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Saat ini masyarakat sedang dihadapkan dengan krisis multidimensi. Krisis ini 

seakan menjadi penyakit paling akut yang pernah diderita oleh generasi umat 

manusia. Krisis yang sudah tidak lagi menyangkut masalah kriminal tapi sudah lebih 

dalam, yaitu menyangkut masalah moral. Jika krisis moral telah terjadi, benteng 

terakhir adalah pendidikan. 

 Tapi ironisnya, pendidikan yang seharusnya berwibawa, elegan dan menjadi 

pengamat atas kehidupan sudah rapuh bahkan ibarat benteng sekali terkena 

hantaman peluru sudah hancur berkeping-keping. Bahkan kini benteng-benteng itu 

bukan lagi melindungi ataupun menciptakan rasa aman dan tentram, malah 

meresahkan. Terbukti banyaknya kasus tawuran pelajar diberbagai daerah. Menurut 

Komisi Perlindungan anak (KPAI) sedikitnya sudah 17 pelajar meninggal dunia akibat 

tawuran di wilayah jabotabek sejak 1 Januari 2012 hingga 26 September 2012. Jumlah ini 

meningkat dari tahun sebelumnya. 

Sementara data dari Komnas Anak, jumlah tawuran memperlihatkan kenaikan 

pada bulan pertama tahun 2012. Hingga bulan Juni, sudah terjadi 139 kasus tawuran di 

wilayah Jakarta. Sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian. Sementara pada tahun 

2011, ada 339 kasus tawuran menyebabkan 89 anak meninggal dunia. 

Cukup rumit, sehingga Winarno Surakhmad menyebutnya sebagai “busung 

pendidikan”. Ia menyebutkan bahwa negeri ini mengalami busung lapar dan busung 

pendidikan. Busung lapar adalah fenomena yang tampak, di bawahnya ada busung 

yang lebih besar lagi, lebih berbahaya lagi, busung pendidikan. Winarno menegaskan : 

Dalam bangunan sekolah yang tinggal menunggu roboh, dengan perlengkapan 
usang seadanya, dengan tenaga guru sedapatnya, yang mengajar semampunya 
berdasarkan kurikulum sebisanya, anak bangsa duduk dengan tekun belajar 
sesuatu untuk lulus ujian. .....Apakah yang dipelajari itu masih akan berguna bagi 
kehidupan mereka ssesudah lulus ?. (Winarno Surakhmad, Pendidikan Nasional 
Strategi dan Tragedi. Jakarta : KOMPAS, 2009, h. 13.) 

Menurut saya, seharusnya pendidikan menjamin kehidupan mereka kelak. Lebih 
jauh, seharusnya pendidikan membentuk karakter moral generasi yang baik sesuai 
dengan adat ketimuran bukan malah membentuk moral premanisme.  

Belum lagi kita saat ini sedang memasuki era globalisasi yang perlu penyikapan 
bahkan penyaringan agar tidak serta merta menerima produk asing sebagai 
percontohan pendidikan maju, dengan tidak melihat kondisi sosial masyarakat. Jika 
tidak dicermati secara bijak akan memunculkan loncatan-loncatan nilai kehidupan. 



Konsekwensinya, orientasi pemanusiaan pun berubah telak. Terkait hal ini H.A.R. 
Tilaar menyebutkan : 

Kehidupan politik sosial, ekonomi, mengalami perubahan-perubahan yang besar. 
Dalam kehidupan ekonomi, kita mengalami pasar terbuka. Dalam kehidupan 
ekonomi, kita mengalami pasar terbuka. Dalam bidang politik, umat manusia 
mengalami pergaulan internasional yang seba terbuka, yang melahirkan budaya 
serba “world” seperti bahasa inggris yang menjadi bahasa dunia dan dunia 
pendidikan-pun berlomba-lomba menjadi world class university. Semua 
perubahan global itu tentunya memengaruhi pendidikan. (H.A.R. Tilaar, 
Kekuasaan dan Pendidikan Mnajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran 
Kekuasaan. Jakarta : Rineka Cipta, 2009, h. 3-4.) 

Masalah mendesak bangsa ini sangat pelik, banyak hal-hal yang perlu 
diprioritaskan. Salah satunya agenda refomasi. Reformasi adalah gerakan sosial yang 
menginginkan perubahan total dalam tatanan kehidupan. Dihadapan globalisasi, 
Amien Rais, menenggarai ada sejumlah masalah yang harus dicermati : 

Di Indonesia, dewasa ini dirasakan kemerosotan nasionalisme oleh kekuatan-
kekuatan globar. Lunturnya nasionalisme ini disebabkan karena globalisasi yang 
mengembangkan demokrasi serta hak-hak asasi manusia yang telah berbentuk 
menjadi etnosentrisme yang sempit bahkan melahirkan sentimen yang 
mementingkan golongan ; eufoia kebebasan yang memicu disintegrasi bangsa, 
orang lebih memilih mengonsumsi produk dan jasa dari luar negeri, 
mempercayakan pengelolaan sumber daya ekonomi kepada modal asing. (Amien 
Rais, Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia, Yogyakarta : PPSK Press, 
h. 230-233) 

 Gerakan reformasi yang dilakukan mulai tahun 1988 sebenarnya hal yang tepat 
dan patut disyukuri. Namun jika semua itu hanya sekedar euforia sesaat, bahkan 
hanya sebuah nama sebagai ajang bangga-banggaan beberapa tokoh reformasi saat itu, 
tidak akan pernah bisa menjadi kendaraan perubahan dalam arti sesungguhnya. 
Dalam tulisan Sindhunata “Sewindu Reformasi.” Ditemukan : 

Tapi apa yang terjadi selama sewindu reformasi ini ? tak ada kepercayaan di 
antara kita bersama. Malahan saling curiga yang mendominasi hidup berbangsa. 
Tak ada tekad bulat untuk meraih masa depan bersama. Tak ada dinamika dan 
refleksibilitas perubahan. Selama orde baru kita paksakan hidup dalam 
keseragaman itu. Tapi sekarang kita justru ingin berbalik menuju keseragaman 
tersebut, bahkan dengan amat ekstrim”. (Basis, Nomor 03-04, Tahun ke-55, 
Maret-April, 2006) 

Dalam tulisan Sindhunata ini, ada sedikit kekhawatiran bahwa reformasi yang 
telah berjalan hampir 14 tahun ini belum menunjukkan hasil idealnya. Dunia 
pendidikan-pun semakin menunjukkan kekacauan. Ujian Nasional (UN) yang 
seharusnya sakral menjadi ajang jual beli para calo. Belum lagi pembocoran soal UN 
menambah rapor buruk kinerja pendidikan di Indonesia. 



 Sebenarnya visi pendidikan kita memang ada, jauh sebelum pendidikan 
dikelola sedemikian rupa. Ki Hadjar Dewantara mengatakan “ Ing Ngarso sung 
Tulodho, Ing madyo mbangun karso, Tut wuri handayani” namun masyarakat tidak 
menjadikannya sebagai visi bersama. 

 Rencana Stretegis Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan 
nasional memiliki visi “Terwujudnya sistem pendidikan untuk memberdayakan semua 
warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 
mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah. “Selanjutnya, manusia 
Indonesia pada 2025 diarahkan menjadi “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. 

 Inilah yang harus menjadi PR bersama. Pemerintah, Guru tidak akan pernah 
bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan masyarakat. Jika semua kompak dan 
mempunyai tanggung jawab tiap individu paling tidak mencerdaskan diri sendiri 
maka visi tersebut mungkin bisa dicapai. 

 Sebuah tulisan KH. R. Zainuddin Fananie dalam bukunya Pedoman Pendidikan 
Modern menegaskan, “Ingatlah, manusia yang hanya memiliki kepandaian, apabila 
berbuat jahat, akan lebih jahat dari orang bodoh.”  


