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Menyusuri alur perkembangan pendidikan di dunia ketlga fikir bebas."lanjutnya. 

umumnyadandi Indonesiakhususnya. terutamaseJak satu dasa Cara berfildryangdemikian 
warsa terakhir. niscayakitaakanmenemukanbeberapake;nam- ini sudah mempola. htngga Se~ . 
pakanyangmenariktentangmodel. sistemberikutderivatfenom-_ lanjutnya memuneulkan apa 
enadanpersoalanyangmenyertainya. Oemikianhalnyadeng~, yang sering' d.l~ebut orang 
dinamikaatau perubahan orientasi pendidikandi Indonesiaitu "mental teIjajah"pada masyar-
sendiri. Menyambut Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei akat. dlsamping orang lngin 
1991. "KartCka"mulaihartinimeriurunkantulisandarthasilwa- aman. atau juga. tngtn men--
wancara antara lain dengan Ariel Heryanto, lolA; ProfSlamet dapatkan penghargaan.-Oalaril' 
Rahardjo,lIAduiPrOfl)rSatJiptoRaharcijo.SH,yangmemper- hubuhgan dengan tnl dleon-
btncangkan problematika pendidikan di Indonesia. tohkan. ketikakaumnaslonalis 

........... _..;._..;.. ..... ___ ....;;._~~~~'I""'~~~ ............ ~ ....... ~ merebut Indonesia dart tangan 
- Apabtla bolch kita daftar. bebas dari imbas pengaruh. - Jepang. banyak orang Indone-
ada dua persoalan pokok atau aspirasi, tokoh - tokoh sia sendirl yang tidak 
pendidikan di Indone~ia yang pendidikanaltl:matifduniake- menyetujutnya. Malah semen., 
akan terus aktual. Pertama.,'· ~a.sepertiPauloFreiredeng8.?, " Ariel Harianto ,tara orang menghendaki agar 
penyempitanpengertianbahwa Pendidikan Kaum Tertindas ,-~~ ~- ~- BeIanda kembali menjajah In-
pendidikanseringdiidentikkari dan "Pendidtkan s,ebagai tidak ada LSM yang bergerakdonesia. __ 
dengansekolah,ataudikhotomi Praktek Pembebasan' sertil dalam bidang itu. LSM yang Contoh lain dalam hubun
pendidikan formal - nonformal Ivan Illich dengan "Bebas dafi melakukan gerakannya dalam gannya dengan usaha pem
yang masihjauh untuk dipan- Sekolah','. Ini memperkaya bidang pendidikan. biasanya bebaskan diri dari keterbe
dang sebagai suatu keutuhan. pendidikanalternatlfyangdita- mengarah pada p.endidikan lengguan pemikiran yang telah 
atausaltngmelengkapi. warkanolehbanyakLSM.kar- anak - anak atau pendidikanmengakar dalam kehidupan 
___ KedlIa.orientasipendidikan enapesertadidikdiharapbukan nonformal yang sifatnya masyarakat hingga memun
yang terlaJu prakinatlk,yang sekadar menjadi "sekrup" di praktis.ApayangdikeIjakanini eulkantek~~tekananinter
memberatataubahkansemata dalamduni;iI<:eIja.nam,unjuga merupakan suatu bentu, k nal adalah soal penindasan 
- mata menjadikan lembaga menJadipemikir-pemildrkrttls- pendidikanalternatlfyangdita- wa~ita. 
pendidikan sebagai "pabrtk" yang memiliki koplitmen kuat warkan. Wanita yang melakukan 
yang melayani kebutuhan terhadap kemaJuan masyar- Pendidikan alternatif ini, usaha pembebasan diri. tern-
pasarankeIja.yangantaralain akatseldtarnya. menurut Ariel. merupaka~ yata mendapatbanyaktentan-
terslirlpul dart istilah "tenaga/ Kevakuman suatu pola pendidikan yang ti, gan dart kaum sejenisnya; dis-
saIjana~iappakai". Munculnya LSM ya~g dak berorientasi menyiapkan amping kaum laki - laki. Se-

Oikhotomi pendldikan for-bergerllk ~dalam bidanii;endi- tenaga keIja yang siap pakai babnya tidak lain karena pada 
mal-nomormal.mungkindapat dikan masvarakat dillhat oleh bagi kabum kapiktalis. Tetapi diri wanita telah terbentuk 
di d b .". meneo a untu mengem- Iter! I h'-' pan ang se agai ruas sam- Ariel Heryanto. staf pengajar uk _ menta >JaJa ~u. 
bungan's_ejarahpendidlkall... Pasca SaIjana UKSW Salatiga, ~:~~k~~t~ban~:;:r_ Namun demikian. keter-, . 
ldta, seoagaimanayang dapat sebagaisalahsatujawabandart tl t rtu p adaUUO'4~ batasanapapunyangterdapat 
ldta simak dart apayang diker- situasi yang belum sempuma er b g bias~la Jika LSM pada LSM. udal< mengurangi 
jakan oleh Ki Hajar Oewantara semacam itu. ber e~ dalam bidan di- fungsinyadalammengtsikekos
yang gigih menyelenggarakan Menurut Ariel. mengutip dtJn as ek edukaUf

g
• kali- ongan pendidikan yang dtla

pendidikan untuk anak - anak pendapat Ivan Illich. karena . tatifl . J Phi bib bagus dart- ksanakan oleh pemerintah. 
dengan TalllfUl Siswa-nyayang pendldikanyangdtlakukanoleh ,nya au e ·'Yangpentingdisini.likapartai 
pada gilirannya, dengan pen- pemerintah. tak terkecuali pe- _Berumb. Ke Hal Xl Ko]. .'l-~ danparlemenadakekosongan. 
garuh Barat (baca. Belanda), merintahmanapun.tidakbakal LSM •.•..•...•....••••..•. maka LSM yang mengisinya. 
oerkembang se, bagai pendfdi- mampu merijangkau masyar- pada pendldikan yang dila- Selanjutnya.jikaadakekoson
kan' formal yang kita kenaI akatnya secara keseluruhan. kukan pemerintah. Banyak hal gan dart fihak LSM. harus ada 
hingga kini. Sementara, Ki maka situasi kevakuman pun yang menyebabkannya. Kom-- fihak lain yang harus mengtsi 
AgengSoeIjomentaram . .dengan teIjadl. Oi negara yan%aling ponen kurikulum mi, sa, lny-a. kekosongan Hu. Oemikian 
doktrtn 6-sa-nya. sabutuhe. kayasekalipun.seperti_ erika Ternyata dalam pelaksanaan- seterusnya. sehingga memun
saperlune, sacuklApe. sakepe- misalnya. dengan u 'g yang nyakomponentnilebihfleksibel culkantrap-trapuntukmen~! 
nake. samestine dan sabenere. melimpah tldak bakal mampu ketimbangkurikuluumyangdi- kekosongan- kekosongan uu. 
telah meletakkan batu - batu ~mela)'ant pen~idik~ ~asyar-__ laksanakan pada pendidikan jelasAriel Hervanto. " _____ 
tertama yang kelak memberi_ akatSepertiapayangdijanjikan formal yang diselenggarakan 

entuk pada pendidikan (bagt) oleh departemen pendidikan- pemerintah. . . 
orang'dewasa yang kemudian nya.Persoalaninimenjadilebih Namundemikian. apayang 
melembagaseba£1ajD.en~ __ serius tatkala melihat pendi- dilakukan LSM harus diakui 
nonformal., dikan yang dtlaksanakan di memilikibanyakketerbatasan. 

Perkembangan lebih lanjut. duniaketiga banyak ketimpan- Tanpa memerinei lebih lanjut. 
menunjukkan. bahwa pendi- gannya. keterbatasan - keterbatasan 
dikan tOrmal. nyatanya belum Oengan melthat kenyataan LSM tersebut oleh Ariel Her
eukup menlad1 Jawaban ~r- ini. tidak heran kalau muneul yanto disebabkan oleh banyak 
hadap problem - problem lembagayangberfungsi untuk faktor. Seperti birokrasi mls
konkret - prakmatik, terutama mengisi kevakuman pendi- alnya.olehkarenadalammela
kebutuhan dunia keIja. Jadi- dikan yang tidak dapat dtla- ksanakan suatujenis kegtatan 
1ah. alterna,tif dicarl. Jawaban ksanakan oleh parle men atau tertentu. LSMharusmemenuhi 
ditemukan: tumbuhnya lem~ ,partaipolitlk. sekaligussebuah sekiait tahap periztnan yang 
baga - lembaga nirlaba (non- . peringatan kepada siapa pun sangatmelelahkan.HinggaLSM 
profit) seperti LSM (Lembaga untuktidakmengharapkanhal merasakan adanya tekanan -
Swadaya M'asyarakat) yang - hal yang tidak pada porsinya. tekanan yang dtlakukan oleh 
tekun. berkarya dalam d1am. Oi stnilah LSM mendapatkan fihak pemerintah. 
menyelenggarakan berbagai pe,luang untuk mendayaguna- Ternyatatekanan-tekanan 
bentuk dan aras pendldikan J<:an~rannva.--- - ~ -, -----itu tidak hanya datang dari 
alternatif.denganpersertadidik PendidikanA1tema~ pemertrltah. Fihak - fihak lain 
yangjugamajemuk. MenurutpengamatanArie~. nonpemerintah pun. menuntt 

Model atau paradigma kebanyakan LSM memang u- Ariel juga memberi tekanan _ 
pendidikan nonforinal ini tidak dak berorientasi dalam bidang tek~an yangUdakbisadiabaic 

pendidikan. Itu udak berarti kan begitu saja. 
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-. PerubalWi StrUktura1 . 
Karc:~~_:berbaga.! }ceter::. 

Dari Halaman I 
batasanyangdihadapioleh1.SM 
dalam mengisi kevakuman 
pendidikan yangdilakukanoleh 
fihak pemerintah, maka mem
pakan hal yang mustahil jtka 
LSM ingin melakukan peruba
han pendidikan yang sifatnya 
struktural. Jlka ada satu-dua 
LSM yang mengklaim.bahwa 
fihaknya melakukan gerakan 
semacam itu, bisa jadl. Namun 
begitu, tidak ber.u11· membert 
gambaran senyatanya dalam 
praktek. 6-

'_~ Sebel1arnya, tugas mela
kUkan perubahan·pendldikan 
yang slfathya struktural1!!rse
but adalah universitas. Karena 
lembaga lni sifa¥tya universal 
dan mencakupb1dang -bidang , 
yangluas. Sayarigrlya. universi
tas di banyak Je~pat, tidak 
hanyadi IndoneSl'al-maktnlama 
tidakdapatdlulqrrkualttasnya. 
Inl dlsebabkan ,f,anyak faktor. 
Desakan eko9Pmi mtsalnya, 
yang dalam bii.nyak hal mem
buat lembaga yang dljagokan 
melakukan perubahan secara 
strukturallni, sudahmula.i ber
ortentasl pragmatis, hanya her
tujuan menyiapkan manusla 
yangsiap keIjaq:lisalnya. Teka
nan polilik pun menu.rut Ariel 
menyebabkan universitas tidak. 
dapat menJaiankan fungsinya 
seperti yang dlharapkan. 

Dengandemiklan,Jtkatem' 
yata universitas tidak mampu 
melaksanakanapayangmenja· 
di slogannya. id~smenyadan 

, fungsi - fungsinia, slapa pun 
Udak bisa menyaJahkrui begitu 
saja. Banyak faktor yang'Udak 
mendukung harapan itu. (Ber· 
sambuntJ .. 
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