa 
ketentuan. Dalam hal ini, suatu  kebijakan BHP berupa undang-undang, maka 
harus memiliki keterkaitan dengan  norma di atasnya, yaitu Undang-Undang 
Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar 
negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan  norma ter  nggi dalam 
tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga dalam undang-undang 
pas   terdapat dasar per  mbangan yang merujuk pada  norma dasar ini. 

Begitu pula dengan UU BHP, termasuk di dalamnya masalah 
pendanaan dan se  ap  kebijakan, dalam hal ini UU BHP jika dinilai, terdapat 
ke  daksesuaian dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945 sehingga akan muncul berbagai kri  kan. Secara ideal, peraturan 
undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 
tahun 1945 harus sesuai dengan  norma dasar ini, seper   apa yang 
diungkapkan oleh Hans Kelsen dengan Stuff en Theorie.
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Penggunaan teori ini terkait dengan kedudukan UU BHP yang berada 
di bawah Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah harus mengacu pada peraturan 
yang lebih  nggi dan  dak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih 
 nggi. Oleh karena itu, undang-undang, dalam hal ini UU BHP merupakan 

bagian suatu sistem hukum nasional, dalam ar   selaras, serasi, seimbang, 
konsisten, dan taat asas, yang dijiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
negara Republik Indonesia tahun 19453 sehingga terdapat keterkaitan antara 
UU BHP, khususnya pendanaan BHP dengan Undang-Undang Dasar negara 
Republik Indonesia tahun 1945.

Diperlukannya Stuff en Theorie dari Hans Kelsen ini digunakan untuk 
mengkaji segi  kepas  an hukum dalam kaitan keberlakuan yuridis karena 
 kepas  an hukum ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam 
tataran hierarki peraturan perundang-undangan. Melalui Stuff en Theorie, 
hierarki atau per  ngkatan  norma- norma hukum mudah dipahami, mudah 
untuk menerangkan tempat suatu nilai atau implikasi suatu nilai4.

Meskipun Mahkamah Kons  tusi (MK) telah mencabut substansi 
Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 
(BHP), namun biaya   pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih juga 
selangit. Pada tahun akademik 2012/2013 ini, mahasiswa yang diterima 
di Fakultas Kedokteran harus menyiapkan uang puluhan hingga seratusan 
juta rupiah. Di Universitas Gadjah Mada (UGM), misalnya, biaya terbesar 
harus dikeluarkan mahasiswa kedokteran. Bagi yang diterima di jalur biasa-
biasa saja (SNMPTN jalur tulis), mulai masuk hingga lulus, harus punya uang  
Rp119 juta lebih.

Rinciannya, mahasiswa harus membayar uang SPP se  ap awal 
semester Rp 500 ribu. Bila lulus tepat waktu (10 semester), maka total biaya 
yang harus disiapkan adalah Rp5juta. Biaya itu masih harus ditambah Rp 

3 Goesniandhie, Khusnu. Harmonisasi Hukum dalam Prespek  f Perundang-undangan (Lex 
Spesialis Suatu masalah), Cetakan Pertama, (Surabaya: JP BOOKS, 2006), hlm.20 - 21.
4 Ibid. hlm.39.
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75 ribu per Sistem Kredit Semester (SKS) yang diambil di  ap semester. 
Sedangkan biaya Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) atau 
uang gedung mencapai Rp 100 juta, yang dibayar dengan ketentuan tertentu 
saat dinyatakan diterima. 

Sedangkan bagi calon mahasiswa yang diterima di Fakultas Filsafat 
UGM, bisa lebih bernafas lega karena termasuk berbiaya paling rendah di 
antara semua jurusan di kampus itu. Di fakultas ini, bila mahasiswa bisa 
lulus normal delapan semester, hanya butuh mengeluarkan uang Rp 22 juta 
lebih. Biaya itu termasuk SPP, SKS, dan uang gedung. Biaya-biaya kuliah di 
fakultas mahal atau di fakultas murah UGM itu, menurut Kabid Humas UGM, 
Wijayan  ,  dak mengalami kenaikan atau penurunan sejak 2004 lalu. “Biaya 
kami sejak tahun 2004 tetap sama, dan tak ada perubahan, naik atau turun 
untuk tahun ini,” katanya.

Komponen biaya   pendidikan itu sendiri, lanjut Wijayan  , telah 
disampaikan saat penda  aran calon mahasiswa baru, baik untuk jalur 
undangan maupun SNMPTN jalur tulis. Sementara untuk jalur mandiri, 
menurut Wijayan  , UGM tak menetapkan tarif khusus bagi jenjang 
  pendidikan S1. “Untuk S1 di UGM memang tak ada jalur mandiri, jadi semua 
mahasiswa baru tetap menggunakan komponen   pendidikan yang ada di 
website kami,” sambungnya.

Sedangkan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, mulai tahun ajaran 
baru 2012/2013 ini menerapkan sistem pembayaran baru yang disebut 
Uang Kuliah Tunggal (UKT). Lewat sistem ini, mahasiswa baru tak perlu lagi 
membayar gedung, uang SKS, tapi hanya membayar SPP. Pembantu Rektor II 
UNS Prof. Jamal Wiwoho, menyatakan  kebijakan penerapan UKT karena UNS 
sudah dianggap mampu. Bedanya dengan sistem pembayaran sebelumnya, 
pada sistem UKT ini jumlah uang yang dibayarkan mahasiswa dari semester 
1 hingga 8 sama.

“Mahasiswa juga tak perlu mengeluarkan biaya tambahan lain, 
cukup bayar UKT saja per semester,” katanya. Guru Besar Ilmu Hukum ini 
mencontohkan, di Fakultas Kedokteran yang merupakan fakultas paling mahal 
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(Kedokteran), mahasiswa baru hanya cukup membayar uang Rp5.549.000 
yang dibayarkan  ap semester, berar   harus mengeluarkan Rp55 juta lebih. 
“Kalau  dak pakai sistem UKT, pembayaran awal masuk kuliah akan sangat 
banyak, mencapai puluhan bahkan ratusan juta,” katanya.5

C. Kontroversi Penyelenggaraan Pelaksanaan Undang-Undang 
Pendidikan Nasional (Penyelesaian Kasus Sistem Pendidikan Bertaraf 
Internasional)

Dalam penyelesaian masalah bubarnya RSBI, Pemerintah Pusat 
seharusnya  dak sekadar membubarkan, tetapi harus melihat akibat 
dari pembubaran Pendidikan RSBI. Contoh kasusnya Pemkab Wonogiri 
memas  kan menghapus dana sebesar Rp 1,43 miliar dalam APBD 2013 
yang dialokasikan untuk Rin  san Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). 
Penghapusan dana program RSBI tak bisa dihindarkan karena sudah menjadi 
keputusan pemerintah pusat untuk menghapus program itu. Sekolah eks-
RSBI diminta berunding dengan orang tua siswa mengenai pemanfaatan 
fasilitas yang sudah ada. Dana itu sedianya diperuntukkan membiayai 
program RSBI semester 1 Tahun Ajaran 2013 - 2014. Namun, dana itu harus 
dihapus sebagai  ndak lanjut penghapusan program RSBI oleh pemerintah 
pusat awal 2013 lalu. Dana itu terbagi masing-masing Rp 100 juta untuk RSBI 
jenjang SD, Rp 500 juta untuk jenjang SMP, dan Rp 580 juta untuk SMA, dan 
Rp 250 juta untuk SMK. Penghapusan anggaran RSBI dipas  kan membawa 
dampak serius pada  sekolah- sekolah eks-RSBI.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri, Siswanto, menjelaskan 
penghapusan anggaran RSBI  dak bisa dihindarkan. Saat ini, pihaknya 
masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Tengah yang akan menetapkan 
program apa saja yang bisa didanai dengan pengalihan anggaran RSBI itu. 
Di sisi lain, Siswanto mengaku sebenarnya telah menyiapkan rencana untuk 
pengalihan anggaran RSBI. Di antaranya, untuk rehab fi sik  sekolah dan 
meningkatkan kompetensi. “Kami punya usulan, tapi semua tergantung 
aturannya yang saat ini sedang diproses. Prosesnya sekarang sampai pada 

5  Harian Tribun, 21 Juni 2012.
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pengajuan usulan pengalihan dana RSBI dari Disdik Provinsi Jawa Tengah ke 
DPRD, nan    nggal persetujuan Gubernur. Yang jelas, DPRD Wonogiri sudah 
memberi persetujuan pengalihan“ beber Siswanto saat dihubungi Espos, 
Rabu (17/7).

Penghapusan dana program RSBI secara otoma  s membuat  sekolah 
yang sebelumnya melaksanakan program ini  dak lagi mendapat kucuran 
dana. Sekolah eks-RSBI pun kehilangan sumber dana untuk mendanai 
operasional dan fasilitas  sekolah, seper   fasilitas LCD di  ap kelas, internet, 
dan ruangan ber-AC. Lebih lanjut, menurut Siswanto,  kebijakan penghapusan 
RSBI membuat enam RSBI di Wonogiri mulai 2013 - 2014 menjadi  sekolah 
reguler. Enam  sekolah, yakni SMAN 1 Wonogiri, SMAN 2 Wonogiri, SMKN 
2 Wonogiri, SMPN 1 Wonogiri, SMPN 2 Wonogiri, dan SDN 1 Wonogiri, 
 dak akan lagi menerima kucuran dana dari program RSBI. Pengelola enam 

 sekolah itupun diminta merembuk persoalan dana operasional dengan 
pihak orang tua/wali siswa.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Wonogiri, Kusman Toha, saat ditemui 
di ruang kerjanya, Rabu, mengakui mulai tahun ajaran ini, sekolahnya 
 dak bakal menerima dana RSBI. Kusman juga mengakui kondisi itu akan 

menyulitkan, sebab biaya operasional sebuah  sekolah dengan label RSBI 
sangat besar. Sebagai gambaran, untuk kebutuhan listrik,  sekolah itu butuh 
Rp 15 juta - Rp 20 juta per bulan. Namun, Kusman menegaskan persoalan 
biaya operasional dalam waktu dekat akan dirembuk dengan orang tua 
siswa.

“Kami kembalikan pada orang tua siswa, pelayanan seper   apa yang 
mereka inginkan. Kalau mau AC digunakan, ya mohon dukungannya. 
Kalau  dak mau, ya sudah  dak apa-apa, fasilitas yang sudah  dak 
akan kami pakai,” bebernya. Dia menambahkan, pihak  sekolah 
 dak akan memaksa orang tua untuk membayar dana dengan 

jumlah tertentu guna mendukung fasilitas yang ada di 30 ruang 
kelas di sekolahnya. Pihak  sekolah, tandas Kusman, akan mengiku   
keinginan orang tua.6

6  Harian Solopos, Kamis Pon, 18 Juli 2013.
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Ke  ka Pemerintah sudah membubarkan sistem   pendidikan bertaraf 
internasional, Pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap 
penyelesaian, baik secara akademis, materiil, maupun tanggung jawab 
pembiayaan, salah satunya kasus di Surakarta eks-RSBI ajukan SPP di atas 
standar. Dua SMA eks-RSBI di Kota Surakarta berencana menarik Sumbangan 
Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Sekolah 
(SPS) di atas standar. Dua SMA itu, yakni SMAN 1 dan SMAN 3. Saat ini, 
penetapan SPP dan SPS kedua  sekolah itu masih menan   izin Walikota 
Solo. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menangah (Dikmen) Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Surakarta, Unggul 
Sudarmo, mengatakan standar SPP SMA dan sederajat di Kota Solo adalah 
Rp 200.000 per siswa. Sedangkan SPP yang diajukan SMAN 1 dan SMAN 3 
adalah Rp 300.000 per siswa. Nilai yang diajukan itu hanya turun Rp 50.000 
dibandingkan ke  ka keduanya masih berstatus RSBI. Menurut Unggul, 
kedua  sekolah sudah melengkapi persyaratan pengajuan nilai SPP. Telaah 
peruntukan SPP pun sudah dilakukan.

Nilai SPP yang diusulkan kedua  sekolah Rp 300.000 per siswa. Saat 
keduanya masih berstatus RSBI, SPP-nya Rp 350.000 per siswa. Pengajuan 
kedua  sekolah sudah kami teruskan kepada Walikota Solo,” paparnya ke  ka 
ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (14/8). Selain SPP, kedua  sekolah 
juga mengajukan SPS di atas standar Rp 2 juta per siswa. Menurut Unggul, 
SPS yang diajukan dua SMA itu masing-masing Rp 3,5 juta per siswa. Ke  ka 
berstatus RSBI, SPS kedua  sekolah mencapai Rp 5 juta per siswa. Selain 
SMAN 1 dan SMAN 3, satu  sekolah lain yang bukan eks-RSBI, yakni SMAN 
7, juga mengajukan SPS di atas standar. SMAN 7 mengajukan SPS senilai Rp 
2,5 juta per siswa. Karena  sekolah sedang membangun gedung baru, nilai 
pengajuan  sekolah tersebut sama dengan yang diteruskan kepada Walikota. 
“Besarnya SPS yang kami ajukan kepada Walikota untuk dua  sekolah eks-
RSBI adalah Rp 3 juta. Hasil itu diperoleh setelah kami menelaah kembali 
kebutuhan  sekolah dan ada yang bisa dihemat. Seluruhnya, baik SPP dan 
SPS, masih menunggu keputusan Walikota Solo,” imbuh Unggul.
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Terpisah, Kepala SMAN 1 Solo, H.M. Thoyibun, membenarkan bahwa 
sekolahnya mengajukan SPP dan SPS di atas standar. Namun, pengajuan 
tersebut berdasarkan per  mbangan beberapa program pendukung kegiatan 
akademik dan nonakademik yang sudah berjalan sejak masih berstatus RSBI. 
Beberapa kegiatan pendukung, melipu   bimbingan kebahasaan kepada 
siswa, sistem teknologi informasi  sekolah, pembiayaan koneksi internet 
gra  s untuk  pembelajaran, serta biaya mengiku   perlombaan  ngkat lokal 
hingga nasional. Thoyibun menambahkan, orang tua siswa khusus kelas 
XI dan kelas XII, menyatakan  dak keberatan dengan besaran SPP dan SPS 
yang diajukan. Mereka meminta agar  sekolah  dak mengurangi fasilitas 
 pembelajaran meski sudah  dak berstatus RSBI. Sementara itu, SMAN 4 
yang sebelumnya sempat mengajukan kenaikan SPS,  dak jadi menempuh 
opsi itu.7

Sejak dibubarkannya Pendidikan RSBI oleh MK pada tanggal 8 Maret 
2013, pemerintah hanya membubarkan sistem   pendidikan dan anggaran 
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat sehingga banyak 
 sekolah- sekolah eks-RSBI melakukan  kebijakan- kebijakan tanpa ada kontrol 
dari pemerintah dengan alasan untuk kepen  ngan pelaksanaan dan fasilitas 
dalam  pembelajaran. Hal ini nampak pada penerimaan siswa baru tahun 
ajaran 2013/2014. Banyak  sekolah Eks RSBI melakukan pungutan atau SPP 
dengan biaya yang  nggi, seper   ditulis dalam media masa sebagai berikut. 
Sejumlah kalangan menilai sumbangan penyelenggaraan   pendidikan (SPP) 
yang diusulkan dua eks-RSBI di Kota Solo terlalu mahal. Meski berfasilitas 
RSBI, SPP kedua  sekolah diharapkan tetap sesuai standar.

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Teguh Prakosa, menyatakan tak sepakat 
jika dua eks Rin  san Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), SMAN 1 
dan SMAN 3, mengajukan SPP melebihi standar Rp 200.000 per siswa. 
Menurutnya, selama ini pembiayaan RSBI kebanyakan bukan untuk 
pembenahan program, namun lebih banyak untuk honor guru. “Kalau 
saya,  dak berharap sampai Rp 300.000, ar  nya di bawah itu. Nan   akan 
kami lihat bagaimana perhitungan dari Disdikpora apa nilai tersebut nalar. 

7  Harian Solopos, Kamis, 15 Agustus 2013.
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Apa tambahan itu dimaksudkan untuk guru di RSBI atau yang lain,” papar 
dia saat ditemui wartawan di DPRD Solo. Disampaikannya, penghapusan 
RSBI oleh Mahkamah Kons  tusi (MK) berimbas pada pengalihan anggaran 
operasional dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah melalui APBD. 
Hanya, persoalan anggaran untuk operasional tersebut, lanjutnya, hingga 
kini belum dikaji oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Anggota Komisi IV DPRD, Umar Hasyim, menjelaskan eks-RSBI tak 
perlu meninggikan SPP meski sejumlah program unggulan masih dijalankan. 
Sebaiknya, lanjut Umar,  sekolah- sekolah tersebut lebih berbicara soal 
menjaga  kualitas   pendidikan setelah penghapusan RSBI. “Untuk nilai SPP 
dilihat perkembangannya seper   apa. Sebaiknya ya SPP sesuai standar saja”, 
ungkapnya. Pada bagian lain, ak  vis Masyarakat Peduli Pendidikan Solo 
(MPPS), Pardoyo, saat dihubungi Espos, juga menilai usulan SPP senilai Rp 
300.000 per siswa yang diajukan eks-RSBI terpaut cukup jauh dari standar 
yang ditetapkan, yakni Rp 200.000 per siswa. “Jumlah tersebut cukup  nggi 
jika dibandingkan dengan standar SPP Kota Solo. Operasional eks RSBI 
 dak berbeda jauh dengan  sekolah reguler. Yang membedakan hanya pada 

biaya tambahan untuk sarana pendukung, seper   air condi  oner (AC) dan 
sebagainya”, ujarnya. Seper   diberitakan, dua eks-RSBI, yakni SMAN 1 dan 
SMAN 3 berencana menarik SPP senilai Rp 300.000 per siswa. Kedua  sekolah 
juga mengajukan besaran sumbangan pengembangan  sekolah (SPS) Rp 3,5 
juta per siswa.8

Berdasarkan surat edaran bernomor 900/11 32 tertanggal 19 Agustus 
2013, yang salinannya diterima, belum lama ini, siswa kelas X dikenai dana 
tutupan senilai Rp 350.000 per siswa, sedangkan kelas XI dan XII dikenai Rp 
600.000 per siswa. Menurut surat itu,   pan dana akan dialokasikan untuk 
kegiatan operasional  sekolah, baik akademik maupun nonakademik. Namun 
demikian, menurut informasi yang dihimpun, penentuan dana   pan itu 
belum dibicarakan dengan orang tua murid. Sumber menyebut, banyak 
orang tua murid yang mempertanyakan status   pan dana ru  n di  sekolah 
tersebut karena belum jelas alokasi dan peruntukannya.

8  Harian Solopos, Jum’at, 16 Agustus 2013.



227

Selain itu, orang tua juga khawa  r besaran   pan dana menjadi 
pedoman penetapan sumbangan penyelenggaraan   pendidikan (SPP). 
Sebagaimana diketahui, besaran SPP  sekolah itu masih menunggu 
persetujuan Walikota. Ke  ka dimintai konfi rmasi, Kepala SMAN 1 Solo, H.M. 
Thoyibun, membenarkan adanya surat pemberitahuan   pan dana. Namun, 
dia menegaskan   pan dana bukan SPP atau pedoman menentukan besaran 
SPP. “Besarnya SPP dan sumbangan pengembangan  sekolah (SPS) yang kami 
ajukan belum disetujui Walikota. Jadi,   pan dana bukan SPP. Orang tua 
 dak perlu khawa  r,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Thoyibun juga membenarkan bahwa rapat komite belum digelar 
karena masih menan   keputusan Walikota. Karenanya,   pan dana bersifat 
imbauan. Jika orang tua merasa keberatan, pembayaran bisa dicicil beberapa 
kali. “Setelah SPP ditetapkan, tentu sisa   pan dana bisa dialokasikan untuk 
SPP siswa ke depannya. Sebelumnya, orang tua kelas X telah meni  pkan dana 
Rp 150.000 per siswa. Jadi, besarnya   pan dana di se  ap jenjang sama,” 
imbuh Thoyibun. Mengenai alokasi dana, Thoyibun memaparkan akan 
digunakan untuk membiayai perlengkapan  pembelajaran, membayar gaji 
guru  dak tetap (GTT) dan pegawai  dak tetap (PTT), kegiatan siswa, serta 
perlombaan yang akan diiku   siswa. Saat ini, lanjut dia, kondisi keuangan 
 sekolah belum mencukupi berbagai pos pembiayaan tersebut. Sementara 
itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo belum 
bisa memberikan tanggapan terkait hal ini. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan 
Menengah (Dikmen) Disdikpora Kota Solo, Unggul Sudarmo, belum bisa 
dihubungi hingga Minggu. Sementara saat dihubungi, E  y Retnowa  , belum 
bersedia memberikan komentar.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS), Ichwan Dardiri, 
mengatakan besaran   pan dana harus ditentukan berdasarkan kebutuhan 
 sekolah. Saat akan menentukan besaran   pan dana,  sekolah hendaknya 
memberitahukan kondisi keuangan dan kebutuhan yang mes   dibiayai. 
Selain itu, orang tua siswa diminta  dak ragu mengajukan keringanan atau 
kesempatan mencicil jika dirasa perlu.
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Pendidikan memang merupakan bagian barometer bangsa. Se  ap 
negara akan berusaha untuk mengembangkan   pendidikan yang tujuannya 
secara umum adalah menciptakan bangsa yang maju diiringi oleh 
perkembangan globalisasi. Hal ini dibuk  kan seluruh negara di dunia untuk 
mengembangkan pembaharuan. Pembaharuan, baik  kurikulum, undang-
undang   pendidikan, bahkan seringkali para pejabat, baik pemerintahan DPR 
maupun MPR, studi banding ke luar  negeri untuk melihat sistem   pendidikan 
yang ada di negara lain. Salah satunya, Indonesia pada awal pemerintahan 
reformasi mulai bergulir perubahan yang sangat mencolok tahun 2004 
terkenal dengan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), kemujdian tahun 
2006 disempurnakan menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Dalam penyempurnaan, salah satunya dikeluarkan  kebijakan UU 
Sisdiknas tahun 2003, khususnya pasal 50 ayat (3), yang isinya pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan   pendidikan 
pada semua jenjang   pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 
  pendidikan yang bertaraf internasional. Dalam hal ini, lebih menekankan 
konteks bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajarannya.

Selain bahasa Inggris yang menjadikan syarat utama  sekolah 
pada kelas rin  san Sekolah Bertaraf Internasional,  peserta didik juga 
memberikan sumbangan yang cukup mahal dengan alasan fasilitas kelas 
dalam mendukung  pembelajaran, seper   LCD, laboratorium, jaringan 
internet, dan pengajarnya minimal lulusan program magister. Hal tersebut 
membuat diskriminasi   pendidikan karena yang kelas nasional atau reguler 
dengan fasilitas yang berbeda. Selain RSBI, juga muncul kelas akselerasi 
sehingga   pendidikan sudah kehilangan arah untuk mengembangkan nilai-
nilai karakter dan hal tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 
36 1945, yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia, ada 
pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928, yang salah satu 
ikrarnya menyatakan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia.

Setelah RSBI hampir berjalan kurang lebih 5 tahun, hampir semua 
penyelenggara   pendidikan berlomba-lomba untuk mendirikan Sekolah 
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Rin  san Bertaraf Internasional, mulai dengan mengundang konsultan 
untuk dijadikan sarana penyelenggara penjamin mutu atau mendapatkan 
pengakuan  manajemen maupun menyeluruh. Banyak konsultan   pendidikan 
yang memasang tarif  nggi untuk mendukung standarisasi mutu dilihat 
dari administrasi. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi bagi guru-guru 
yang lebih ditukarkan untuk memenuhi administrasi sehingga pembentukan 
sistem   pendidikan seolah-olah menjadi dualisme   pendidikan.

Sejak tanggal 9 Januari 2013, hampir dipublikasikan di semua media 
massa halaman depan dengan judul Riwayat RSBI tamat karena sehari 
sebelumnya Mahkamah Kons  tusi (MK) mengabulkan pemahaman uji 
materi pasal 50 ayat nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan (Sisdiknas). 
Dengan dikabulkan uji materi itu, maka RSBI telah dibubarkan MK, seper   
pernyataan Mahfud MD sebagai ketua MK berikut.

“Ini merupakan untuk baru liberalisme dan berpotensi 
menghilangkan ja   diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang 
mahal”

Maka sejak 8 Januari 2013 di gedung Mahkamah Kons  tusi di Jalan 
Merdeka, secara resmi UU Sisdiknas pasal 50 ayat (3) dibubarkan karena 
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 
(1) dan bertentangan dengan UUD 1945, serta menimbulkan dualisme 
  pendidikan.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memberikan pandangan 
hidup yang rasional, pandangan umum yang mempersatukan kehendak dan 
tujuan bersama seluruh rakyat. Pancasila jalan menuju negara kesejahteraan. 
Kelima sila Pancasila adalah suatu kesatuan yang utuh, sebagai visi, misi dan 
konsepsi/tujuan.

Sebagai visi, sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. Secara kultural dan 
historis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, menyembah 
Tuhan yang Maha Esa. toleransi antar dan interumat beriman; sila ke-2, 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia adalah  manusia 
yang bermartabat dan berbudaya.



230

Sebagai misi: sila ke-3, Persatuan Indonesia, membangun rasa 
kebangsaan, sebagai bangsa yang percaya yang percaya diri. Sila 
ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Menurut Prof. Soepomo, demokrasi 
Indonesia adalah demokrasi yang paling modern di dunia karena di dalamnya 
ada kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Kelompok 
minoritas masih diberi peran, sedangkan demokrasi liberal, the winner takes 
all, the losser get nothing.

Sebagai konsepsi, sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia, menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran, tata tenteram 
karta raharja.

Prak  k   pendidikan berdasar Pancasila I9

1. Enam pilar “keis  mewaan”   pendidikan di Yogyakarta, antara lain 
keraton, Muhammadiyah, taman siswa, Kristen/Katholik, pondok 
pesantren, dan pemerintah, yang memiliki potensi terbesar melakukan 
Prak  k   pendidikan berdasar Pancasila adalah Taman Siswa.

2. Taman Siswa secara resmi mencantumkan Pancasila sebagai dasar, 
dengan ciri (yang semula sebagai dasar) adalah Pancadarma (kodrat 
alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan)

3. Dalam prak  k   pendidikan, Taman Siswa dituntun oleh 7 asas yang 
menjiwai prak  k pendidikannya (ter  b damai dengan sistem among, 
  pendidikan dan pengajaran yang memerdekakan, kemanusiaan dan 
kebangsaan, pemerataan nondiskrimina  f lebih pen  ng daripada 
peningkatan,  dak menerima bantuan yang mengikat, berdikari dan 
hemat, berorientasi kepada kepen  ngan sang anak)

Prak  k   pendidikan berdasar Pancasila II
1. Pamong atau pendidik atau guru dalam sistem among adalah pemimpin 

dalam proses   pendidikan, melaksanakan tutwuri handayani, ing madya 
mangun karsa, ing ngarsa sung tuladha (kepemimpinan yang demokra  s 
dan inspira  f)

9 Sutaryo, dkk. 2011. Op Cit.
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2. Kerja sama yang selaras (harmonis) dalam penyelenggaraan   pendidikan 
dilakukan dengan tri pusat   pendidikan: lingkungan keluarga, lingkungan 
perguruan ( sekolah), dan lingkungan masyarakat, dilakukan berdasar 
atas asas, ciri, dan dasar   pendidikan Taman Siswa

3. Pendidikan yang memerdekakan ba  n lebih banyak dilakukan dalam 
keluarga (anggulowentah), pengajaran yang memerdekakan pikiran 
(ngangsu kawruh, necep ngelmu) lebih banyak terjadi di dalam 
perguruan/ sekolah, dan masyarakat

4. Budi peker   dijadikan target tujuan   pendidikan yang dominan dalam 
Taman Siswa

Prak  k   pendidikan berdasar Pancasila III
1. Penyelenggaraan   pendidikan/pengajaran dalam pondok asrama di 

Taman Siswa, dimaksud untuk mendekatkan fungsi keluarga dengan 
perguruan/ sekolah, dengan menempatkan pamong atau pimpinan 
perguruan bersama siswa dalam asrama.

2. Pilar “keis  mewaan”   pendidikan lain yang berpotensi menyelenggarakan 
  pendidikan berdasar Pancasila adalah   pendidikan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah. Akan tetapi, dengan menggelar prak  k   pendidikan 
yang cenderung menggunakan ideologi liberalisme, maka banyak 
 sekolah yang melaksanakan prak  k diskriminasi, liberalisasi, lebih 
menekankan pada   pendidikan individualis  k. Oleh karena itu, banyak 
 sekolah- sekolah pemerintah cenderung mengabaikan dasar Pancasila 
dalam Prak  k pendidikannya.

3. Pendidikan Muhammadiyah dan pondok pesantren cenderung 
menggunakan Islam sebagai basis dan nilai-nilai lain sebagai objek 
akulturasi, termasuk ilmu dan teknologi, nilai-nilai tradisional/lokal, 
Pancasila, dan nilai-nilai lain.

Prak  k   pendidikan berdasar Pancasila IV
1. Walaupun  dak disebut secara ekplisit, namun nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila, dikembangkan juga oleh   pendidikan Muhammadiyah 
dan pondok pesantren, walaupun dengan tekanan dan warna yang agak 
berbeda.
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2. Pendidikan di kalangan keraton, dapat dijadikan benteng   pendidikan 
berbasis pada kebudayaan. Nilai-nilai lain, termasuk nilai-nilai 
kebudayaan lain, akan mengalami akulturasi, asimilasi, atau asosiasi 
dengan kebudayaan keraton sebagai basis.

3. Nilai kemanusiaan, kebangsaan dan an   penjajahan secara turun-
temurun meresap dan diwariskan di kalangan keraton. Demikian juga 
nilai Ketuhanan YME dan kesejahteraan menjadi orientasi pokok para 
sultan secara turun temurun, dalam aksentuasi yang berbeda-beda.

Prak  k   pendidikan berdasar Pancasila V
1. Orientasi kerakyatan para sultan, walaupun  dak sama kuatnya, 

menandakan keberpihakan kepada rakyat dengan kedaulatannya, 
dijadikan bagian dari   pendidikan di kalangan keraton (tahta untuk 
rakyat).

2. Sesuai dengan tuntutan sejarahnya, maka maklumat Sultan Hamengku 
Buwono IX dan Paku Alam VIII, untuk berdiri di belakang Republik 
Indonesia, memberikan   pendidikan poli  k bagi generasi berikutnya 
dalam hal kebangsaan. Kemanusiaan masuk dalam   pendidikan nilai, 
e  ka, dan budi peker   yang cukup signifi kan.

3. Pendidikan Kristen Katholik, yang pada dasarnya berorientasi pada 
tujuan keilmuan, pada akhir-akhir ini mulai juga disentuh dengan 
nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan,  keadilan, dan 
kesejahteraan. Ketuhanan YME dengan sendirinya tetap menjadi dasar 
orientasi pokoknya.

Dalam era Reformasi di negara berkembang seper   bangsa Indonesia, 
mengalami banyak perubahan, baik secara hukum, ideologi, undang-undang 
akan mengalami amandemen atau pembaharuan menuju arah demokrasi 
untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik daripada 
pemerintahan sebelumnya. Pembaharuan suatu bangsa untuk menuju 
bangsa yang lebih baik serta memiliki suatu karakter, salah satunya adalah 
pembaharuan  kebijakan Undang-Undang   pendidikan.

Secara historis, pembaharuan  kebijakan undang-undang   pendidikan 
pada masa kolonial sampai pada masa kemerdekaan, baik rezim Orde Lama 
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maupun Orde Baru selalu ada  kebijakan   pendidikan disesuaikan dengan 
perkembangan zaman. Salah satu hal yang dapat dijumpai, misalnya 
 kebijakan materi   pendidikan mewajibkan mengiku     pendidikan Pramuka 
(meskipun ekstrakurikuler). Sebenarnya sudah melanggar prinsip sukarela 
yang tertuang pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 
tentang kepramukaan.

Apalagi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional 
dalam Kurikulum 2013,   pendidikan pramuka menjadi mata pelajaran, ini 
justru menghilangkan roh makna pramuka dari prinsip sukarela menjadi 
nilai  kogni  f yang nan   dikhawa  rkan akan berkembang menjadi prinsip 
liberal. Padahal sesungguhnya tujuan pramuka mengembangkan semangat 
kebangsaan, seper   beregu dan tanda kecakapan dalam permainan yang 
sangat menarik, menantang, eduka  f, dan rekrea  f dalam semangat 
kebangsaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, 
sosial, dan fi siknya agar menjadi generasi penerus yang berkarakter kuat.

Dalam hal ini, ide dasar Pendidikan Kepanduan (baca: kepramukaan) 
dari Lord Baden Powell yang diilhami dari perkemahan di Pulau Brown Sea, 
Inggris, tanggal 25 Juli - 2Agustus 1907 silam, harus dipahami kembali dan 
diprak  kkan. Dalam perkemahan tersebut, Lord Baden Powell mengajak 
21 remaja laki-laki dari berbagai latar belakang untuk menjalani berbagai 
kegiatan beregu, antara lain bongkar pasang tenda, mencari jejak, P3K, api 
unggun, dan sebagainya. Peserta perkemahan yang telah menyelesaikan 
kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik akan memperoleh penghargaan.

Metode   pendidikan kepramukaan bukanlah   pendidikan klasikal 
berbentuk ceramah di dalam kelas, tetapi bersifat prak  s, beregu, dan 
dilaksanakan di luar kelas atau alam terbuka menggunakan sistem among, 
hasil pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sistem itu melipu   ajaran Ing Ngarsa 
Sung Tulada, ar  nya di depan harus mampu memberikan teladan; Ing 
Madyo Mbangun Karso, ar  nya di tengah membangun dan membangkitkan 
kemauan atau niat; dan Tut Wuri Handayani, ar  nya yang di belakang 
memberikan dorongan moral, semangat, dan mo  vasi kemandirian10.
10  Koran Solopos, 22 Juni 2013
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Di samping itu, melalui   pendidikan, sangatlah jelas selalu dijadikan 
doktrin-doktrin untuk melegi  masi suatu bangsa dalam rangka mewujudkan 
suatu paham nasionalisme atau pemahaman mewujudkan suatu bangsa 
atau masyarakat menuju persatuan dan kesatuan. Dalam pemahaman, 
diperlukan konsep tertentu, salah satunya melalui  kebijakan   pendidikan 
yang dikenal dengan Sistem Pendidikan Nasional, yang tercantum dalam 
pasal 50 ayat (1) sampai (7) tentang pengelolaan   pendidikan.

(1) Pengelolaan  sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab 
Menteri.

(2) Pemerintah menentukan  kebijakan nasional dan standar nasional 
  pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan Nasional.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan   pendidikan pada semua jenjang   pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan   pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan 
  pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan 
fasilitas penyelenggaraan   pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota 
untuk  ngkat   pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola   pendidikan dasar dan 
  pendidikan menengah, serta satuan   pendidikan yang berbasis 
keunggulan lokal.

(6) Perguruan  nggi menentukan  kebijakan dan memiliki  otonomi dalam 
mengelola   pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah11.

Masalah   pendidikan saat ini menjadi pembicaraan publik. Akhir 
tahun 2012 lembar dunia   pendidikan Indonesia ditutup dengan kontroversi 
permohonan uji materi pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 
2003 untuk mengharuskan  sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rin  san 
 sekolah bertaraf internasional yang berada di  sekolah- sekolah pemerintah.
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan 
Nasional (Sisdiknas)
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Mengapa pemerintah tetap mengundangkan Undang-Undang 
Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) dijadikan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 78 tahun 2009 tentang 
penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan 
Dasar dan Menengah?

Menimbang:
(1) bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan daya 

imajinasi, inovasi, nalar, rasa keingintahuan, dan eksperimentasi  peserta 
didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru sesuai 
dengan karakteris  k  peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan 
pada  sekolah bertaraf internasional, perlu memberikan arah mutu 
 sekolah bertaraf internasional;

(2) bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan 
Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Menengah;

Mengingat:
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 4754);
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(5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

(6) Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 rnengenai Pembentukan 
Kabinet lndonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007.

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 
Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang 
Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketentuan Umum dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
(1) Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah 

yang mempunyai perha  an dan peranan dalam bidang   pendidikan.
(2) Satuan   pendidikan adalah kelompok layanan   pendidikan yang 

menyelenggarakan   pendidikan pada jalur formal pada se  ap jenjang 
dan jenis   pendidikan.

(3) Pendidikan formal adalah jalur   pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang, yang terdiri atas   pendidikan dasar dan   pendidikan 
menengah.

(4) Pendidikan dasar adalah jenjang   pendidikan pada jalur   pendidikan 
formal yang berbentuk  sekolah dasar (SD) dan  sekolah menengah 
pertama (SMP), yang melandasi jenjang   pendidikan menengah.

(5) Pendidikan menengah adalah jenjang   pendidikan pada jalur   pendidikan 
formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK).

(6) Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria 
minimal tentang sistem   pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

(7) Organisa  on for Economic Co-Opera  on and Development, yang 
selanjutnya disingkat OEDC adalah organisasi internasional, yang 
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tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk 
menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

(8) Sekolah bertaraf internasional selanjutnya disingkat SBI adalah  sekolah 
yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan 
mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OEDC atau negara maju 
lainnya.

(9) Negara maju lainnya adalah negara yang  dak termasuk dalam 
keanggotaan OEDC tetapi memiliki keunggulan dalam bidang   pendidikan 
tertentu.

(10) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 
Pendidikan Nasional.

(11) Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Tujuan penyelanggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang 
memiliki:
(1) Kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan 

standar kompetensi pada salah satu  sekolah terakreditasi di negara 
anggota OEDC atau negara maju lainnya;

(2) Daya saing kompara  f  nggi, yang dibuk  kan dengan kemampuan 
menampilkan keunggulan lokal di  ngkat internasional;

(3) Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang 
dibuk  kan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu, dan 
bentuk penghargaan internasional lainnya;

(4) Kemampuan bersaing kerja di luar  negeri, terutama bagi lulusan  sekolah 
menengah kejuruan;

(5) Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris (skor TOEFL Test >7,5 
dalam skala internet based test bagi SMA, skor TOEIC 450 bagi SMK), 
dan/atau bahasa asing lainnya;

(6) Kemampuan berperan ak  f secara internasional dalam menjaga 
kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspek  f ekonomi, 
sosio-kultural, dan lingkungan hidup;

(7) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi 
dan informasi secara profesional.



238

Proses Pembelajaran:
(1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses 

 pembelajaran di negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
(2) Proses  pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menerapkan 

 pendekatan  pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 
ak  f, krea  f, efek  f, menyenangkan, dan kontekstual.

(3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau 
bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi 
mata pelajaran tertentu.

(4) Pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal 
menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

(5) Penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari kelas IV untuk 
SD.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 6
(1) Pendidik SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar 

pendidik  sekolah dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya.
(2) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi  pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi.
(3) Pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris/atau bahasa asing 

lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran/
bidang studi tertentu, kecuali Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal.

(4) SD bertaraf internasional memiliki paling sedikit 10% pendidik yang 
berpendidikan S2 atau S3   pendidikan guru  sekolah dasar (PGSD) dan/
atau berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan mata pelajaran yang 
diampu dari perguruan  nggi yang program studinya terakreditasi.

(5) SMP bertaraf internasional memiliki paling sedikit 20% pendidik yang 
berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang studi yang diampu dari 
perguruan  nggi yang program studinya terakreditasi.
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(6) SMA dan SMK bertaraf internasional memiliki paling sedikit 
30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidang 
studi yang diampu dari perguruan  nggi yang program studinya 
terakreditasi.

(7) Pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK harus memiliki ser  fi kat 
kompetensi dari lembaga ser  fi kasi kompetensi, dunia usaha/industri, 
asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional.

(8) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 7
(1) SBI dapat mempekerjakan pendidik warga negara asing apabila  dak 

ada pendidik warga negara Indonesia yang mempunyai kualifi kasi dan 
kompetensi yang diperlukan untuk mengampu mata pelajaran/bidang 
studi tertentu.

(2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
banyak 30% dari keseluruhan pendidik.

(3) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mampu berbahasa Indonesia dengan baik.

Pasal 8
(1) Tenaga kependidikan SBI sekurang-kurangnya, melipu   kepala  sekolah, 

tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, 
tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.

(2) Tenaga kependidikan SBI memenuhi standar tenaga kependidikan 
yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan  sekolah di negara 
anggota OECD atau negara maju lainnya.

Pasal 9
Kepala  sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) wajib:
(1) Berkewarganegaraan Indonesia;
(2) Berpendidikan minimal S2 dari perguruan  nggi yang program studinya 

terakreditasi atau dari perguruan  nggi negara lain yang diakui setara S2 
di Indonesia;
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(3) Telah menempuh pela  han kepala  sekolah dari lembaga pela  han 
kepala  sekolah yang diakui oleh Pemerintah;

(4) Mampu berbahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya secara ak  f;
(5) Memiliki skor TOEFL e” 7,5 atau bahasa asing lainnya secara ak  f;
(6) Memiliki jiwa kewirausahaan;
(7) Kemampuan di bidang  manajemen, organisasi, dan kepemimpinan 

  pendidikan, serta kewirausahaan;
(8) Mampu membangun jejaring internasional;
(9) Kemampuan mengoperasikan komputer/teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; 
dan

(10) Kemampuan mengembangkan rencana pengembangan  sekolah (RPS)/ 
rencana kerja  sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 
(RKAS)12.

Pada tataran internasional telah disepaka    kebijakan “Educa  on for 
All” di Dakar Senegal, dengan salah satu komponennya adalah kesetaraan 
gender bidang   pendidikan, yaitu:

(1) Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak 
perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk 
minoritas etnik mempunyai akses dalam menyelesaikan   pendidikan 
dasar yang bebas dan wajib dengan  kualitas yang baik.

(2) Mencapai perbaikan 50% pada  ngkat literacy orang dewasa menjelang 
tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada 
  pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

(3) Menghapus dispara  s gender di   pendidikan dasar dan menengah 
menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan   pendidikan tahun 
2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan 
prestasi yang sama dalam   pendidikan dasar yang berkualitas baik.

(4) Melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan gender dalam 
  pendidikan yang mengakui perlunya perubahan sikap, nilai, dan prak  k.

12  Sembiring, Sentosa. Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
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Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO yang ikut 
menyepaka   Educa  on for All harus mengadopsi secara eksplisit komponen-
kesetaraan dan  keadilan gender tersebut dalam  kebijakan- kebijakan 
nasionalnya.

Di samping Educa  on for All, pada bulan September 2000, 189 negara 
anggota PBB menandatangani Deklarasi Milenium (Millenium Declara  on) 
pada pertemuan  ngkat  nggi PBB dan salah satu kesepakatan yang dicapai 
adalah kepedulian bersama akan isu-isu  hak asasi  manusia, di antaranya 
mencapai   pendidikan dasar yang universal dan mempromosikan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dituangkan pada Millenium 
Development Goals (MDGs) tujuan ke-2 dan tujuan ke-3 sebagai berikut.

Goal 2, achieve universal primary educa  on. Target: ensure that, 
by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to 
complete a full cource of primary schooling. Goal 3, promote gender 
equality and empowerment women. Target: eliminate gender 
disparity in primary and secondary educa  on, preferably by 2005, 
and in all levels of educa  on no later than 2015.

Pada bidang pembangunan   pendidikan, Departemen Pendidikan 
Nasional telah menyusun  kebijakan Nasional “Pengarusutamaan Gender 
(PUG) di Bidang Pendidikan” dengan fokus utama untuk mengatasi 
kesenjangan gender yang terjadi di bidang   pendidikan. Untuk mendukung 
terselenggaranya pengarusutamaan gender bidang   pendidikan, dibentuklah 
kelompok kerja (pokja) pemerataan   pendidikan untuk semua, yang 
berkeadilan gender di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 
Sekolah dan Pemuda (sekarang berubah nama menjadi Direktorat Jenderal 
Pendidikan Non Formal dan In Formal). Secara umum, Pokja tersebut 
bertujuan untuk membantu pimpinan Depdiknas dalam penetapan  kebijakan 
dan rencana aksi nasional pemerataan   pendidikan yang setara dan adil 
gender dan secara khusus, mengoordinasikan kegiatan pengarusutamaan 
gender di lingkungan Depdiknas melalui studi  kebijakan, merumuskan 
bahan  kebijakan, menyiapkan rencana aksi nasional, serta advokasi dalam 
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rangka gerakan nasional pembangunan   pendidikan berwawasan gender 
(Depdiknas, 2003: lampiran A-8)13.

Sejak dikeluarkan dan dikabulkan Mahkamah Kons  tusi 8 Januari 
2013, Pendidikan Rin  san Sekolah Bertaraf Internasional resmi dibubarkan. 
Program  manajemen dan  pembelajaran dihapuskan dengan dikabulkannya 
uji materi MK pasal 50 ayat (3) UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 
dikarenakan dalam proses RSBI sangat membebankan pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. Di samping itu, pemerintah belum 
siap dalam pencanangan program RSBI. Hal ini ditandai dengan sistem 
 pembelajaran, penilaian, evaluasi atau sasaran mutu belum ada sehingga RSBI 
selama ini hanya terkesan dualisme  sekolah yang membuat kecemburuan 
atau kesenjangan dalam proses  pembelajaran dan pelayanannya, tapi dasar 
penentu kelulusannya sama, yaitu siswa wajib mengiku   UAN (Ujian Akhir 
Nasional), yang terkesan RSBI hanya proses, ke  ka evaluasi sama seper   
yang reguler.

Program pemerintah  sekolah RSBI sejak tahun 2008 dicanangkan, 
banyak  sekolah- sekolah untuk memenuhi standar dalam penyelenggaraan 
 sekolah RSBI, -kalau dalam buku ini meminjam bahasa kontraktor- mendirikan 
RSBI orientasinya adalah proyek dan pres  se  sekolah, -karena rasional 
sistem ISO 9001 dari ISO 1400 versi terakhir diterapkan dalam standar 
  pendidikan RSBI-  dak bisa masuk akal karena dalam hal  manajemen, hanya 
relevan untuk perusahaan. Ke  ka  sekolah dibuat sistem perusahaan, yang 
terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran kode e  k dalam  pembelajaran dan 
pengelolaannya cenderung mengacu pada sistem perusataan di atas dalam 
UU Sisdiknas, yang isinya sebagai berikut.

1. Memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar 
pengelolaan  sekolah di negara anggota OECD.

2. Menerapkan sistem  manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 1400 versi 
terakhir.

3. Menjalin kemitraan dengan  sekolah unggul dalam  negeri.

13  Nurhaeni, Ismi Dwi Astu  . Reformasi Kebijakan Pendidikan: Menuju Kesetaraan & 
Keadilan Gender, (Surakarta: UNS Press, 2009).
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4. Mempersiapkan antara  peserta didik yang diharapkan mampu 
meraih prestasi  ngkat nasional atau internasional pada aspek ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni.

5. Menerapkan sistem administrasi  sekolah berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi pada 8 (delapan) standar nasional 
  pendidikan.

Sejak dibubarkannya RSBI dalam Sistem Pendidikan Nasional, 
yang awalnya menekankan pada aspek bahasa dan teknologi pada bulan 
Januari, 4 (empat) bulan kemudian muncul Kurikulum 2013, yang salah 
satunya adalah penghapusan mata pelajaran Teknologi Informa  ka yang 
diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Padahal  ga tahun sebelumnya, 
pemerintah mencanangkan universitas atau FKIP untuk membuka program 
studi Pendidikan Teknik Informa  ka. Mahasiswa belum sempat lulus dari 
program PTIK (Pendidikan Teknik Informa  ka)  kurikulum sudah dihapuskan 
untuk jajaran  sekolah menengah atas dan untuk pelajaran Bahasa Inggris 
dihapuskan, yang awalnya begitu banyak dalam rangka menuju   pendidikan 
internasional.

RSBI sebelum dibubarkan sejak berdiri memang banyak mengalami 
pelanggaran-pelanggaran, khususnya se  ap penerimaan siswa baru melalui 
 komite  sekolah dalam wawancara kelas RSBI pas   tarif mahal dan terjadi 
penarikan dana yang  dak terbuka. Maka, RSBI sangat membuka peluang 
bagi mereka yang kaya akan mendapatkan kelas RSBI dengan fasilitas yang 
super lengkap dan serba ekseku  f, misal kelas AC, LCD, tempat duduk 
mewah, serta akses internet yang memadai dengan fasilitas pengajar 
minimal program magister serta mendapat perlakuan is  mewa. Hal tersebut 
dijadikan hampir semua  sekolah yang membuat RSBI menjadi mahal, yang 
semakin membuat kesenjangan mutu dan layanan   pendidikan. Pendidikan 
boleh mengalami perubahan dengan alasan apapun, tetapi pemerintah 
harus memegang teguh ideologi bangsa, yaitu Pancasila atau UUD 1945. 
Justru tugas pemerintah memperjuangkan kesetaraan mutu dan layanan 
  pendidikan bagi segenap anak bangsa karena dalam UUD 1945 sudah 
diatur, bahwa   pendidikan adalah  hak warga negara. Dengan adanya RSBI, 



244

mutu   pendidikan hanya bisa dinikma   oleh sekelompok orang. Dengan 
dihapusnya RSBI, penulis setuju karena pemerintah belum siap dalam hal 
merencanakan dan manajemennya, seper   pendapat tokoh psikologi sosial 
dari Universitas Indonesia, Bagus Takwin selaku saksi ahli uji materi pasal 53 
ayat (3) dalam UU Sisdiknas.

Pemerintah ke  ka mencanangkan RSBI seolah-olah berpedoman pada 
pasal 53 ayat (3) “pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan   pendidikan pada semua jenjang   pendidikan 
untuk dikembangkan menjadi satuan-satuan   pendidikan yang bertaraf 
internasional. Pasal ini yang membuat pemerintah seolah-olah memaksakan. 
Maka dengan dihapusnya RSBI, keberadaannya menjadi  sekolah biasa 
dalam ar  ,  dak lagi memakai label internasional, lebih baik menyandang 
 sekolah biasa tetapi memiliki  kualitas internasional. Harapan penulis sebagai 
warga negara, saatnya pemerintah mulai fokus mengejar standar nasional 
  pendidikan jauh pen  ng dibandingkan mengejar standar internasional yang 
justru menimbulkan distorsi di lapangan. Setelah RSBI bubar, yang perlu 
dipikirkan adalah anggaran atau dana subsidi yang selama ini digunakan 
untuk mendukung  sekolah- sekolah RSBI akan dibagikan bagi  sekolah yang 
belum layak. Kemudian untuk memo  vasi  sekolah untuk bersaing maju, 
perlu dibuat hibah atau syarat-syarat prestasi sehingga asas-asas  keadilan 
dan   pendidikan memanusiakan lebih  manusia lebih bisa terwujud.

Selain dana subsidi, pemerintah seharusnya  dak serta-merta 
membubarkan RSBI karena siswa sudah melaksanakan kewajiban dan 
syarat-syarat RSBI. Seharusnya pemerintah menghapus secara bertahap, 
misalnya mulai tahun ajaran baru  dak menerima kelas RSBI dan 
menyelesaikan bagi semua siswa yang sudah terlanjur masuk RSBI sampai 
lulussehingga  manajemen keuangannya bisa dipertanggungjawabkan, 
daripada pemerintah membubarkan langsung begitu saja, bagaimana 
pertanggungjawaban dana yang dipungut dari siswa RSBI.

Kasus pembubaran RSBI, yang dalam hal ini  dak setuju penyelesaiannya 
karena belum maksimal. Pemerintah mencanangkan  kurikulum baru tahun 
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2013 yang berdampak polemik bagi masyarakat, salah satunya bagi warga 
negara yang dulu masuk perguruan  nggi masuk jurusan Pendidikan Teknik 
Informa  ka dan universitas penyelenggara belum sampai meluluskan 
mahasiswa,  kurikulum sudah dihapus, bagaimana tanggung jawab 
pemerintah dalam membuat  kebijakan yang melanggar nilai Pancasila sila 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada sila ke-5 untuk mengembangkan 
sikap  dak semena-mena terhadap orang lain.

RSBI dibubarkan  dak hanya membawa dampak pada siswa, orang 
tua, atau  sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara RSBI, tapi pelaku 
serta mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Informa  ka ke  ka  kebijakan 
Kurikulum 2013 dihapuskan, seharusnya pemerintah meninjau ulang 
Kurikulum 2013, yang seolah-olah pemerintah mengkaburkan kasus RSBI ke 
Kurikulum 2013.

D. Analisis Sistem Pendidikan Dasar Gra  s dalam Mengembangkan Nilai-
nilai Kemanusiaan dan Keadilan di dalam Pancasila

Sekolah gra  s adalah harapan baru bagi anak-anak kurang mampu, 
yang sebelumnya  dak memiliki harapan dan  dak berani bermimpi bisa 
mengenyam   pendidikan. Isu  sekolah gra  s telah lama didengungkan 
oleh pemerintah. Kini, kebijakannya telah terealisasi dan sedang gencar-
gencarnya disosialisasikan lewat berbagai media. Kebijakan  sekolah gra  s 
ini merupakan bentuk realisasi anggaran   pendidikan 20% yang sejak dulu 
digodok parlemen. Masyarakat tentu senang dengan adanya  sekolah gra  s. 
Pendidikan yang mahal dan sulit semakin sirna. Mereka bisa lebih lega dalam 
menyekolahkan anak-anaknya.

Kebijakan   pendidikan dasar gra  s telah ditetapkan oleh pemerintah 
pusat, mengenai pembebasan biaya  sekolah di  ngkat SD dan SMP, 
baik  negeri maupun  swasta. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan 
program kerja pemerintah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan SDM 
yang berkualitas dan mampu berkompe  si dalam kancah nasional maupun 
internasional, pemerintah  dak serta merta asal dalam menetapkan 
 kebijakan. Pas  nya pemerintah mengambil keputusan tersebut dengan 
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penuh per  mbangan dan pemikiran yang cukup matang demi mewujudkan 
cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu yang tercantum dalam UUD 1945 
yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keter  ban dunia”. 

Cita-cita tersebut dapat tercapai apabila pemerintah dan seluruh 
masyarakat mampu bekerja sama demi mewujudkan cita-cita nasional 
bangsa Indonesia. Se  ap anak didik berhak mendapat pendiidikan sesuai 
dengan agama, bakat/minat, dan kemampuan (fi sik, psikologis, ekonomi), 
serta berkewajiban, menjaga  norma   pendidikan, serta menanggung biaya 
penyelenggaraan  sekolah gra  s memang sangat membantu masyarakat 
sesuai undang-undang dasar bahwa   pendidikan dijamin oleh negara. Namun 
dari rasa senang dan bangga adanya  kebijakan  sekolah gra  s, berbagai 
kalangan ragu tentang pelaksanaan  kebijakan yang sejak dulu diharapkan 
ini.14

Di muka telah dijelaskan, Sistem Pendidikan Nasional dengan 
adanya peraturan yang berubah-ubah, seolah   pendidikan dijadikan kelinci 
percobaan, bahwa fenomena   pendidikan baik  kurikulum, gaji, sarana 
prasarana, ujian akhir nasional, Badan Hukum Pendidikan, dan   pendidikan 
dasar gra  s, merupakan sebuah dilema yang  dak mudah dipecahkan, 
sebab di satu sisi,   pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang perlu 
dijamin,   pendidikan yang adil dan merata bagi se  ap warga negara sebagai 
 hak se  ap  manusia yang masih memerlukan kesempatan yang baik untuk 
berkembang dan mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan yang 
lebih baik. Namun di sisi lain, pemerintah memberikan jaminan   pendidikan 
gra  s, dalam ar   dengan syarat tertentu. Karena hampir sebagian besar 
  pendidikan dasar 9 tahun atau sebagai pendukung dalam pelaksanaan biaya 
operasional  sekolah  kebijakan pemerintah hanya melihat sektor operasional, 
tetapi  dak melihat faktor yang lain dalam menunjang   pendidikan.

Alasan klasik dan paling esensial penyebab tanggung jawab negara 
  pendidikan belum maksimal bagi warga kurang mampu karena dalam 
14 h  p://anistarina.blogspot.com/2011/12/dampak- kebijakan- sekolah-gra  s.html 
(Diakses Minggu, 12 Januari 2014)
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penyelenggaraan gra  s hanya sampai pada  ngkat SMP dengan kategori 
 sekolah yang  dak berkualitas. Maka,   pendidikan gra  s belum bisa dirasakan 
oleh seluruh warga negara. Di samping itu, untuk  sekolah gra  s, jumlahnya 
masih terbatas karena terjadi kesenjangan antara  sekolah  swasta dan 
 sekolah  negeri,  dak jarang  sekolah gra  s hanya slogan untuk operasional, 
tetapi gaji guru honorer dan sarana prasarana komputer, dan gaji guru 
 sekolah  swasta dibebankan kepada siswa.

Secara sosiologis,  kebijakan  sekolah gra  s mampu memberikan 
dampak yang posi  f demi tercapainya cita-cita nasional, yang mana 
 kebijakan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi warga kurang 
mampu karena alasan ekonomi  dak bisa menikma     pendidikan  sekolah 
gra  s yang ideal dan berkualitas. Maka, menurut peneli  an dari berbagai 
sumber, baik primer maupun sekunder, mulai tahun ajaran 2014 seharusnya 
pemerintah bertanggung jawab secara orisinil dan mutlak, yang ar  nya 
pemerintah bertanggung jawab memberikan anggaran, baik untuk 
 kurikulum, pendanaan, evaluasi, gaji guru dan dosen  negeri maupun  swasta 
dalam rangka mewujudkan  keadilan dan kemanusiaan di dalam Pancasila. 
Selama berlakunya sistem   pendidikan nasional, ada ke  mpangan yang 
sangat jauh antara  swasta dan  negeri, tetapi secara administrasi mempunyai 
tanggung jawab yang sama, baik akreditasi, kompetensi pendidik, dan 
beasiswa (BPPS), sangat menonjol perbedaan dalam memberikan alokasi 
beasiswa bagi perguruan  nggi  swasta dan  negeri dan syarat-syarat 
penunjang   pendidikan yang lainnya, misalnya guru harus lulusan sarjana 
dan dosen harus lulusan magister. 

Bagi lembaga   pendidikan  negeri,  dak menjadi masalah karena mereka 
pendanaannya ditanggung oleh negara, tetapi bagi lembaga   pendidikan 
 swasta,   pendidikan gra  s yang diprogramkan oleh pemerintah  dak bisa 
dijalankan secara maksimal. Maka,   pendidikan gra  s seharusnya berlaku 
bagi semua lembaga   pendidikan dasar yang ada di Indonesia. Adapun 
dampak yang di  mbulkan melalui   pendidikan dasar gra  s, antara lain:

1. Mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang 
kurang mampu untuk dapat mengenyam   pendidikan yang selama ini 
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hanya dinikma   oleh kelompok tertentu. Maka dengan   pendidikan 
dasar sampai SMA, dapat memberikan kesempatan bagi semua warga 
negara untuk mencalonkan diri menjadi calon legisla  f.

2. Mampu meningkatkan mutu   pendidikan dan memberantas buta huruf.
3. Mampu mengurangi  ngkat kekurangmampuan dan pengangguran 

karena menurut Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 
bahwa TKI Tahun 2017 harus minimal lulusan SMA.

4. Mampu menghasilkan SDM yang berkualitas yang adil dan merata.
5. Mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu ikut 

mencerdaskan anak bangsa dalam UUD 1945 pasal 28C.
Dari faktor yuridis “Kebijakan Sekolah Gra  s” sampai  sekolah 

menengah atas, selain mampu memberikan manfaat dan perlindungan 
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, juga memberikan dampak dari adanya 
penetapan  kebijakan tersebut, di antaranya:

1. Dengan program  sekolah gra  s, rakyat yang masih awam akan berpikiran 
bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka 
sampai  ngkat SD atau SMA saja.

2. Biaya yang digra  skan hanyalah biaya administrasi sehingga 
menimbulkan peluang terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak 
 sekolah yang  dak bertanggung jawab, misalnya mau  dak mau siswa 
dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran, LKS, dan biaya bimbel 
yang akhirnya tetap  dak gra  s juga.

3. Menimbulkan sebagian  peserta didik berlaku seenaknya dalam hal 
belajar ataupun pembiayaan.

4. Apabila  sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan 
peralatan yang mendadak akan keteteran.

5. Bagi  sekolah  swasta akan tutup karena  dak dapat operasional.15

Sekolah rin  san bertaraf internasional yang sudah berjalan hampir 
5 tahun resmi dibubarkan sesuai sidang terbuka dikabulkan uji materi 
terhadap pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

15 h  p://anistarina.blogspot.com/2011/12/dampak- kebijakan- sekolah-gra  s.html 
(Diakses Minggu, 12 Januari 2014)
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(Sisdiknas) yang mengatur sistem   pendidikan internasional, yang dianggap 
bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1). Maka sejak tanggal 8 Januari 
2013, sistem   pendidikan RSBI dibubarkan dalam menyelenggarakannya 
dan kembali pada Pendidikan Nasional yang bertumpu pada pembentukan 
karakter bangsa.

Pendapat penulis pribadi ke  ka adanya  kebijakan pemerintah tentang 
RSBI langsung menolak dalam pelaksanaannya karena syarat-syarat dalam 
pendirian, pendanaan, modifi kasi  pembelajaran,  sumber daya  manusia, 
evaluasi, dan sarana prasarana  dak dapat diterima secara logika.

Dalam tujuan   pendidikan yang dirin  s oleh Ki Hajar Dewantara, 
melipu   ajaran sebagai berikut.

“Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 
handayani”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

“Di depan harus memberikan teladan, di tengah membangun atau 
niat, di belakang memberikan dorongan moral, semangat, dan 
mo  vasi mandiri.”

Apabila dilihat dari tujuan  sekolah bertaraf internasional, salah 
satunya pasal 2 bagian C mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris (skor 
TEOFL test 77,5) dalam skala internet based test bagi SMA skor TOEFL 450 
bagi SMK) dan atau bahasa asing lainnya menurut penulis tujuan tersebut 
bukan tujuan   pendidikan semes  nya. Ar  nya, bahasa Inggris untuk TOEFL 
itu bukan sesuatu yang mutlak karena TOEFL yang nilainya bagus belum 
tentu bisa bahasa Inggris karena TOEFL adalah bukan jaminan pintar bahasa 
Inggris. Selain itu, bahasa Inggris bukan tujuan atau segalanya karena 
sesuai UUD 1945 pasal 36 bahasa pengantar dalam keseharian adalah 
bahasa Indonesia. Selain itu, juga didukung oleh salah satu ikrar Sumpah 
Pemuda, yakni bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Selain itu, hal 
ini memicu munculnya sistem   pendidikan liberalisme, keluarga atau anak 
yang kaya, yang mempunyai uang bisa kursus atau membeli ser  fi kat kursus 
atau membeli ser  fi kat TOEFL demi mendapatkan pres  se untuk menikma   
ekseku  f dalam menyelenggarakan dan pelayanan.
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Selain itu, bahasa Inggris dalam  sekolah RSBI yang membedakan 
dengan Pendidikan Nasional adalah   pendidikan dan tenaga kependidikan 
bagi Sekolah Dasar 10% harus berpendidikan S2, Sekolah Menengah 
Pertama harus   pendidikan 20% harus berpendidikan S2 dan bagi Sekolah 
Menengah Atas adalah 30% harus berpendidikan S2. Selain juga memiliki 
Kepala Sekolah sendiri sehingga menyebabkan  sekolah- sekolah berusaha 
untuk mewujudkan  sekolah berstandar internasional dalam rangka atau 
dengan tujuan untuk menciptakan persaingan pasar. Maka, banyak guru-
guru melanjutkan studi dengan biaya dipinjami oleh pengelola RSBI dengan 
harapan bisa memenuhi kuota RSBI dan mendapatkan gaji yang lebih 
daripada yang berstandar nasional. Namun ke  ka sebagian  sekolah mulai 
mempunyai  sumber daya  manusia sesuai aturan UU RSBI dalam memenuhi 
kuota, RSBI dibubarkan. Jadi,  hak seorang pendidik jadi bergeser karena 
 sekolah, yang  nggi harapannya mendapatkan imbalan sesuai dengan 
profesinya.

Pendidikan RSBI dalam pembiayaan yang diatur UU Pendidikan RSBI 
pasal 13 ayat (2) Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban 
membiayai penyelenggaraan SBI. Hal ini dapat diinterpretasikan bagi 
pengelola   pendidikan RSBI dengan biaya studi yang mahal karena  sumber 
daya  manusia, sarana  pembelajaran, dan yang membuat  dak masuk akal 
justru pemerintah provinsi berlomba-lomba untuk member bantuan kepada 
kelas RSBI, justru  dak ke  sekolah regular -kalau memakai bahasa dalam 
buku ini, yang kaya semakin kaya ar  nya dana melimpah-. Dalam menuju 
kelas ekseku  f, hal ini membuat semakin nyata bahwa sistem RSBI adalah 
nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-5 yang pada dasarnya  keadilan sosial 
bagi rakyat Indonesia, menjadi terkaburkan oleh diskriminasi internasional.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan pada jenjang 
  pendidikan dasar dan menengah, kemudian dipertegas dalam UU Sisdiknas 
nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat (1).
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Pengelolaan satuan   pendidikan anak usia dini,   pendidikan dasar dan 
menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 
dengan prinsip  manajemen berbasis  sekolah madrasah.

Seiring dengan  kebijakan pemerintah dengan  otonomi daerah 1945 
dibarengi dengan  otonomi   pendidikan pada  ngkat Perguruan Tinggi 
dan Manajemen Berbasis Sekolah, maka seolah-olah   pendidikan  dak 
hanya menjadi tanggung jawab negara dengan adanya BHP, seolah-oleh 
  pendidikan menjadi komersial, ar  nya uang bisa dipakai sebagai penentu 
untuk   pendidikan, karena   pendidikan menjadi mahal, bahkan orang kurang 
mampu  dak bisa menikma     pendidikan secara menyeluruh. Slogan 
  pendidikan dasar gra  s hanya slogan karena pada realitasnya siswa tetap 
masih dibebani pungutan-pungutan yang lain, kesenjangan mutu dan 
layanan   pendidikan terjadi antara kelas RSBI dan reguler, seolah-olah gaji 
guru, sarana dan prasarana dibebankan kepada siswa dan di  sekolah nampak 
  pendidikan yang dualisme.

Dalam sistem   pendidikan RSBI, justru dibeda-bedakan antara anak-
anak pintar bisa berbagi dan didukung dengan sarana prasarana yang 
memadai serta pengajar (guru yang profesional karena rata-rata pengajar 
minimal program magister. Maka, anak pintar yang orang tuanya kaya akan 
menjadi semakin pintar, tetapi mereka yang kurang mampu mendapatkan 
pelayanan yang kurang maksimal. Dengan demikian, anak-anak bangsa 
sudah dikotak-kotakkan berdasarkan kelompok kecerdasan. Hal ini sudah 
melanggar perin  s kemerdekaan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, 
yang terkenal dengan asas Taman Siswa dan Dasar Taman Siswa. Adapun 
perbedaan antara asas dan dasar; asas tahun 1922 ialah asas perjuangan 
yang diperlukan untuk waktu itu terkandung dasar-dasar yang menjelaskan 
sifat Taman Siswa pada umumnya. Dasar-dasar 1947 ialah susunan dasar-
dasar yang memuat perincian dasar-dasar yang terpakai di dalam Taman 
Siswa sejak berdirinya 1922 sehingga seterusnya, baik yang terkandung di 
dalam keterangan asas-asasnya, maupun yang terdapat di dalam segala 
peraturan-peraturannya dan berbagai adat is  adat dalam hidup dan 
penghidupan Taman Siswa.
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Adapun yang merupakan in   dalam asas 1922 ialah sebagai berikut.

1. Pasal pertama: Dasar Kemerdekaan bagi  ap-  ap orang untuk mengatur 
dirinya sendiri. Kebebasan ini bukanlah suatu kebebasan yang leluasa, 
tetapi kebebasan yang terbatas dan harus mengingat ter  b damainya 
hidup bersama. Bagaimana hal itu dilaksanakan terhadap anak-anak 
atau murid?
Keter  ban di dalam kelas, yang dicapai dengan kekerasan, misalnya 
memukul anak yang ribut atau dengan kata-kata yang kasar dan keras 
bukanlah keter  ban seja   karena menimbulkan kegelisahan dan ke  dak 
tentraman. Dengan demikian, anak-anak  dak terdidik menjadi anak-
anak yang berjiwa “ter  b damai”. Tetapi sebaliknya, mereka menjadi 
orang-orang penakut dengan perasaan rendah diri.

2. Pasal kedua: Dasar-dasar kemerdekaan tersebut hendaknya dikenakan 
terhadap cara anak-anak berpikir, yaitu dengan selalu dipelopori atau 
disuruh mengaku buah pikiran orang lain, tetapi biasakanlah anak-anak 
mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya 
sendiri. Begitu pula caranya anak-anak melakukan sikap ba  nnya, 
merasakannya, memelihara keinsyafan dan sebagainya, jangan 
dipelopori. Tetapi, berilah kebebasan secukupnya kepada mereka.
Merdekakanlah ba  nnya, pikirannya, kemauannnya, tenaganya. Itulah 
syarat-syarat untuk membimbing anak-anak agar menjadi orang, orang 
yang sungguh-sungguh merdeka, lahir dan ba  n.

3. Pasal ke  ga: Harus diperha  kan kepen  ngan-kepen  ngan sosial 
ekonomi dan poli  k, bangsa kita selalu menyesuaikan diri dengan hidup 
dan penghidupan kebarat-baratan. Hal ini terdapat pula dalam sistem 
  pendidikan dan pengajaran yang terlampau mengutamakan: kecerdasan 
pikir hingga menyuburkan jiwa intelektualis  s. Dasar kebudayaan, yang 
nampak di dalam usaha Taman Siswa dan bersama-sama dengan dasar 
kodra   pas   akan dapat memberi kepuasan dalam hidup.

4. Pasal keempat: Dasar kerakyatan. Memper  nggi pengajaran dianggap 
perlu, namun jangan sampai menghambat tersebarnya   pendidikan dan 
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  pendidikan untuk seluruh masyarakat murba. Pada zaman Belanda, 
sudah ada Perguruan Tinggi, akan tetapi karena sistem pengajaran 
rakyat masih sangat primi  f, maka pelajar-pelajarnya kebanyakan 
berasal dari golongan Belanda dan Bangsa Asing lainnya, yang leluasa 
menerima pengajaran persiapan yang baik dan cukup.

5. Pasal Kelima: Asas yang sangat pen  ng bagi semua orang yang sungguh-
sungguh berhasrat mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuh-
penuhnya. Janganlah menerima bantuan yang dapat mengikat diri 
kita, baik yang berupa ikatan lahir maupun ba  n. Boleh kita menerima 
bantuan dari siapapun juga asalkan  dak mengikat sedemikian rupa 
sehingga dapat mengurangi kemerdekaan dan kebebasan kita. Dengan 
demikian, pokok asas kita ialah berkehendak mengusahakan kekuatan 
diri sendiri.

6. Pasal keenam: Keharusan untuk membelanjai sendiri segala usaha 
Taman Siswa. Dahulu terkenal sebagai “Zolf-bedruipings-systeem”. 
Hal ini amat sukar karena untuk menegakkan sistem membelanjai diri 
sendiri, diperlukan keharusan untuk hidup sederhana.

7. Pasal ketujuh: Keikhlasan lahir dan ba  n untuk mengorbankan segala 
kepen  ngan kita kepada anak-anak yang kita didik. Kita harus sanggup 
mematahkan segala ikatan lahir dan ba  n yang mengikat jiwa raga kita 
untuk dapat berhamba kepada sang anak.

Demikianlah asas-asas Taman Siswa yang diumumkan pada 3 Juli 1922 
dan pada hari 7 Agustus 1930 disahkan oleh Kongres Taman Siswa yang 
pertama di Yogyakarta, sebagai asas harus “tetap hidup sebagai pokok yang 
tak boleh berubah, tak boleh disangkal, dan tak boleh dikurangi oleh suatu 
peraturan atau adat dalam kalangan Taman Siswa, selama Taman Siswa ini 
hidup terpakai”.

Dasar Taman Siswa pada 1947 terkenal dengan nama “Panca Darma”. 
Dasar-dasar itu, melipu  :

1. Dasar Kemerdekaan
2. Dasar Kebangsaan
3. Dasar Kemanusiaan
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4. Dasar Kebudayaan
5. Dasar Kodrat Alam

Jadi, sebenarnya Dasar-dasar 1947 itu sama sekali  dak bertentangan 
dengan asas 1922. Hendaknya jangan dilupakan bahwa sejak 1922, usaha 
Taman Siswa itu sebenarnya sudah berupa usaha nasional dan pemeliharaan 
cita-cita revolusioner dalam segala soal   pendidikan dengan mengabaikan 
segala tekanan atau ikatan kolonial dari pihak Belanda, menuju ke arah apa 
yang kini sudah tercapai.

1. Dasar Kebangsaan: Taman Siswa  dak boleh bertentangan dengan 
kemanusiaan. Maka dari itu,  dak mengandung ar   permusuhan 
dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan 
bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dengan 
kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan ba  n seluruh 
bangsa.

2. Dasar Kebudayaan: Taman Siswa  dak berar   asal memelihara 
kebudayaan kebangsaan, tetapi pertama-tama membawa 
kebudayaan bangsa itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan 
perkembangan zaman, kemajuan dunia, dan kepen  ngan hidup 
rakyat lahir dan ba  n pada  ap-  ap zaman dan keadaan.

3. Dasar Kemerdekaan: harus diar  kan disiplin pada diri atas dasar 
nilai hidup yang  nggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai 
anggota masyarakat. Maka dari itu, masyarakat harus menjadi 
alat mengembangkan pribadi yang kuat dan sadar dalam suasana 
perimbangan dan keselarasan dengan masyarakat ter  b damai, di 
tempat keanggotaannya.

4. Dasar Kemanusiaan: Bahwa  ap-  ap  manusia itu adalah mewujudkan 
kemanusiaan yang berar   kemajuan  manusia lahir dan ba  n dan 
se  nggi-  ngginya dan juga kemajuan kemanusiaan yang  nggi itu 
dapat dilihat pada hasil orang dan adanya rasa cinta kasih terhadap 
sesama  manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya, tetapi 
cinta kasih yang  dak bersifat kelemahan ha  , melainkan bersifat 
keyakinan adanya hukum kemajuan, yang melipu   alam semesta. 
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Karena itu, dasar cinta kasih kemanusiaan itu harus tampak pula 
sebagai kesimpulan untuk berjuang melawan segala sesuatu yang 
merintangi kemajuan selaras dengan kehendak alam.

5. Dasar kodrat Alam bahwa pada hakikatnya  manusia itu sebagai 
makhluk Tuhan adalah satu dengan kodrat alam ini. Ia  dak bisa 
lepas dari kehendaknya, tetapi akan mengalami bahagia, jika bisa 
menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. 
Ialah kemajuan yang dapat kita gambarkan sebagai bertumbuhnya 
 ap-  ap benih sesuatu pohon yang kemudian berkembang menjadi 

besar dan akhirnya hidupnya dengan keyakinan bahwa dharmanya 
akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnya lagi benih-benih yang 
disebarkan16.

Berdasarkan pendapat tersebut,   pendidikan RSBI jelas melanggar 
UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan sumber dari segala hukum yang dijadikan 
ideologi negara adalah Pancasila, yaitu sila kedua bu  r kedua mengakui 
persamaan derajat, persamaan  hak, dan kewajiban asasi se  ap  manusia, 
tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 
kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan kemudian sila kelima bu  r 
kedua mengembangkan adil terhadap sesama.

Mahalnya   pendidikan di Indonesia pada masa reformasi karena ada 
Badan Hukum Pendidikan dari  sentralis  k berubah menjadi  desentralisasi 
sehingga tujuan   pendidikan mulai keluar dari tujuan orientasi para pelopor 
Ki Hadjar Dewantara dengan asas Pancasila dikembangkan dan dipertegas 
dengan asas Taman Siswa, tetapi realitanya, dalam perkembangan 
zaman,   pendidikan justru semakin mahal dengan diterapkan manajeman 
berbasis  sekolah (MBS), yang dimaknai sebagai upaya untuk melakukan 
mobilisasinya dana. Karena itu,  komite  sekolah yang merupakan organ MBS 
yang selalu diisyaratkan adanya unsur pengusaha dengan asumsi  sekolah 
menginterpretasikan pengusaha memiliki akses yang lebih luas, seringkali 
 komite  sekolah dijadikan dasar untuk meminta pungutan.

16  Agung S., Leo, dkk.. Sejarah Pendidikan. (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.33 - 36.
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Namun pada prak  knya, masalah anggaran  sekolah kepada masyarakat 
publik yang  dak transparan alasannya adalah kode e  k  sekolah. Selain itu, 
 komite  sekolah yang dipilih biasanya mempunyai hubungan dekat dengan 
kepala  sekolah, yang pada akhirnya  komite  sekolah yang menjadikan 
legi  mator dari  sekolah dan BHP yang pada tataran   pendidikan menengah 
dengan MBS seringkali dijadikan legi  masi dari pelepasan tanggung jawab 
negara terhadap permasalahan dalam bidang-bidang   pendidikan.

Idealnya, berdasarkan UUD pasal 31 yang diamandemen, menyatakan 
anggaran   pendidikan yang disediakan minimal 20% dari anggaran 
pendapatan negara. Pemerintah dalam se  ap  kebijakan pas   menimbulkan 
gejolak, khususnya bagi  sekolah pinggiran dan  swasta. Mereka yang selalu 
dijadikan korban ke  dakadilan pemerintah dengan alasan anggaran masih 
kurang. Kalau memang kurang seharusnya bisa dinaikkan menjadi 30% atau 
40% karena logikanya, pemerintah mengacu pada sistem  kurikulum negara 
maju, seper   Jerman, Amerika, dan Jepang yang menempatkan program 
  pendidikan sebagai prinsip dasar pembangunan bangsa. Ke  ka RSBI mulai 
diimplementasikan, seharusnya pemerintah  dak membuat BHP atau MBS, 
tapi justru pemerintah memberikan subsidi atau semacam hibah yang 
adil dengan menjamin pembiayaannya, tetapi  sekolah wajib menunjukkan 
prestasi-prestasi sehingga sangat efek  f dan antarsekolah terjadi kompe  si 
untuk mendapatkan prestasi.

Tanggung jawab pendanaan seharusnya harus menjadi tanggung jawab 
negara, seper   semboyan pemerintahan reformasi, yakni   pendidikan dasar 
gra  s. Tetapi pada realitasnya, justru  sekolah berbelit-belit dalam membuat 
aturan, misalnya Dana BOS, khususnya bagi  sekolah  swasta justru menolak 
BOS, karena dianggap menjadi beban administrasi yang seringkali  dak jelas 
aturan atau  kebijakan pemerintah. Apalagi siswa yang mendapatkan BOS 
biasanya  sekolah itu  dak berkualitas. Maka   pendidikan yang terjadi adalah 
orang kurang mampu akan mendapatkan  sekolah yang  dak berkualitas.

Semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan 
bidang   pendidikan  dak lepas dari tekanan utang dan untuk memas  kan 
pembayaran utang luar  negeri 35 - 40% dari APBN se  ap tahunnya sehingga 
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yang menjadi korban justru rakyat. Mereka harus menanggung dampak 
utang negara sehingga   pendidikan yang seharusnya dijamin negara dengan 
anggaran uang pajak, yang seharusnya dari rakyat oleh rakyat, tetapi justru 
rakyat masih harus menanggung biaya   pendidikan, bahkan label RSBI 
yang belum siap dengan  sumber daya  manusia,  kurikulum, evaluasi hanya 
menjadi label.

Rin  san  sekolah bertaraf internasional justru ironis karena label 
internasional tetapi  kualitas local. Bahkan, dengan label internasional yang 
belum siap, membuat   pendidikan semakin amburadul, di mana fi losofi  
  pendidikan dengan asas  hak se  ap warga negara dan menjadi tangung 
jawab pemerintah menjadi kabur, yang lambat laun orientasi   pendidikan 
RSBI membuat   pendidikan terkotak-kotak, bahkan   pendidikan RSBI selama 
ini hanya menekankan pemakaian bahasa Inggris dalam proses belajar 
mengajar. Padahal tujuan   pendidikan bukan sekadar bahasa, tetapi lebih 
menekankan pembentukan pribadi yang cerdas, unggul, dan berkarakter 
dalam menanamkan rasa nasionalisme dalam menjaga keutuhan dan 
tegaknya bangsa Indonesia yang pluralisme dan tetap menjunjung  nggi 
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar dari  sistem Pendidikan Nasional. 
Pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut melihat interpretasi tentang 
suatu fenomena, maka   pendidikan pun dapat dilihat dari sudut prinsip, 
 metode, materi, aspek, dan orientasi, serta hal-hal yang menjadi orientasi 
  pendidikan.

Maju  daknya suatu negara dapat dilihat dari majunya   pendidikan 
di negara tersebut, semakin  nggi mutu dan keberhasilan   pendidikan 
suatu bangsa, secara otoma  s masyarakatnya juga semakin cerdas dan 
kemakmuran dari masyarakat akan tercapai. Oleh karena itu, undang-
undang mengamanatkan agar pemerintah memperha  kan anak-anak usia 
 sekolah agar mengiku     pendidikan dasar tanpa dibebani biaya yang dapat 
menghambat   pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 
tahun 2003 pasal 11 ayat (2) berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya   pendidikan bagi 
se  ap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.”
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Makna pasal tersebut menjadi kabur dengan adanya Badan Hukum 
Pendidikan nomor 9 tahun 2009, yang akhirnya   pendidikan berkembang 
menjadi terkotak-kotak antara orang kurang mampu dan kaya, misalnya 
munculnya  sekolah RSBI dan  sekolah akselerasi dengan biaya operasional 
 nggi yang dibebankan kepada  peserta didik.

Kebijakan   pendidikan seharusnya negara mempunyai tanggung 
jawab mutlak untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Sistem tersebut  dak 
konsekuen dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yang diselenggarakan 
karena masih menggunakan sistem (trial and error) sistem mencoba-
coba dalam merubah  kurikulum tanpa evaluasi yang jelas. Selain sistem 
mencoba-coba, dengan adanya  desentralisasi   pendidikan dan  manajemen 
berbasis  sekolah, banyak kendala yang dijumpai, salah satunya se  ap 
daerah mempunyai  sumber daya  manusia dan  sumber daya alam berbeda, 
maka   pendidikan menjadi  dak merata dan membuat lembaga   pendidikan 
membuat aturan sendiri-sendiri dengan alasan pembiayaan   pendidikan.

Ketentuan untuk mendapatkan   pendidikan dipertegas dalam pasal 
28C Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang   pendidikan yang 
dirumuskan “se  ap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya berhak mendapat   pendidikan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan 
 kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat  manusia,” maka dengan 
 kebijakan bantuan operasional  sekolah (BOS), belum bisa mewujudkan 
 keadilan seper   isi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28D ayat 
(3) dan pasal 28C ayat (1). Maka, dana operasional  sekolah belum efek  f 
dalam rangka menuju   pendidikan gra  s. Secara yuridis, dalam pasal 31 ayat 
(1), dipertegas bahwa   pendidikan menjadi tanggung jawab negara dalam 
implementasinya   pendidikan gra  s. Terbitnya PP Nomor 48 tentang wajib 
belajar dalam aturan tersebut, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah 
merupakan langkah awal terlaksananya pendanaan   pendidikan gra  s untuk 
 ngkat wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP), yaitu tanpa menungut dana dari 

masyarakat. 
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Kondisi faktual,  sekolah- sekolah  negeri   pendidikan dasar masih 
melakukan pungutan untuk mendukung pembiayaran listrik, air, guru 
honorer, bahkan banyak  sekolah  swasta  dak sanggup untuk mengandalkan 
dana operasional  sekolah seper   yang dikemukakan oleh Widiastu  k, S.Pd., 
M.Pd.. Sebagai pengelola dana operasional  sekolah sekaligus wakil kepala 
 sekolah dan  m UPTD di Klaten, ia menyatakan bahwa Dana BOS sangat rumit 
dan sangat birokra  s dan kebijakannya sering  dak transparan. Di samping 
sistem birokrasi yang berbelit, dana yang dikucurkan oleh pemerintah 
belum cukup membiayai pelaksanaan operasional  sekolah, bahkan gaji di 
SD Kanisius belum memenuhi standar dan sangat  dak layak di bawah UMR. 
Tuntutan pemerintah untuk administrasi sama dengan  sekolah  negeri, tetapi 
untuk pendanaan dan gaji, serta  sumber daya  manusia kurang bertanggung 
jawab, maka bagi  sekolah  swasta, dalam hal  keadilan sangat  dak adil tetapi 
kami tetap bertahan karena keadaan.”17

Pelaksanaan program BOS wajib belajar 9 tahun sangat kompleks, baik 
skala nasional maupun regional. Walaupun instrumen telah diterbitkan, 
tetapi kondisi secara umum bahwa program BOS dan wajib belajar 9 tahun 
belum mampu memberikan layanan bagi masyarakat kurang mampu secara 
berkualitas dan pemerintah dalam pengelolaan dana BOS  dak transparan. 
Berikut hasil laporan tentang pengelolaan dana BOS yang ada di Jawa 
Tengah, baik dari hasil wawancara maupun dari tulisan suara pembaca 
dari 12  sekolah yang menjadi sampel di Kota Solo, hanya satu  sekolah yang 
memberikan informasi pengelolaan dana BOS.

Direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Solo, Suroto mengatakan 
kesimpulan tersebut berdasarkan uji akses yang dilakukan sejak 21 Oktober 
2013 selama 17 hari pada 222  sekolah di delapan provinsi se-Indonesia oleh 
YSKK bersama jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Komunitas 
Orang Tua Siswa. “Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI adalah provinsi yang 100% 
menolak memberikan informasi dana BOS. Sedangkan di Jawa Tengah, ada 
 ga Kabupaten, yakni Sragen, Karanganyar, dan Klaten yang 100% menolak. 

Di Solo, sebanyak 91,6% dari 12  sekolah menolak”. Suroto mengatakan, 

17  Wawancara terbuka tanggal 13 Agustus 2013.
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rata-rata penolakan  sekolah untuk memberikan informasi tentang dana BOS 
karena menganggap informasi dana BOS adalah dokumen rahasia. Selain 
itu,  sekolah menilai jika ada pihak yang minta informasi dana BOS, harus 
izin ke Dinas Pendidikan setempat. Sekolah juga beranggapan pihak yang 
meminta informasi bakal melakukan audit. “Padahal yang berhak melakukan 
audit itu hanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Provinsi. Bahkan, di salah satu kota di Jawa Timur, pemohon informasi justru 
dilaporkan ke polisi oleh  sekolah”, terangnya.

Dari hasil analisis Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan 
Surat Pertanggungjawaban (SPj) dana BOS yang diperoleh dari  sekolah 
yang memberikan jawaban, pihaknya menyimpulkan pengelolaan dana BOS 
 dak akuntabel. Lima temuan yang mendukung kesimpulan tersebut, yakni 

satuan harga di RKAS dan SPJ  dak sesuai dengan standar harga barang dan 
jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; ke  dakwajaran pada angka 
nominal yang ada di RKAS dengan SPJ yang sebagian besar sama dan bulat; 
banyak ditemukan kuitansi kosong tanpa keterangan; tanggal dan uraian 
transaksi di kuitansi dan buku kas  dak sesuai; serta banyak transaksi yang 
 dak wajar, seper   pembelian barang dalam jumlah besar se  ap bulan 

padahal jenis barang yang dibeli mempunyai usia pakai panjang. “Hal itu 
disebabkan mayoritas  sekolah dan Dinas Pendidikan belum memahami 
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik”. Sementara itu, Koordinator 
Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corrup  on Watch (ICW), 
Febri Hendri, mengatakan uji akses tersebut dilakukan lantaran banyaknya 
orang tua yang menanyakan pengelolaan dana BOS kepada  sekolah, 
namun  dak mendapat jawaban yang memuaskan. “Harus ada perbaikan 
sistem pengelolaan dana BOS. Poin pen  ngnya pada bagaimana par  sipasi 
masyarakat dalam mengawasi dana BOS. Memang itu dokumen negara tapi 
 dak rahasia,” tegasnya.

Padahal seja  nya RKAS dan SPj dana BOS adalah informasi publik yang 
bisa diakses oleh masyarakat, termasuk orang tua siswa. Pihaknya mendorong 
pemerintah membuat  kebijakan dalam petunjuk teknis (juknis) pengelolan 
dana BOS yang mengatur SPJ dan informasi publik memang dokumen negara 
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tapi  dak rahasia. “Banyak kasus korupsi karena pengelolaan di kegelapan. 
Se  ap tahun, jumlah kasus rata-rata sama, tapi kerugian negara meningkat 
400% dalam kurun waktu 10 tahun. Pada 2003 kerugian mencapai Rp 19 
miliar dan pada 2013 mencapai Rp 99 miliar. Hal itu seiring meningkatnya 
anggaran   pendidikan,” paparnya.

Uji akses tersebut dilakukan di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, 
DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, Aceh, dan DIY. Di Jateng, uji 
akses dipusatkan di tujuh Kota/Kabupaten Karesidenan Surakarta, yakni 80 
 sekolah. Secara rinci, 12  sekolah di Solo, 10  sekolah di Sragen, 10  sekolah di 
Karanganyar, 16  sekolah di Sukoharjo, 10  sekolah di Wonogiri, 10  sekolah di 
Klaten, dan 12  sekolah di Boyolali. Anggota Komisi X DPR RI, Rinto Subek  , 
mengatakan sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya kebocoran 
dana Bos dalam monitoring 13 item pemanfaatan dana BOS. “Pelaporan 
pengelolaan dana BOS kepada Inspektorat dan BPKP yang jelas pada 2013 
 dak ada kebocoran”.18

Dari suara pembaca Bagaimana indikasi suatu kegiatan  pembelajaran 
dapat dikatakan berhasil? Bagaimana peranan dana bantuan subsidi 
  pendidikan dalam meningkatkan mutu   pendidikan di Indonesia? Beberapa 
orang tua  peserta didik mengetahui bahwa subsidi   pendidikan yang 
biasa kita kenal sebagai bantuan operasional  sekolah (BOS) bermasalah 
terkait distribusi maupun alokasi riil di  sekolah. Sebagian wali murid  dak 
tahu atau  dak mau tahu wacana tentang penyalahgunaan anggaran 
  pendidikan sehingga tak berpikir penyalahgunaan anggaran tersebut dapat 
memengaruhi mutu   pendidikan di tempat anak-anak mereka menuntut 
ilmu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keungan No.246/PMK.07/2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2013 dan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.1312012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 
alokasi dana BOS untuk triwulan IV periode Oktober - Desember 2013 lalu, 
yaitu Rp 145.000/siswa untuk SD/SDLB dan Rp 177.500/siswa untuk SMP/
18 Harian Solopos, Senin, 9 Desember 2013.
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SMPLB. Total yang dialokasikan untuk SD/SDLB sebesar Rp 429.364.720.000 
dan SMP/SMPLB sebesar Rp 652.434.117.000. Dengan dana sebesar 
itu, ekspektasi para wali murid adalah pemerintah menjalankan visi 
mencerdaskan anak bangsa melalui gagasan program wajib belajar 
sembilan tahun dan  dak mengurangi mutu   pendidikan dalam kegiatan 
 pembelajaran. Dana   pendidikan merupakan kekayaan bersama dalam 
upaya menumbuhkan generasi yang lebih baik. Aliran dan penggunaan dana 
  pendidikan harus transparan dan bisa diakses masyarakat luas.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana suatu kinerja  ap 
instansi   pendidikan yang mendapat dana dari pemerintah. Masyarakat 
berhak mengetahui kemana dana tersebut dibelanjakan. Kita tentu ingat 
fenomena “obor blarak”, yaitu kiasan jika kita membakar daun pohon 
kelapa atau blarak, saat kita membakarnya di awal akan berkobar-kobar 
dan dalam waktu singkat akan padam. Bagaimana kita menyikapi fenomena 
penyelewengan penggunaan dana di dunia   pendidikan dalam  njauan luas 
akan berpengaruh terhadap generasi penerus kita. Pada dasarnya banyak 
kasus terkait pengelolaan dana   pendidikan yang berasal dari pemerintah 
pusat maupun daerah. Pertanyaannya, apa yang telah, sedang, dan akan 
dilakukan wali murid terkait hal tersebut?

Beberapa langkah yang dapat ditempuh, yaitu dengan menuntut 
transparansi mengenai alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, serta transparansi pengelolaan  ap unit kerja 
sektor   pendidikan. Tiap unit kerja sektor   pendidikan semes  nya dapat 
memberikan buk   nyata penggunaan anggaran sehingga masyarakat luas 
dapat mengetahui langkah riil yang dilakukan demi menunjang terwujudnya 
peningkatan mutu   pendidikan.19

Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji apakah peraturan 
hukum yang dibuat oleh para elit negara bekerja atau berfungsi 
sebagaimana mes  nya dan efek  f berlakunya dalam masyarakat atau 
justru  dak efek  f bekerjanya. Bekerjanya atau berfungsinya hukum  dak 

19  Musthofa, Hafi d Ali. “Suara Pembaca”, Harian Solopos, Rabu, 15 Januari 2014.
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seper   yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum perlu diteli  , pada 
komponen elemen manakah yang  dak bekerja sebagaimana mes  nya. 
Apakah datangnya dari pembuat peraturan hukum, apakah dari para 
penerap peraturan/pelaksana ataukah dari pemangku peran. Selain itu, 
dapat dikaji kendala -kendala eksternal global yang menyebabkan hukum 
 dak dapat dilaksanakan sebagaimana mes  nya, misalnya tekanan-

tekanan internasional (State, Organisasi Internasional dan Non Government 
Organisa  on/NGO). Bahkan, pada saat ini tekanan-tekanan internasional 
sangat besat pengaruhnya terhadap pembentukan hukum,  dak terkecuali 
Indonesia.

Salah satu penyebab lemahnya transparansi dana   pendidikan dasar 
gra  s melalui dana operasional  sekolah sangat dipengaruhi dan ditentukan 
oleh kinerja pengawas dan penegak hukum peraturan perundang-undangan 
dan sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa 
efek  vitas sebuah  norma hukum sangat dipengaruhi pemerintah merupakan 
pendapat yang realis  s, sebab pelaksanaan hukum di Indonesia pada saat 
ini sangat ditentukan oleh pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaksana 
penegakan hukum. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh legal culture atau 
budaya hukum masyarakat dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat, 
bahwa dalam masyarakat yang kesadaran hukumnya baik, dalam penger  an 
kesadaran hukum baik untuk memahami pen  ngnya   pendidikan dan budaya 
atau lingkungan masyarakat, dalam penger  an kesadaran hukum baik, maka 
tanpa adanya   pendidikan dasar gra  s, masyarakat sudah menger   apa yang 
harus dilakukan dan apa yang harus  dak dilakukan sehingga tanpa adanya 
peraturan pemerintah tentang wajib belajar, hukum dapat benar-benar 
berlaku efek  f.
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