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ASAL USUL

Biaya Sekolah

Ariel Heryanto

SEPULUH tahun lalu banyak orang menuduh media massa Indonesia menjadi
komersial. Berubah dari "pers perjuangan" menjadi "pers industrial". Kualitas
jurnalisme dianggap mengecewakan. Yang dipersoalkan publik bukan tingginya
harga koran, tetapi rendahnya mutu informasi yang disiarkan.

Sekarang keprihatinan itu hampir lenyap tanpa bekas. Bukan karena pers kita
kurang komersial. Sebabnya, sejumlah perusahaan pers telah mampu tampil
matang dan profesional sebagai industri komersial. Publik kelas menengah mulai
menikmati hasilnya.

Kini ganti lembaga pendidikan yang beramai-ramai dimaki telah menjadi
"komersial". Berbeda dari pengecam pers sepuluh tahun lalu, belakangan tidak
sekali pengecam lembaga pendidikan yang berdemonstrasi. Bukan rendahnya
kualitas pendidikan yang memicu kemarahan publik. Sumber kekecewaan
mereka adalah mahalnya ongkos pendidikan dan perlakuan istimewa bagi calon
siswa atau mahasiswa yang membayar lebih tinggi.

Sebagai orang yang beruntung bisa sekolah tinggi, hanya bermodal dengkul dan
dukungan beasiswa, saya bisa paham kegelisahan para kawula muda dan
orangtua mereka. Namun, apa boleh buat. Komersialisasi kehidupan sudah
mendunia secara gencar sampai di kampung dan desa paling ujung. Negara-
negara komunis yang selama abad ke-20 paling gigih menentang komersialisasi
dunia kini telah terkulai dalam pelukan kapitalisme, lalu bercumbu dengan bekas
musuh bebuyutannya.

Memang komersialisasi kehidupan tidak pernah total. Di pusat-pusat kapitalisme
dunia kehidupan komersial diimbangi tradisi berderma dan berbagai kegiatan
nirlaba. Banyak program pembangunan nasional dan organisasi nonpemerintah di
dunia ketiga, termasuk Indonesia, dibiayai lembaga penderma asing seperti itu.

MUNGKIN gejala "kapitalisme global" layak terus dicurigai, tetapi sampai
sekarang belum tersedia alternatif yang lebih baik. Sementara yang lebih baik
masih sedang dicari atau disiapkan orang-orang hebat, ada baiknya kita
memahami secara lebih teliti dan kritis yang telah hadir di muka hidung.

Mengapa jutaan orang berebut tempat masuk lembaga pendidikan? Mengapa
mereka marah-marah bila ditolak, atau bahkan khawatir akan tersisih sebelum
seleksi dimulai? Jawabnya bermacam- macam. Salah satu yang paling lazim
adalah alasan ekonomi.

Se
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Orangtua membiayai sekolah anaknya dan anaknya jungkir-balik bertahun-tahun
menyelesaikan berbagai persyaratan dan ujian untuk lulus, dalam rangka
menyiapkan posisi ekonomi yang baik bagi si anak di masa depan. Kedudukan
ekonomi yang baik menjanjikan perbaikan prospek bidang lain: sosial, budaya,
dan politik. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi dunia.

Dengan kata lain, pendidikan diperebutkan jutaan orang setiap tahunnya dengan
motivasi "komersial". Mungkin ini bukan satu-satunya motivasi bersekolah. Itu pun
biasanya karena desakan keadaan, bukan pilihan selera pribadi. Yang jelas
jutaan orang berebut sekolah biasanya bukan dengan alasan utama, ingin jadi
lebih saleh, jujur, kreatif, kritis, atau pengasih sesama.

Semangat komersial yang mendorong jutaan orang berebut sekolah itu tidak
aneh. Yang aneh, bila orang-orang yang sama itu memaki-maki lembaga
pendidikan karena ikut-ikutan bertingkah komersial. Ibaratnya, tengkulak yang
marah-marah kepada pedagang di pasar karena mereka menjual barang untuk
cari laba seperti dirinya sendiri.

WALAU tidak dinyatakan secara resmi, lembaga pendidikan dijalankan oleh
makhluk yang tidak berbeda jauh dari mereka yang berebut sekolah. Guru,
dosen, dan pegawai lembaga pendidikan juga butuh dana. Mereka ingin mencicil
pembelian rumah, biaya kesehatan, dan menyekolahkan anaknya. Berpuluh
tahun guru dan dosen kita hanya menggigit jari menyaksikan lebih besarnya gaji
profesi lain yang belum tentu lebih berjasa kepada masyarakat. Bahkan, mereka
terbengong-bengong menyaksikan kemewahan gaya hidup para anak didik yang
diasuhnya.

Komersialisasi tidak selalu memperburuk keadaan, seperti telah dibuktikan
industri pers dalam sepuluh tahun terakhir. Tetapi komersialisasi juga tidak selalu
membawa berkah seperti dicontohkan di banyak negara. Yang perlu diwaspadai
bukanlah komersialisasi pendidikan itu sendiri, tetapi pengelolaannya, etika, dan
dampaknya pada kualitas pendidikan.

Selama ini dari luar lembaga pendidikan lebih banyak terdengar kritik terhadap
tingginya biaya pendidikan. Bukan kualitas pendidikan. Berbeda dari kritik
terhadap pers. Apakah kualitas pendidikan kita dianggap sudah hebat? Apakah
masyarakat lebih peduli pada ijazah ketimbang kualitas lulusan?

Persoalan kita bukanlah bagaimana memusuhi lembaga pendidikan yang
mencoba bertahan hidup atau berbenah diri lewat jalur komersial. Persoalannya
adalah bagaimana mengolah keadaan yang kejam ini menjadi peluang. Tanpa
pengawasan, komersialisasi di bidang apa pun hanya menggalakkan korupsi.
Juga dibutuhkan serangkaian kebijakan di tingkat negara, selain lembaga lokal,
untuk menandingi atau mengendalikan hukum pasar yang bisa brutal.

Dibutuhkan lebih banyak lembaga pendidikan alternatif non-gelar. Juga
pendidikan bergelar yang berbeda dari sekolah umum atau universitas. Tetapi
semua ini hanya bisa jalan dan mujarab bila ada insentif ekonomis sepadan.
Selama ini berlangsung diskriminasi yang menguntungkan lulusan universitas dan
sekolah umum, dan merugikan lulusan lain.

Negara berkewajiban membantu keluarga jelata dalam menghadapi biaya
pendidikan yang telanjur mahal, termasuk pinjaman berjangka panjang dan bunga
rendah. Sementara itu, khalayak umum perlu gencar memantau agar
komersialisasi pendidikan bisa diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan,
seperti yang sudah dilakukan terhadap pers.

Semua itu jelas tidak mudah. Muluk mungkin. Tetapi masih lebih bermanfaat
dipergunjingkan ketimbang meratapi sejarah masa lampau yang sudah lewat atau
menyangkal realitas sejarah masa kini yang sudah mendunia. *
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