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Dengan otomoni daerah, banyak hal yang aneh terjadi di wilayah kota/kabupaten di

Propinsi Riau terakhir ini. Mengapa? Karena pemerintah kota/kabupaten telah mempunyai

kewenangan (otonomi) dalam menetapkan kebijakan dan anggaran pendidikan. Akibatnya,

pemerintah kota/kabupaten “kebanjiran” kebijakan dan anggaran, sementara kemampuan

memanfaatkan kebijakan dan anggaran masih terbatas. Maka ada pemerintah kota/kabupaten

yang terpaksa menggunakan jurus-jurus mabuk.

Jurus mabuk itu adalah kebijakan pendidikan yang tidak mempunyai nilai masa depan

atau rentan terhadap perubahan, sehingga jurus ini bisa membuat mutu proses dan hasil

pendidikan menjadi bertambah parah. Padahal permasalahan pendidikan yang diwariskan oleh

sistem sentralisasi sangat besar dan banyak – yang harus benar-benar dipilah – dan dicarikan

jalan keluarnya. Bukan justru membuat persoalan baru.

Permasalahan pendidikan di Indonesia terus muncul dan berkembang ke berbagai aspek

pendidikan --  yang satu diselesaikan,  yang satu lainnya muncul pula – begitu seterusnya.

Banyak asumsi menyebutkan kesalahan terletak pada institusi pendidikan itu sendiri, tetapi

dipihak lain orang menganggap sebagai konsekwensi politik pendidikan yang tidak

menguntungkan. Dimana  sentralisasi sistem pendidikan membuat  institusi pendidikan sulit

memecahkan masalahnya sendiri karena harus melakukan konsultasi ke atas sebagai suatu model

birokrasi yang kaku, sementara tuntutan masyarakat atas  perubahan semakin besar.

Dengan bubarnya Orde baru pada pertengahan  tahun 1999, maka perubahan pun terjadi,
yaitu dengan munculnya otonomi pengelolaan pendidikan ke daerah, atau disebut dengan
desentralisasi,  namun permasalahan pendidikan ternyata tidak semakin sederhana, malah bisa
semakin rumit, di samping manajemen, terutama masalah  keterbatasan baik jumlah maupun
mutu SDM masing-masing daerah. Belum lagi oleh masalah lain, seperti dana, sarana dan
prasarana pendukung.

Otonomi pendidikan, yang ditandai dengan desenteralisasi pengolalaan pendidikan harus
diantisipasi sedemikian rupa, banyak hal yang harus dilakukan. Mana yang dulu? Adalah suatu
tantangan yang dihadapi oleh daerah. Walaupun campur tangan pusat disuatu pihak lepas, namun
dilain pihak ketidakberdayaan SDM daerah membuat banyak persoalan pendidikan
“membengkak” ke persoalan lain, yaitu perlombaan pendidikan yang tidak sehat, perebutan
proyek pendidikan yang basah dan sebagainya.

Perlombaan pendidikan antara lain ingin membebaskan biaya pendidikan, ingin
mengontrak guru dari luar negeri, ingin mendirikan sekolah baru (ungul atau internasional) tanpa
memperhitungkan sumber daya manusia yang ada. Sehingga ketika sekolah sudah muncul
kelabakan mencari guru, lalu diambil guru terbaik dari sekolah yang lain, sementara sekolah
yang ada akan roboh, gurunya menjadi kurang, dan prestasinya menjadi jatuh. Padahal
membangun sekolah baru dengan mengorbarkan sekolah yang ada, akan memparah masalah
pendidikan, karena justru menimbulkan penyakit yang baru yang lebih sulit dipercahkan. Selain
itu banyak pejabat dan guru dibawa studi banding sementara ada guru yang tidak pernah



disentuh pelatihan dengan sekolah yang bocor.
Pelecehan dunia pendidikan semakin tampak kalau mau menetapkan pengelola

pendidikan,baik pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Kalau mau dibilang tersinggung,
maka orang pendidikan benar-benar tersinggung. Pimpinan pendidikan diambil dari bukan orang
pendidikan. Entah dari bidang ekonomi, perikanan, pertanian, politik dan pemerintahan, Tak
lama lagi dari dinas perkuburan mengurus pendidikan. Apa benar orang pendidikan tidak bisa?
Rasa rasa dibuat untuk tidak bisa. Seperti di Inhil, tamatan S2 pendidikan seperti tidak dipakai
untuk memajukan pendidikan. Mereka sudah dicap tidak bisa sebelum mereka diberi
kesempatan. Bagaimana daerah lain.

Kalau mengambil pengalaman  dari Rusia, yang setelah reformasi ingin melakukan
perubahan pendidikan secara revolusi dengan meniru Canada. Hasilnya, prestasi Uni Soviyet
menjadi menurun dengan negara berkembang seperti Cina – yang juga mengadakan perubahan
tetapi ia mulai secara evolusi, yaitu memperbaiki sistem ekenomi rakyat bawah. Pengalaman
dari Malaysia yang lebih dulu menyekolahkan rakyatnya ke luar, baru membuat perubahan
besar, bukan membuat perubahan melalui “ambisi fisik”. Membangun fisik sekolah bisa satu
tahun tetapi membangun manusianya tidak dapat secepat itu.

Apa mau dikata, kalau uang banyak, memang banyak janji bisa ditebar. Kadang-kadang-
kadang sekolah, terutama guru harus menanggung bebannya. Soalnya janji, jarang pas waktunya.
Banyak sekali tingkah yang kurang menguntungkan guru di sekolah. Apalagi dengan adanya
program sekolah plus, dari mana duitnya mau dicari? Apalagi kalau program akseleraris
pendidikan ingin diterapkan. Banyak sekali uang insidentil yang diperlukan.

Padahal di sekolah-sekolah yang termasuk baik di Riau (Pekanbaru) para guru yang
berkualitas banyak berasal dari Riau sendiri, maka tak perlu mencari menunggu guru dari luar
Riau atau Luar negeri. Sebab soalnya  cukup klasik adalah gaji, maka penuhi saja itu. Jangan
mabuk. Maksudnya, ada pembesar kita bertanya, kalau gajinya dinaiknya apakah memang guru
kita bisa bermutu? Diberi saja belum, kok sudah berani berkesimpulan. Sebaiknya, kurangi
bertanya, tapi action.

Dunia pendidikan kita jangan sudah terlalu terkoyak, maka jangan dikoyak lagi, nantinya
yang rusak adalah manusia sebagai pemegang amanah karena pendidikan adalah salah satu

gejala kebudayaan yang sangat esensial dalam kehidupan manusia karena pendidikan

akan dapat memperkaya kebudayaan itu sendiri. Pendidikan, di samping menerima

tugas budaya yaitu menyampaikan nilai-nilai budaya, juga berperanan dalam

pengembangan kebudayaan. Dengan kata lain, hubungan antara pendidikan dan

kebudayaan ibarat dua sisi mata uang, saling menentukan satu dengan yang lainnya.

  Pada awal perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dikenal ada dua istilah -

- yang sekaligus menggambarkan pembagian tugas kedua lembaga tersebut, yaitu

pendidikan informal dan pendidikan formal. Pendidikan informal jauh lebih dahulu

dilaksanakan dari pendidikan formal, karena pelaksanaannya langsung dalam keluarga

masing-masing orang, sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang

dilaksankan di luar keluarga, yaitu di lembaga sekolah.

Munculnya lembaga pendidikan formal atau persekolahan dikarenakan

terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia, di mana orang tua harus

menyerahkan sebagian tugas mereka, yaitu mendidik anak kepada orang lain atau

kepada guru. Dengan demikian, sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari



masyarakat atau bagian integral dari suatu masyarakat, karena sekolah didirikan atas

kehendak masyakarat untuk membantu anak-anak mereka. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat seperti yang digambarkan di atas adalah

suatu bukti bahwa sekolah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama

dalam kehidupan manusia, mereka hanya dibedakan oleh fungsi. Oleh karena itu tugas

sekolah juga termasuk mengembang sebagian tugas masyarakat dalam memajukan

kebudayaan.

Kedudukan pendidikan dalam pengembangan kebudayaan mendapat tempat

tersendiri karena selain pendidikan sifatnya refletif juga bersifat progresif, artinya

pendidikan selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai dengan tuntutan

perkembangan kebudayaan. Konsep sekolah sebagai pusat kebudayaan adalah bukti

bahwa sekolah salah satu lembaga sosial yang amat berperanan dalam memajukan

kebudayaan, maka tidak mengherankan kalau perhatian dan harapan masyarakat

sangat besar dari sekolah. Oleh karena itu, kewajiban bagi sekolah peka terhadap

perubahan, perkembangan dan kemajuan masyarakat, supaya sekolah dapat

menjalankan peranannya sebagai lembaga sosial yang mendampingi masyakarat dalam

memajukan kebudayaannnya.

Kedudukan sekolah seperti yang diuraikan di atas berarti tidak terbatas hanya

sebagai lembaga pendidikan belaka, akan tetapi sekolah adalah bagian integral dari

suatu masyarakat yang mempunyai sistem sosial, di mana setiap sistem sosial akan 

mempunyai suatu pola perilaku. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga

pendidikan akan mempunyai pola perilaku organisasi tersendiri pula untuk mencapai

tujuan-tujuan organisasinya. 

Pola perilaku yang bagaimanakan yang diperlukan oleh sebuah sekolah untuk

mendukung tugasnya dalam mencapai tujuan? Apakah sebuah pola perilaku dapat

mendukung sepenuhnya tugas-tugas organisasi dalam mencapai tujuan? Pertanyaan

ini ternyata tidak mudah dijawab, karena suatu pola perilaku organisasi biasanya

terbentuk oleh pola perilaku individu-individu yang unik dalam setiap organisasi itu. 

Pembentukan pola perilaku organisasi juga ditentukan oleh sifat dari kelompok-

kelompok yang ada di dalam organisasi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh

setiap kelompok atau orang perorangan. Dalam organisasi biasanya ada dua bentuk 

kelompok, yaitu formal dan informal. Di mana kelompok formal, adalah kelompok

yang tugas-tugasnya berhubungan langsung dengan misi organisasi, dan menjadi

bagian dalam struktur organisasi atau yang dibentuk dengan maksud penyelesaian

tugas-tugas tertentu. Kelompok informal adalah kelompok muncul dan berkembang di

dalam organisasi karena interaksi secara pribadi anggotanya untuk tujuan-tujuan yang

bersifat pribadi. Namun keberadaan keduanya sangat menentukan warna organisasi,

yang sekaligus juga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Dengan memahami hakekat kelompok, berarti dapat diramalkan pengaruh

terhadap perkembangan anggotanya, di mana nilai-nilai kelompok, stabilitas



komformitas akan menentukan apakah pengaruh tersebut memberikan hasil yang

positif atau negatif terhadap pertumbuhan perilaku anggotanya. Ini berarti bahwa bila

suatu organisasi menginginkan perilaku anggotanya berorientasi kepada tujuan

organisasi adalah dengan cara menciptakan norma kelompok yang positif, karena

norma kelompok yang positif akan menuntun anggotanya untuk selalu meningkatkan

prestasi kerja. Kalau norma kelompok terkoyak, ya habislah awak semua. Mabuk jugak

wak.***
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