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memiliki tantangan tinggi dari berbagai para penyelenggara pendidikan menRepublik Indonesia.
sisi. Begitu kompleks situasi sehingga junjung tinggi nilai keagamaan (bukan
h
d
blsa dikatakan, siapa pun menterinya agama apalagi agama tertentu saja) dan
Waja mu a ya~g.
perlu memiliki kemampuan ~ema.- nilai kultural Cartinya, bisa m~mahamr
diharapkan bisa
harni dan mengelola keragaman s1tuas1. berbagai sudut pandang has1l pemamembuat terobosan
Mengandalkan perubahan hanJ:'a !?ada haman budaya, a~a~ kemajemukan
seorang menteri tentu suatu kemgman bangsa yang ·berartl d1 sekolah), maka
dalam dunia pendidikan berlebihan, tetapi kita bisa berharap setidaknya perbedaan akan dipandang
erupakan ]. eJ" ak
apabila sang menteri mem.ulai wak- sebagai kekayaan lingkungan sehingga
lnl m
tunya bekerja dengan menunjukkan kelangkah sangat beranl mampuan mendengar d~ ~einginan "dirar akan" dalam berbagai cara.
untuk belajar. Barang~all dl sanalah Ruang perjumpaan
Pres iden Jokowi. Apalagi
.
kekuatan anak muda 1tu, yang sudah
&!,at situasi bangsa sedang memperNadl· em Makarim leblh • kita dengar akan dilaksanakan menteri lihatk<\11
betapa banyak narasi negatif
dikenal dengan
baru. pada seratus hari pertamanya beredar mengenai sikap atau setidaknya
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sia memang bukan fungsi dari
kematangan dan kedalaman ~
pemikiran. Ki Hadjar _Dewantara inendirikan Taman S1swa
di tahun 1922 pada usianya yang
ke-33. Pemikiran beliau sangat jauh
melampaui zamannya
.
Dorongan beliau mengenru kemerdekaan berpikir \'guru perlu mendorong muridnya mencari jawaban dan
sumber belajar sendiri") ata~ ungkapan
"ing ngarsa sung tulada,_ mg mady~
mbangun karsa, tut wu:z handayanz ·
(te~emahan beJ;>asnya "di depan ~emben contoh, di tengah member~ semangat berkary~ secara setara,_ di . be~
lakang memben do~ongan maJU me
mimpin") . sanga~ ~eJalan deng~ berbagai teon I?endidikan_mut_akhir. B~kan, tut wurz handayanz, bagian_ tera~m
dari tiga bagian proses pembelaJaran ~tu,
disertakan dalam logo Kementenan
Pendidikan sejak 1977.
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tang Sistem Pendidikan Naswnal pada ngat dibutuhkan untuk penguat dan
Pasal 4 mengenai Prinsip Penyeleng- menjadi inspirasi lingkungan.' Sudah
garaan Pendidikan, khususnya Ayat 1• waktunya Kementerian Pendidikan ~an
sesungguhnya bisa menjad! pegangan Kebtidayaan mengupayakan agar setiap
seluruh pemangku kepentingan yang penyelenggara pendidikan me~asukkan
berada dalam dunia pendidikan. Pas~ upaya menciptakan ruang perJumpa:U:
tersebut- yang · lengkapnya berbunYl, sebanyak-banyaknya dalam berbagru
.
"Pendidikan diselengg~akan secar~ de- pendekatan.
Sekolah sebagai ruang perJumpaan
mokratis dan berkeadil:U: s~rta t1_dak
diskriminatif deng~ m~I1~unJung tmg- berbagai l~tar belakang akan menyiapgi hak asasi manus1a, rulru keagamaan, kan anak menyongsong masa depan menilai kultural, dan kemajemukan .J:>ang- reka. Mereka yang nyaman b~rada dasa"-seharusnya menj adi dasar plJakan 1am keragaman tentu akan lebih mu~~
seluruh kebijakan dan pelaksanaan p~o- berkomunikasi, bekerja sama, berpiJ?~
ses pernbelajaran. Berbagai hal b1sa kritis (karena memiliki kepercay~ din
diatasi bilamana para pemangku ke- dalam keragaman itu), dan kreatif. Itupentingan memahami pentingnya ka- lah empat kompetensi minimal yang
ta-kata kunci ayat tersebut.
perlu dimiliki siswa.
Dari pertemuan Yayasru1 C~aya GuDi tengah keragaman, seseorang lebihru dengan berbagai komumtas pen- mudah dilatihkan menyatakan kekuatan
didikan, baik kepala sekolah, guru, ko- diri, menemukan kekuatan lingkungan,
mite sekolah, maupun Lembaga_ Pen- dan berperan untuk kebaikan dan perdidikan Tenaga Kependidikan, ternyata baikan. Masa depan membutuhkan ke-
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sadaran untuk maju bersama.
Kapitalisasi keragaman sangat penting" dicerminkan dalam berbagai kebijakan yang merupakan turunan klm~
susnya Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional di atas. Berbicara mengenai turunan, pelaksanaannya tentu perlu melibatkan
Badan Standar Nasional
Pendidikan dan Badan
Akreditasi asional. Seberapa jauh sesungguhnya prinsip penyelenggaraan pendidikan dipandang sungguh-sungguh sebagai suatu prinsip bisa terlihat dari gambaran profillulusan yang diharapkan, indikator akreditasi sekolah, dan
penilaian kinerja guru.
Penekanan pada tugas guru
selayaknya sejalan dengan keberpihakan pada pemahaman adanya
tantangan yang sangat berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Upaya untuk menyamaratakan, apa pun alasannya, bisa
menjadi pemborosan energi. Menemukan praktik baik di lingkungan merupakan langkah
strategis. Bukan saja sebagai penguat para pelaku, melainkan juga
menjadi inspirasl yang lainnya.

Angkat praktik baik
Mengangkat praktik baik yang bertebaran di daerah, di daerah ter~ pencil sekalipun, akan menjadi pu, 1
puk untuk harapan bahwa guru
sudah melakukan tugasnya secara
tepat. Untuk dapat melakukan itu, seluruh pejabat terkait perlu memiliki
kemampuan mendengar, berpikir dalam
herring, bersikap jujur serta kritis; bahkan pada diri sendiri.
Tiga pi.Jsat pendidikan yang disebut
Ki Hadjar Dewantara sebagai "alam
perguruan, alam keluarga, dan alam
pergerakan pemuda" layak terus diupayakan. Alam adalah terminologi
yang menyiratkan keluasan. Kata kunci
"gotong royong'' diucapkan pada hari
pertama menteri baru berada di Gedung Kemdikbud. Tertangkap dengan
jelas bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dipandang sangat penting.
· Meskipun demikian, untuk bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seluruh jajaran kementerian (dan
"turunannya") perlu menghayati sikap
demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif seperti tertuang pada prinsip
penyelenggaraan pendidikan di atas. \
Bukankah Kementerian Pendidikan'
dan Kebudayaan merupakan penyelenggara pendidikan terbesar di n e g e /

