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Pendahuluan	

Globalisasi	 ekonomi	 yang	ditandai	 dengan	 liberalisasi	 ekonomi	 telah	

mendorong	 aktivitas	 bisnis	 yang	 bersifat	multilateral	 dan	 disertai	 dengan	

terjadinya	 kesepakatan	 	 perjanjian	 ekonomi	 lintas	 negara.	 Persaingan	

semakin	terbuka	dan	menuntut		perkuatan	sektor	ekonomi,	khususnya	yang	

dikelola	 oleh	 masyarakat	 dalam	 berbagai	 skala.	 Dan	 ini	 membutuhkan	

langkah	 serta	 konsep	 yang	 jelas,	 dan	 tertuang	 secara	 sistematis	 dalam	

sebuah	 dokumen	 perencanaan	 pembangunan	 yang	 teruji,	 holistik,	 dan	

berkesinambungan.		

Dalam	 praktiknya	 keadaan	 itu	 juga	 dirasakan	 oleh	 pendidikan.	

Memasuki	millenium	21	ini	indikator	keberhasilan	pendidikan	suatu	bangsa	

dipantau	 dari	 rangking	 yang	 dicapainya	 berdasarkan	 kriteria	 tertentu.	

Pendidikan	berada	pada	 standar	yang	berbeda	dibanding	masa	 lalu.	Maka	

berkaitan	 dengan	 itu,	 perlu	 ada	 upaya	 terobosan	 untuk	 mengejar	

ketertinggalan	global.	

	

Daya	Saing	Nasional	

Peringkat	 pendidikan	 dunia	 atau	 World	 Education	 Ranking	 yang	

diterbitkan	 Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development	

(OECD)	 menentukan,	 di	 posisi	 mana	 suatu	 negara	 maju	 dalam	 segi	

pendidikan.	Menurut	The	Guardian,	Indonesia	menempati	urutan	ke	57	dari	
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total	 65	 negara	 di	 tahun	 2016.	 Sedang	 tahun	 	 2017	 Indonesia	 berada	 di	

posisi	108	di	dunia	dengan	skor	0,603.	Secara	umum	kualitas	pendidikan	di	

tanah	air	berada	di	bawah	Palestina,	Samoa	dan	Mongolia.	Hanya	sebanyak	

44%	penduduk	menuntaskan	pendidikan	menengah.	Sementara	11%	murid	

gagal	menuntaskan	pendidikan	alias	keluar	dari	sekolah.	

Keadaan	 ketertinggal	 kualitas	 pendidikan	 dari	 negara-negara	 yang	

lebih	 miskin	 secara	 ekonomi,	 tentu	 saja	 sangat	 mengenaskan.	 Diantara	

Negara	ASEAN	lainnya	kita	tertinggal	oleh	Malaysia,	dengan	tingkat	literasi	

penduduk	 dewasa	 yang	 mencapai	 94%,	 mencapai	 skor	 0,671	 di	 Indeks	

Pendidikan	 UNDP.	 Negeri	 jiran	 itu	 menempati	 posisi	 62	 dalam	 daftar	

pendidikan	terbaik	di	dunia	dan	ketiga	di	ASEAN.	Thailand	Dengan	memiliki		

anggaran	 pendidikan	 tertinggi,	 yakni	 7,6%	 dari	 Produk	 Domestik	 Brutto.	

Saat	 ini	 negeri	 gajah	 putih	 itu	menempati	 posisi	 89	 di	 dunia	 dengan	 skor	

EDI	sebesar	0.608,	 jiga	di	atas	kita.	Tentu	Singapura	 lebih	 jauh	 lagi	di	atas	

kita.	 Namun	 melihat	 kinerja	 pendidikan	 dan	 membandingkan	 dengan	

negara-negara	di	 atas	haruslah	bijaksana.	Urusan	pendidikan	di	 Indonesia	

sangatlah	luas	dan	bervariasi.	

Mengelola	 lebih	 dari	 50	 juta	 siswa	 dan	 2,6	 juta	 guru	 di	 lebih	 dari	

250.000	 sekolah,	 bukanlah	 pekerjaan	 mudah.	 Jumlah	 itu	 membuat	

pendidikan	 kita	 menjadi	 terbesar	 ketiga	 di	 wilayah	 Asia	 dan	 bahkan	

terbesar	 keempat	 di	 dunia	(berada	 di	 belakang	 China,	 India	 dan	 Amerika	

Serikat).	 Diperlukan	 dua	 menteri	 bertanggung	 jawab	 untuk	 mengelola	

sistem	pendidikan	dasar	dan	menengah.	Yakni	84	persen	sekolah	berada	di	

bawah	kemendikukbud		dan	sisa	16	persen	berada	di	bawah	Kemenag.	

Sekolah	 swasta	 pun	 memainkan	 peran	 penting.Sebanyak	 	 7	 persen	

sekolah	dasar	merupakan	sekolah	swasta,	porsi	 ini	meningkat	menjadi	56	
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persen	 di	 tingkat	menengah	 pertama	 dan	 67	 persen	 di	 tingkat	menengah	

umum.	 Sedangkan	 pendidikan	 tinggi	 diurus	 oleh	 Kementerian	 Riset	

Teknologi	 dan	 Perguruan	 Tinggi	 (Ristek	 Dikti),	 dengan	 jumlah	 unit	

perguruan	tinggi	yang	terdaftar	mencapai	4.504	unit.	Angka	ini	didominasi	

oleh	perguruan	 tinggi	 swasta	 (PTS)	 yang	mencapai	3.136	unit.	 Sedangkan	

perguruan	 tinggi	negeri	 (PTN)	menjadi	unit	paling	sedikit,	yakni	122	unit.	

Sisanya	 adalah	 perguruan	 tinggi	 agama	 dan	 perguruan	 tinggi	 di	 bawah	

kementerian	atau	lembaga	negara	dengan	sistem	kedinasan.	

Hasil	 survei	 lain,	 yakni	 Penilaian	 Siswa	 Internasional	 (PISA),	 yang	

diikuti	oleh	72	negara,	survei	ini	menguji	kemampuan	siswa	usia	15	tahun	

di	 bidang	 sains,	 matematika,	 dan	 membaca.	 Tahun	 2016	 yang	 hasilnya	

diumumkan	 oleh	 Organisasi	 Kerja	 Sama	 Ekonomi	 dan	 Pembangunan	

(OECD),	 Indonesia	 berada	 di	 papan	 bawah,	 di	 atas	 Brasil,	 Peru,	 Lebanon,	

Tunisia,	Kosovo,	Aljazair,	dan	Republik	Dominika.		

Walaupun	disebutkan	bahwa	sejak	survei	tahun	2000,	Indonesia	telah	

mengalami	kemajuan	yang	 sangat	 luar	biasa.	Hal	 ini	 dibuktikan	oleh	hasil	

tes	untuk	 sains	di	 kalangan	 siswa	usia	15	 tahun	naik	21	poin	pada	kurun	

tahun	 2012-2015.	 Namun	 berada	 di	 level	 terbawah	 bukanlah	 hal	 yang	

mengenakan,	 harus	 berlari	 untuk	 mengejar	 ketertinggalan	 dari	 Negara	

tetangga.	 Negara	 jiran	 kita,	 Singapura	 menempati	 urutan	 teratas	 dalam	

survei	tersebut.Singapura	mengalahkan		Inggris,	Jerman,	Belanda,	dan	Swiss	

yang	berada	masing-masing	di	urutan	15,	16,	17,	dan	18.	

	

Komitmen	Baru	

Mengetahui	 posisi	 dalam	 skala	 global	 penting	 untuk	 mendapatkan	

peta	 utuh	 kinerja	 pendidikan	 kita	 dibandingkan	 kinerja	 di	 negara	 maju.	
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Pendidikan	 kita	 tidaak	 berada	 dalam	 ruang	 hampa,	 ilmu	 pengetahun	

bersifat	 terbuka	dan	universal,	 dan	 luaran	pendidikan	nasional	 juga	bakal	

berkiprah	dalam	lingkup	yang	tidak	terbatas.	Survai-survai	yang	dilakukan	

secara	internasional,	bisa	menjadi	pijakan	untuk	menuju	arah	perbaikan	ke	

depan	dalam	guliran	masyarakat	modern.		

Kita	tidak	boleh	terus	menerus	tertinggal	dari	negara-negara	lain,	dan	

pada	 saatnya	 harus	 dapat	 menyamai,	 malahan	 harus	 bisa	 mendahului	

mereka.	 Membawa	 bangsa	 Indonesia	 sejajar	 dengan	 bangsa	 lain	 di	 dunia	

membutuhkan	 langkah	 akseleratif	 dan	 antisipatif.	 Perubahan	 biasa	 akan	

sulit	mengikuti	perkembangan	yang	terjadi	dalam	ilmu	dan	teknologi.		

Peningkatan	 dana	 yang	 luar	 biasa	 untuk	 pendidikan	 paska	

amandemen	 konstitusi	 kita,	 yakni	 20%	 dalam	 APBN/APBD,	 merupakan	

komitmen	strategis	dalam	membangun	masyarakat	baru	pendidikan.	Harus	

diakui	 pula,	 bahwa	 perubahan	 juga	 membutuhkan	 proses	 yang	 tidak	

sebentar.		

Perubahan	 budaya	 dan	 infrastruktur	 pendidikan	 yang	 kadung	

mengkarat	 tidak	 bisa	 dilakukan	 serta	 merta.	 Namun	 masa	 antara	 yang	

terlalu	lama	juga	hanya	menciptakan	ketidakpercayaan	yang	permanen	dari	

masyarakat,	 dan	 tekanan	 beban	 yang	 berkepanjangan	 pada	 anggaran	

keuangan	 nasional.	 Maka	 dengan	 demikian	 yang	 kita	 butuhkan	 adalah	

sistem	 tata	 kelola	 yang	 tidak	 biasa	 dengan	 melakukan	 perbaikan	 proses	

yang	diawali	dengan	perubahan	komitmen	pengambil	kebijakan.	

Dunia	saat	 ini	 tengah	menghadapi	disruption	bukan	sekedar	berubah	

(change)	 saja.Kuatnya	 komitmen	 pengambil	 kebijakan	 harus	 diawali	

dengan	ketegasan	dalam	menyikapi	perubahan	itu	sendiri	lewat	sistem	tata	

kelola	 yang	 akuntabel,	 transparan,	 dan	 berkelanjutan.	 Kegamangan	 dalam	
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mengambil	 keputusan,	 dan	 ketergesaan	 dalam	 mengimplementasikan	

kebijakan	 yang	 diambil	 membuat	 celah	 kekurangpercayaan	 yang	 meluas.	

Alih-alih	memperbaiki	keadaan,	kerap		mengundang	sikap	apriori	terhadap	

setiap	 kebijakan	 pendidikan	 yang	 diambil.	 Sebagai	 contoh	 misalnya,	

persoalan	 perlawanan	 publik	 atas	 kebijakan	 mengubah	 lamanya	 peserta	

didik	 tinggal	 di	 sekolah.	 Demikian	 pula	 kritik	 yang	 berlanjut,	 pada	 sistem	

penerimaan	peserta	didik	baru	setiap	tahunnya,	dan	banyak	lagi	kasus	yang	

lain.	

Perlawanan	 publik	 atas	 dan	 sikap	 kritis	 masyarakat	 terhadap	

pendidikan	 kita	 tidak	 seluruhnya	 berawal	 dari	 perbedaan	 substansial	

kebijakan.Maka	 tidak	 perlu	 direspon	 dengan	 tergesa-gesa	 yang	 membuat	

semuanya	 berjalan	 di	 tempat.	 Sikap	 kritis	 masyarakat	 kerap	 berasal	 dari	

dampak	perubahan	tatanan	ekonomi,	sosial,	budaya,	politik,	dan	juga	iptek;	

yang	 berkarakter	 demokratis.	 Atau	 malahan	 	 kadang	 bersifat	 personal,	

misal	terganggunya	kepentingan	dan	kenyamanan.		

Penguatan	daya	saing	pendidikan	sering	mengundang	respon	negatif	

dari	 berbagai	 elemen	 yang	 berfaham	 bahwa	 pendidikan	 pada	 dasarnya		

membentuk	manusia	 yang	memiliki	 karakter	 yang	 tidak	 boleh	 terserabut	

dari	budaya	dimana	peserta	didik	itu	berada.	Hal	ini	disebabkan,	antara	lain	

internasionalisasi	pendidikan	sering	diartikan	hanya	sebagai	proses	“meng-

inggriskan”	segala	sesuatunya.		

Sehingga	kerap	dirasakan	sebagai	gerakan	a-historis	yang	meniadakan	

ruang	 budaya	 lokal	 dalam	 peradaban	 bangsa.	 Atau	 Bahkan	 	 banyak	 pula	

orang	berpendapat	internasionalisasi	dalam	bidang	pendidikan	hanya	akan	

membuat	 semakin	 suburnya	 kapitalisasi	 global	 yang	 menjadi	 basis	 bagi	

lahirnya	budaya	mondial	yang	hedonistik	pragmatik,	dan	membawa	luaran	
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lembaga	pendidikan	menjadi	bahan	baku	bagi	dunia	industri.	

Dengan	demikian	pendidikan	berstandar	internasional	membutuhkan	

rekonsepsi	dalam	pradigma	pendidikan	nasional	kita.	Ke	depan	seyogyanya	

diarahkan	 	 pada	menghasilkan	mutu	 lulusan	yang	mampu	berpikir	 secara	

terbuka	 dan	 menginternasionalkan	 tanpa	 meninggalkan	 jati	 diri	 sebagai	

manusia	 berahlak	 lokal.	 Open	 and	 international	 minded	 perlu	 terjadi,		

karena	 senang	 atau	 tidak	 senang,	 para	 anak	 didik	 kelak	 akan	 menjadi	

manusia	 yang	 ‘berwarga	negara	 internasional’	 atau	global	 citizent.	Namun	

penanaman	 karakter	 dan	 kesadaran	 yang	 berpijak	 pada	 budaya	 lokal	

mutlak	dilakukan.	

	

Penutup	

Pendidikan	 adalah	 salah	 satu	 aspek	 dari	 masalah	 rendahnya	 daya	

saing	 bangsa.Kita	 membutuhkan	 sebuah	 cara	 baru	 dalam	 membangun	

kepercayaan	 masyarakat	 dunia	 terhadap	 pendidikan	 kita.Perbaikan	

strategis	merupakan	jaminan	bagi	kekuatan	menghadapi	persaingan	global	

yang	 semakin	 keras.Masyarakat,	 dunia	 usaha,	 dan	 perkembangan	 iptek	

bergerak	 semakin	 cepat	 belakangan	 ini.Seyogyanya	 regulasi	 serta	

sikappengambil	kebijakan	kita	dapat	mengikuti	 secara	 seksama	gerak	 laju	

itu	tanpa	harus	melupakan	akar	karakter	bangsa.	
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Budaya	Sunda	dalam	Liberalisasi	Pendidikan	

	
Rully	Indrawan	

rully.indrawan@unpas.ac.id	
	
	

	

	

Pendahuluan		

Adalah	 sebuah	 keniscayaan	 yang	 sulit	 terbantahkan	 bahwa	 paham	

internasionalisasi	 (baca,	 globalisasi)	 sudah	 ada	 dalam	 kehidupan	 kita.	

Setelah	itu	apa	yang	harus	dilakukan	agar	budaya	lokal	dapat	tetap	hadir	di	

tengah	masyarakat	 Sunda,	 setidak-tidaknya	 terakomodasi	 dalam	 program	

estafeta	 budaya	 lewat	 pendidikan.	 Banyak	 literatur	 yang	 mengemukakan	

bahwa,	 internasionalisasi	 sering	 dimaknai	 sebagai	 suatu	 tatanan	 yang	

berciri	 uniform.	 Tidak	 tersedia	 ruang	 untuk	 terjadinya	 disparitas	 budaya	

dan	tumbuhnya	budaya	 lokal.	Walau		arah	uniform	 itu	dilalui	 lewat	proses	

kompromi	 dari	 keragaman	 yang	 ada,	 namun	 harmonisasi	 dilalui	 melalui			

mekanisme	 yang	 lazim	 berlaku	 dalam	 sistem	 ekonomi	 pasar.	 Dimana	

penguasaan	 source	 ekonomi	 berperan	 siginifikan	 dalam	 penentuan	 hasil	

akhir.	Sehingga	banyak	orang	berpendapat	internasionalisasi	erat	kaitannya	

dengan	kapitalisasi.	

	

Liberalisasi	Pendidikan	

Fenomena	 kapitalisme	 global	 terus	 berkembang	 dengan	 cepat	 paska	

perang	 dingin.	 Terlepas	 setuju	 atau	 tidak,	 saya	 termasuk	 orang	 yang	

beranggapan,	 bahwa	 ekspansi	 kapitalisme	 global	 sulit	 terhalangi	 lagi	 dan	
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akan	menjadi	basis	uniformitas	budaya	mondial,	 saat	 ini	maupun	di	masa	

datang.	 Dan	 ekspansi	 itu	 terus	 merambat	 ke	 seluruh	 sektor	 kehidupan,	

termasuk	di	dalamnya	pendidikan.		

Bentuk	 ekstrim	 dari	 ekspansi	 kapitalisme	 global	 dalam	 bidang	

pendidikan	adalah	membawa	lembaga	pendidikan	menjadi	mesin	pencetak	

tenaga	kerja	untuk	memenuhi	kebutuhan	masyarakat	pemilik	modal.	Mutu	

pendidikan	 diukur	 oleh	 seberapa	 besar	 lulusan	 pendidikan	 dapat	

memenuhi	 harapan	 dunia	 usaha,	 dan	 seberapa	 mampu	 kinerja	 mereka	

dapat	melipatgandakan	aset	perusahaan.	

Dunia	pendidikan	 tidak	bisa	berbuat	 apapun	 selain	mengikuti	 selera	

pasar.	 Alih-alih	 mampu	 mengkoreksi	 keadaan,	 pendidikan	 pun	 pada	

akhirnya	 tunduk	 pada	 hukum	 pasar.	 Pendidikan	 tidak	 lagi	 semata	 dilihat	

dalam	 perspektif	 pelnjut	 sistem	 nilai,	 namun	 sudah	 dilihat	 sebagaai	

aktivitas	industri,	dimana	nilai	efisiensi	dan	efketivitas	menjadi	alat	kendali	

utama	kualitas	pendidikan.		

Prinsip	 industralisasi	 dalam	 pendidikan	 terlihat	 dengan		

diserahkannya	 arah,	 tujuan,	 dan	 bentuk	 penyelenggaraan	 pendidikan	

diantaranya	 pada	 kebutuhan	 pasar	 (customer	 driven).	 Masyarakat	 mau	

membayar	 berapapun	 biaya	 suatu	 kegiatan	 pendidikan	 yang	 dianggap	

mampu	memenuhi	kebutuhan	praktisnya.	Merembaknya	bimbingan	belajar	

mengalahkan	 segalanya	 usaha	 sistimatis	 para	 guru	 di	 kelas-kelas	

konvensional.	 Fenomena	 pemenuhan	 kebutuhan	 pragmatis	 juga	 berlaku	

untuk	penyelenggaraan	pendidikan	internasional.		

Ada	 dua	 penyebab	 utama	 kehadiran	 pendidikan	 atau	 sekolah	

internasional,		 pertama,	 dari	 sisi	demand	 yakni	meningkatnya	 permintaan	

masyarakat	terhadap	pendidikan	yang	terstandarisiasi	 internasional	untuk	
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mengisi	posisi	dalam	ruang	kerja	bisnis	global.	Dan	kedua,	dari	 sisi	suplay	

yakni	 meningkatnya	 ekpansi	 lembaga	 pendidikan	 internasional	 sebagai	

dampak	 World	 Trade	 Organization	 (WTO)	 memasukan	 sektor	 jasa	

pendidikan	sebagai	 salah	satu	sektor	yang	diperundingan	dalam	kerangka	

Doha	 Development	 Round	 (DDA).	 Dalam	 kaitan	 ini	 jasa	 pendidikan	 yang	

diperdagangkan	 adalah	 pendidikan	 swasta	 dan	 tidak	 berkaitan	 dengan	

tugas	pemerintah	untuk	menyelenggarkan	pendidikan	bagi	warganya.1	

Adagium	 ”pendidikan	 bermutu	 tidak	 murah”	 menjadi	 pembenaran	

terhadap	 penetapan	modal	 sebagai	 faktor	 penting	 dalam	 pendidikan.	 Dan	

uang	juga	yang	menjadi	daya	tarik	hadirnya	”bisnis	pendidikan”.	Celakanya	

sisdiknas	 kita	memberi	 peluang	 untuk	 tumbuhnya	 hal	 itu.	 Sejak	 tahun	 ini	

mulai	 diberlakukan	 kebijakan	 diijinkannya	 perguruan	 tinggi	 asing	 (PTA)	

hadir	di	Indonesia.	Kebijakan	ini	akan	memancing	datangnya	PTA	berlabel	

(baca,	beritikad)	macam-macam.		

Bagi	 PTA	 yang	 ”asal	 cari	 untung”	 Indonesia	merupakan	 lahan	 subur	

untuk	 mengeruk	 keuntungan.	 Data	 dari	 Dirjen	 Pendidikan	 Tinggi,	

Depdiknas	 menunjukkan	 saat	 ini	 4	 juta	 mahasiswa	 terdaftar	 pada	 lebih	

kurang	 2381	 Perguruan	 Tinggi	 Negeri	 dan	 Swasta.	 Dengan	 jumlah	

penduduk	 usia	 19-24	 tahun	 sebesar	 lebih	 kurang	 28	 juta	 orang,	 berati	

tingkat	partisipasi	pendidikan	tinggi	nasional	baru	sekitar	14	persen	saja.		

																																																													
1
Berdasarkan	 ketentuan	 WTO,	 khususnya	 Perjanjian	 Perdagangan	 Jasa	 (General	 Agreement	 on	 Trade	 In	
Services/GATS),	 beberapa	 cara	 dapat	 dilakukan	 untuk	 memperdagangkan	 sektor	 jasa	 pendidikan.	 Pertama,	
dilakukan	 dengan	 internet-based	 courses	 (cross-border	 supply)	 atau	 sarana	 komunikasi	 lainnya.	 Kedua,	
membolehkan	mahasiswa	Indonesia	belajar	di	luar	negeri	(consumption	abroad),	Ketiga,	membolehkan	perguruan	
tinggi	 asing	mendirikan	 perguruan	 tinggi	 di	 Indonesia	 (commercial	 presense).Terakhir,	membolehkan	 pengajar	
asing	memberikan	kuliah	di	perguruan	tinggi	di	Indonesia	(presense	of	natural	person).	
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Dampak	Liberalisasi	Pendidikan	

Fenomena	 masuknya	 pendidikan	 internasional	 menandai	 masuknya	

liberalisasi	pendidikan.	Budaya	baru	bukan	sekedar	menciptakan	ketakutan	

hilangnya	pasar	domestik	bagi	pelaku	pendidikan	 lokal.	Atau	menguapnya	

sebagian	 sumberdaya	 ekonomi	 nasional	 ke	 luar	 negeri	 melalui	 lembaga	

pendidikan	 yang	 boleh	 jadi	 abal-abal.	 Namun	 lebih	 jauh	 dari	 pada	 itu	

rusaknya	 sistem	 nilai	 dan	 hilangnya	 simpul	 peradaban	 yang	 akan	 terasa	

dampaknya	 sampai	 pada	beberapa	 generasi	 ke	depan.		Dampaknya	bukan	

sekedar,	 seperti	 berubahnya	 kecenderungan	 masyarakat	 saat	 ini	 dari	

makan	 jeruk	 Pontianak	 menjadi	 jeruk	 Cina.	 Atau	 terkaparnya	 kehidupan	

petani	 lokal	 karena	 maraknya	 produksi	 pertanian	 eks-import.	 Jelas	 lebih	

parah	 dari	 itu.	 Karena	 keruksakan	 pranata	 pendidikan	 akan	 berdampak	

sangat	panjang	terhadap	peradaban	suatu	bangsa.				

Salah	 satu	 karakter	 kapitalisme	 global	 adalah	 sekulerisme.	 Gejala	

sekulerisme	 sebenarnya	 juga	 tercium	 pekat	 dalam	 undang-undang	

sisdiknas	 kita,	 taatkala	 pendidikan	 agama	 didikotomiskan	 dengan	

pendidikan	umum	dan	kejuruan.	Pemisahan	imperatip	pendidikan	agama	di	

luar	 pendidikan	 umum	 dan	 kejuruan,	 dapat	 memiliki	 makna,	 bahwa	

pendidikan	 agama	 tidak	 menjadi	 bagian	 yang	 terintegrasi	 dengan	 kedua	

jenis	 pendidikan	 itu.	 Sehingga	 menjadi	 wajar	 kekhawatiran	 sementara	

pihak	 tentang	kemungkinan	terjadinya	kekeringan	spiritual	dalam	muatan	

pendidikan	dan	pengajaran	kita	di	masa	datang.		

Sebagaimana	 diungkap	 di	 atas,	 internasionalisasi	 sulit	 terbendung.	

Sekolah	dan	kelas	internasional	akan	segera	memenuhi	papan	iklan	di	kota-

kota	 besar	 kita.	 Sejauh	 berpegang	 pada	 standar	 nasional	 pendidikan,	
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kehadiran	 lembaga	pendidikan	 internasional	sah-sah	saja.	Akan	tetapi	bila	

tidak,	tampaknya	perlu	penyikapan	yang	jelas	dari	kelompok	cendekia	agar	

masyarakat	 kebanyakan	 tidak	menerima	 getah	 praktik	 kapitalisme	 global	

yang	amat	sangat	pragmatik	dan	berdampak	luas	pada	generasi	mendatang.	

Penyikapan	 tidak	 selalu	 harus	 bernada	menerima	 atau	menolak.	Hal	

yang	 penting	 dilakukan	 oleh	 kita,	 adalah	 merekontruksi	 pemahaman	

tentang	 konsep	 internasionalisasi	 maupun	 internasionalisasi	 pendidikan.	

Agar	 upaya	 menginternasionalkan	 pendidikan	 kita	 tidak	 bertabrakan	

dengan	 kepentingan	 kita	 membangun	 bangsa	 secara	 utuh.		 Dalam	

perspektif	lain	ngigeulan	jaman	harus	berdampingan	dengan	keinginan	dan	

kemampuan	ngigeulkeun	jaman.	Kalau	tidak,	kita	harus	puas	dengan	posisi	

sub-ordinasi	dalam	peradaban	dunia,	seperti	saat	ini.	

Saat	 ini	 standar	 pendidikan	 internasional	 sering	 hanya	 ditandai	

dengan	penggunaan	bahasa	internasional	saja,	dalam	hal	ini	Bahasa	Inggris.	

Padahal	pendidikan	internasional	harus	dimaknai	sebagai	pendidikan	yang	

menjadikan	 anak	 didik	 berpikir	 secara	 terbuka	 dan	 meng-internasional	

tanpa	 meninggalkan	 jati	 diri	 sebagai	 manusia	 berahlak	 lokal.	 Openand	

international	minded	perlu	 terjadi,		 karena	 senang	atau	 tidak	 senang,	 para	

anak	 didik	 kelak	 akan	 menjadi	 manusia	 yang	 ‘berwarga	 negara	

internasional’	 atau	 global	 citizent.	 Akan	 tetapi	 kesadaran	 bahwa	 mereka	

lahir	dan	besar	dalam	lingkup	kultur	tertentu	mutlak	ditanamkan.		

	

Budaya	Sunda	dalam	Dinamika	

Secara	 historis	 masyarakat	 Sunda	 cukup	 terbuka	 dalam	 mensikapi	

perubahan	 paradigma	 pendidikan.	 Masa	 kerajaan	 Tarumanegara	 (358-

669M),	mandala	 kawikwan	 (=kawikuan)	 merupakan	 lembaga	 pendidikan	
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yang	 diberi	 tugas	 untuk	 menggembleng	 para	 calon	 sinuhun	 kerajaan.	

Kemudian	 di	masa	 kerajaan	 Kendan/Galuh	 serta	 kerajaan	 lainnya	 sekitar	

tahun	 536-1297M)	 peran	 itu			 digantikan	 oleh	 Kabuyutan.	Masa	 kerajaan	

Pakuan	 Padjajaran	 (1311-1521M)	 lembaga	 pendidikan	 dikenal	 dengan	

sebutan	 Binayapanti.	 Masuknya	 agama	 Islam	 mulai	 dikenal	 lembaga	

pendidikan	 model	 pesantren,	 antara	 lain	 dimulai	 di	 Karawang	 oleh	 Syeh	

Qura	(abad	XVI	M).	Kemudian	kehadiran	kolonialisme	Belanda	di	abad	yang	

sama,	 masyarakat	 Sunda	 di	 kenalkan	 dengan	 pendidikan	 model	 kolonial.	

Yang	 kemudian	 diteruskan	 dengan	 model	 Republik	 masa	 setelah	

kemerdekaan.	 Sampai	 akhirnya	2003	kita	mengenal	model	 sisdiknas	yang	

memberi	 ruang	 yang	 lebih	 lebar	 untuk	 berinteraksi	 dengan	 dunia	

internasional.	 Dari	 rentetan	 sejarah	 perubahan	 paradigma	 pendidikan	 di	

atas,	 sadar	 atau	 tidak,	 ada	 nilai	 budaya	 Sunda	 yang	 tertransformasikan.	

Buktinya	sampai	sekarang	jutaan	orang	masih	merasa	menjadi	suku	sunda.	

Dan	masih	cukup	banyak,	pihak	yang	terusik	saat	simbol-simbol	kesundaan	

terganggu.		

Sangat	 terbuka	 peluang	 masuknya	 muatan	 lokal	 ke	 dalam	 proses	

pembelajaran	 model	 pendidikan	 internasional.		 Akan	 tetapi	 pertanyaan	

lanjutan,	aspek	apa	dari	budaya	 lokal	kita	yang	diminati	dunia	pendidikan	

luar	negeri?		Budaya	lokal	(baca,	Sunda)	menyimpan	sekumpulan	nilai	dan	

keyakinan	 dasar	 yang	menurut	 pemahaman	 relatip	 saya,	memiliki	 tingkat	

relevansi	dengan	”moral”	masyarakat	dunia.	Maka	langkah	bijak	yang	harus	

kita	 lakukan	dalam	menyikapi	kehadiran	pendidikan	 internasional,	 adalah	

menemukan	 nilai-nilai	 dan	 keyakinan	 dasar	 budaya	 lokal	 untuk	 dijadikan	

acuan	perilaku	manusia	Sunda	di	masa	datang.		
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Nilai	 dan	 keyakinan	 dasar	 ini	 khususnya	 berkaitan	 dengan	 tatanan	

moral	(ahklak,	budipekerti,	atau	pun	etika)	seperti	apakah	yang	harus	hadir	

saat	 manusia	 global	 tersebut	 berinteraksi	 dengan	 faktor	 penting	 lainnya	

dalam	 kehidupan.	 Hidayat	 Suryalaga	 (2005)	 menyebutnya	 dengan	 SAD	

KAMANUSAAN,	 yang	 meliputi:	 moral	 manusia	 terhadap	 TUHAN	 (MMT),	

moral	 manusia	 terhadap	 PRIBADI	 (MMP),	 moral	 manusia	 terhadap	

MANUSIA	 lainnya	 (MMM),	moral	manusia	 terhadap	ALAM,	moral	manusia	

terhadap	 WAKTU	 (MMW),	 moral	 manusia	 terhadap	 pencapaian	

kesejahteraan	LAHIR	DAN	BATIN	(MMLB).	

	

Penutup	

Enam	 (6)	 relasi	 sebagai	 manusia	 bsa	 dijadikan	 pijakan	 awal	

pengembangan	moralitas	 hasil	 pendidikan	 kita	 ke	 depan.	Maka	 kita	 telah	

selangkah	 lebih	 maju	 dalam	 membawa		 budaya	 lokal	 untuk	 memberikan	

kontribusi	 kepada	 peradaban	 melalui	 jalur	 pendidikan	 internasional.	

Sekolah	di	Jawa	Barat	seyogyanya	bisa	menjadi	pelopor	untuk	menjalankan	

prinsip	 berfikir	 global	 namun	 berwatak	 lokal,	 dalam	 hal	 ini	 bagaimana	

muatan	 budaya	 Sunda	 menjadi	 pijakan	 kokoh	 dalam	 mengembangkan	

intelektual	peserta	didik	sehingga	mereka	mampu	berperan	dalam	kancah	

pergaulan	 kesejagatan	 namun	 tetap	 mampu	 berkeripadian	 Sunda,	 yang	

someah,	 handap	 asor,	 sumujud	 ka	 nukawasa,	 tur	 nyaah	 ka	 kolot	 jeung	

ngawula	ka	sarakan	dan	lain	sebagainya.	
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Spiritualitas	dalam	Pendidikan	Ekonomi	di	LPTK	
	

Rully	Indrawan	
rully.indrawan@unpas.ac.id	

	
	

	

Pendahuluan	

Tantangan	 besar	 yang	 dihadapi	 oleh	 bangsa	 Indonesia	 di	 abad	 ini	

adalah,	 mengubah	 faktor	 manusia	 dari	 posisi	 beban	 (liabilities)	 menjadi	

kekayaan	 (assets).Sehingga	 pengembangan	 mutu	 sumberdaya	 manusia	

menjadi	garapan	penting	dalam	pembangunan	nasional.		

Bangsa	 dengan	 sumberdaya	 manusia	 yang	 unggul	 memiliki	 potensi	

untuk	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	 kancah	 persaingan	 penguasaan	

faktor-faktor	 produksi.	 Bangsa	 Indonesia	 sebagai	 masyarakat	 religius	

meyakini	 sedalam-dalamnya	 bahwa,	 manusia	 pada	 hakikatnya	 adalah	

khalifah	di	muka	bumi	 (QS:	2:30).	 Posisi	 tersebut	memberi	dampak	nyata	

pada	 keyakinan,	 bahwa	 perhatian	 terhadap	 harkat	 dan	martabat	manusia	

menjadi	 proses	 sekaligus	 tujuan	 kegiatan	 perubahan	 yang	 dilakukan	 baik	

secara	terstruktur	maupun	tanpa	struktur.	

Ekonomi	 kita	 saat	 ini	 tengah	 mengalami	 distorsi	 yang	 luar	

biasa.Misalnya	 telah	 terabaikannya	 komitmen	 ekonomi	 kebangsaan	

sebagaimana	 dituangkan	 dalam	 pasal	 33	 UUD	 NRI,	 apalagi	 UUD	 1945.	

Distorsi	 ini	 semakin	 kentara	 dalam	 praktik	 berekonomi	 yang	 sangat	

kapitalis.	 Malahan	 lebih	 keras	 di	 banding	 dengan	 negara-negara	 kapitalis	

modern	 sekalipun.	 Pendidikan	 ekonomi	 harus	 mensikapi	 fenomena	 ini	

secara	 tepat,	 dan	 Lembaga	 Pendidikan	 Tinggi	 Keguruan	 (LPTK)	 yang	
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bertugas	 mencetak	 tenaga	 pendidik	 bidang	 ekonomi	 dituntut	 untuk	 bisa	

menjawab	distorsi	yang	terjadi.	

LPTK	 harus	 mampu	 membekali	 luarannya	 dengan	 kecakapan	 yang	

menukung	 penguatan	 	 daya	 saing	 bangsa	 dengan	 diandasi	 oleh	 akal	 budi	

yang	baik.	Peran	tersebut	perlu	diwujudkan	ke	dalam	tiga	kemampuan	yang	

harus	 dikuasai,	 yakni:	 (a)	 penguasaan	 dan	 pengembangan	 iptek	 untuk	

kepentingan	 pembangunan	 ekonomi	 (b)	 penciptaan	 kelembagaan	 yang	

efisien,	(c)	ketangguhan	ekonomi	yang	didasari	oleh	kearifan,	kemanusiaan,	

keimanan	dan	ketaqwaan.		

Selain	 itu,	 perlu	 dibekali	 pula	 kecakapan	 wirausaha.Perubahan	

paradigma	 dunia	 bisnis	 dewasa	 ini	 mengandung	 tantangan	 pentingnya	

perubahan	 paradigma	 pembelajaran	 tentang	 organisasi	 dan	 manajemen	

bisnis;	baik	pada	struktur,	strategi,	maupun	kulturnya.		

Perubahan	 tersebut	menuntut	 cara	 pandang	 yang	 berbeda	 terhadap	

kedudukan	 dan	 peran	 sumberdaya	 manusia.Cara	 pandang	 baru	 dalam	

berbisnis	 menempatkan	 posisi	 sumberdaya	 manusia	 lebih	 strategis	

ketimbang	 cara	 pandang	 lama.Bisnis	 modern	 mengarah	 pada	 pentingnya	

pemberdayaan	(empowement)	dan	pelibatan	(imvolvement)	dan	kerjasama	

(cooperation),	maka	kecenderungan	 ini	harus	diwadahi	oleh	pembelajaran	

melalui	 pijakan	 spiritual	 yang	 kuat	 guna	 membangun	 karakter	 yang	

diharapkan.	

	

Kebutuhan	Perubahan	Paradigma		

Berbagai	 literatur	 ilmu	 ekonomi	 di	 Perguruan	 Tinggi,	 juga	 di	 LPTK	

saat	 ini	 didominasi	 oleh	 pemikiran	 "barat",	 dimana	 mekanisme	 pasar	
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ditempatkan	 sebagai	 satu-satunya	 kekuatan	 yang	 mengatur	 interaksi	

ekonomi.		

Dampak	 dari	 pada	 itu,	 semakin	 lama	 ekonomi	 tidak	 lagi	 menjadi	

instrumen	 kehidupan	 yang	 membawa	 manusia	 secara	 bersama-sama	

kepada	kehidupan	yang	lebih	baik	dan	harmonis,	namun	justru	mendorong	

masyarakat	 menuju	 pada	 suasana	 konflik	 dan	 bersaing	 dengan	 keras.	

Ekonomi	 berhasil	 menyumbangkan	 iklim	 dehumanisasi	 yang	massif.	 Yang	

membawa	manusia	pada	keadaan	sulit,	resah,	dan	cenderung	merusak	(QS.	

57:20).	 Padahal	 ekonomi	 pada	 dasarnya	 hadir	 untuk	 membawa	 manusia	

mencapai	 kebahagian	 dan	 kemakmuran	 dunia	 dan	 akhirat	 yang	 hasanah	

(QS.	2:	201).	

Menurut	 Herman	 Suwardi	 (1999)	 keadaan	 itu	 terjadi	 karena	

pemikiran	Barat	mengabdi	kepada	kepentingan	pribadi	(self	interest),	yang	

dipandu	 oleh	 keserakahan	 melalui	 mekanisme,	 nilai	 tambahyang	 tak	

terhingga,	 bukan	 mencari	 keridloan	 Allah	 SWT.	 Filsafat	 positivisme	 yang	

menjadi	 landasan	 pemikiran	 ekonomi	 Barat,	 dibangun	 oleh	 nafas	 amarah	

terhadap	 evilness	 of	 human	 nature	 (QS.	 12:53).	 Penetapan	 dasar	 filsafat	

seperti	 yang	 menyebabkan	 munculnya	 keresahan	 itu,	 dan	 mendorong	

manusia	hidup	dalam	keadaan	konflik.	Semangat	konflik	 itu	menyebabkan	

manusia	 menjadi	 cenderung	 bersaing	 untuk	 memperoleh	 laba	 sebanyak-

banyaknya	(profit	maximum	principle).	

Dalam	 kondisi	 seperti	 itu	 dirasakan	 benar	 perlunya	 perubahan	

paradigma	 ekonomi	 yang	 memiliki	 kekuatan	 spiritual	 yang	 tangguh	 dan	

menjamin	keadilan	sosial	bagi	seluruh	rakyat	 Indonesia.	Spiritualitas	yang	

dimaksud	didasari	oleh	prinsip	kebersamaan	(ukhuwah)	yang	akan	mampu	

memberi	 keharmonisan,	 ketenangan,	 dan	 keseimbangan	 pada	 tatanan	
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kehidupan	 berdasarkan	 Pancasila.	 Dan	 ilmu	 ekonomi	 harus	 berkembang	

atas	 dasar	 etika	 yang	 mengedepankan	 akhlah	 yang	 baik	 (akhlaqul	

mahmudah)	 dan	 menjauhi	 akhlak	 yang	 buru	 (akhlaqul	 mazmumah).	

Penerapan	 etika	 yang	 bersumber	 dari	 ajaran	 agama	 Islam	 tidak	 harus	

menyebabkan	 negara	 Pancasila	 ini	 menjadi	 Negara	 Islam,	 karena	

senyatanya	 etika	 islam	 itu	 bersifat	 universal	 yang	 tidak	 bertentangan	

dengan	agama	dan	keyakinan	yang	lain.			

Etika	 yang	 baik	 itu	 antara	 lain,	 berisi	 nilai	 tolong	 menolong	 (at-

ta'awun),	 adil	 (al-adl),	 hemat	 (al-iqtishad),	 dan	 kuat	 (al-quwwah).	 Etika	

Islam	 mengajarkan	 manusia	 untuk	 saling	 bantu	 membantu	 bukan	 saling	

“menyantap”	 bahkan	 meniadakan.	 Sumberdaya	 ekonomi	 seyogyanya	

terdistribusi	 secara	 adil,	 kesenjangan	 yang	 ekstrim	 harus	menjadi	musuh	

bersama.	Namun	keadilan,	tidak	boleh	menyebabkan	ada	pihak	yang	harus	

bermalas-malasan.	Karena	ekonomi	yang	kuat	didasari	oleh	kumpulan	umat	

yang	kuat	pula.	Hal	itu	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut.	

Pertama,	 tolong	 menolong	 (at-ta'awun).	 Semangat	 ukhuwah	

merupakan	 prasyarat	 terbentuknya	 masyarakat	 kesatuan	 (unity)	 yang	

mampu	 menciptakan	 kehidupan	 bersama	 dalam	 suasana	 saling	 tolong	

menolong	 (dalam	 kebajikan)	 sebagaimana	 diisyaratkan	 dalam	 QS	 Al	

Maidah:	 2.	 Tolong	 menolong	 (at-ta'awun)	 hendaknya	 dilandasi	 oleh	 sifat	

kasih	sayang	(ar-rahmah)	dan	saling	menguatkan,	bukan	semata	atas	dasar	

iba	 hati	 dan	 belas	 kasihan	 (charity)	 semata.	 Sifat	 kasih	 sayang	 ini	 adalah	

fitrah	yang	diberikan	Allah	kepada	setiap	mahluk,	termasuk	manusia.	Setiap	

mu'min	wajib	hukumnya	mengasihi	mu'min	yang	lainnya,	Allah	tidak	akan	

berbelaskasih	kepada	seseorang	bila	 ia	 tidak	mengasihi	 sesamanya	 (Hadis	

nabi	yang	diriwayatkan	oleh	HR	Bukhari,	dan	HR	Thabrani).		
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Fakta	adanya	perbedaan	peluang	untuk	mengakses	sumberdaya,	yang	

menciptakan	 ketidakseimbangan	 dalam	 kepemilikan,	 seyogyanya	 menjadi	

pemicu	munculnya	sifat	at-ta'awun.	Kesadaran	untuk	mengurangi	hak	atas	

penguasaan	 sumber	 daya,	 dengan	 melakukan	 realokasi	 penggunaan,	

merupakan	 langkah	 tepat	 untuk	 menghindari	 ekses	mudharat	 dari	 harta	

yang	 dimiliki.	 Realokasi	 yang	 dimaksud	 seperti	 itu	 tidak	 bisa	 diwujudkan	

dalam	 kerangka	 kerja	 sistem	 sekuler	 yang	 bebas	 nilai,	 dan	 berpandangan	

duniawi	 semata,	 sekalipun	 diikuti	 dengan	 serangkaian	 kebijakan	

pemerintah.	 Namun	 harus	 didasari	 oleh	 kesadaran	 bahwa	 kehidupan	 ini	

adalah	sebuah	ekosistem	yang	saling	mengisi	satu	sama	lain.		

At-ta'awuntidak	 terbatas	 realokasi	 penguasaan	dan	 redistribusi	 hasil	

semata,	 namun	 harus	menyentuh	 aktivitas	 ekonomi	 secara	 komprehensif,	

termasuk	pada	proses	pengelolaannya.	Maka	dengan	demikian	prinsip	At-

ta'awunpada	 dasarnya	 adalah	 upaya	 memoderatkan	 pengaruh	 yang	

diciptakan	 oleh	 kekayaan,	 kekuasaan,	 dan	 menekan	 naluri	 keserakahan	

dengan	mekanisme	 alokasi	 kewenangan	 yang	 lahir	 dari	 sistem	 nilai	 yang	

terstandarisasi	melalui	sistem	pendidikan.	

Kedua,	 Adil	 (al-adl).	 Kekayaan	 dan	 nilai	 tambah	 ekonomi	 semata	

ditujukan	untuk	mengabdi	 kepada	Allah	SWT,	 sehingga	 sangat	 tidak	 tepat	

bila	 proses	 ekonomi	 itu	mengabaikan	 rasa	 keadilan	 bagi	manusia	 lainnya	

(Q.S	 16	 an-Nahl:	 90	 dan	 QS	 5	 al-	 Maidah:	 80).	 Keadilan	 membawa	 pada	

ketenangan,	 yang	 dapat	 mendorong	 manusia	 hidup	 dalam	 keadaan	

harmonis	dan	saling	menguntungkan	(simbiosismutualisme).	

Adil	 merupakan	 dasar	 prinsip	 persaudaraan	 (ukhuwah)	 yang	

menghormati	 usaha	 dan	 hasil	 usaha	 yang	 dilakukannya.	 Setiap	 manusia	

layak	 didorong	 untuk	 berlomba	 dalam	 kebaikan	 (fastabiqu	 al-khairati)	
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karena	 keadilan	 bermakna	 kesetaraan	 dalam	 berusaha.	 Persaingan	 tetap	

dibutuhkan	 dengan	 diarahkan	 pada	 "competition	 for	 achievement"	 untuk	

membangun	 keadilan	 yang	 hakiki.Pada	 dasarnya	 fastabiqu	 al-khairati,	

dapat	menjadi	 inspirasi	dan	peluang	untuk	mendapatkan	kemajuan	dalam	

koridor	 keadilan	 yang	 disepakati.	Maka	 keadilan	 yang	 diharapkan	 adalah,	

pemenang	tidak	bermula	dari	kedzoliman,	dan	fihak	yang	kalah	tidak	harus	

dinistakan	 dan	 ditinggalkan.	 Dengan	 pemikian	 konsep	 keadilan	 yang	

diidamkan	 sangat	 lekat	 dengan	 penghargaan	 atas	 nilai	 manusia	 dan	

menjaga	keseimbangan.	

Ketiga,	 hemat	 (al-iqtishad).Hemat	 bukanlah	 bermakna	 pelit,	 atau	

kikir,	 namun	 berkonotasi	 efisiensi.	 Yang	mengandung	makna	 penggunaan	

sumberdaya	 secara	wajar	dan	 tidak	boros.	 Sebagaimana	digariskan	dalam	

QS	 25	 al-Furqan:	 67	 yang	 melarang	 bersifat	 boros	 maupun	 kikir.	 Islam	

melarang	 bermewah-mewah	 (Al-Isro:	 16),	 berlebih-lebihan	 (Al-An’am:	

141),	mubadzir	(Al	Isro:	26-27),	dan	Islam	pun	melarang	berbuat	kikir	(QS	

92	al-Lail:	8-10).	

Hemat	merupakan	 pula	 bentuk	 perpaduan	 dari	 pengakuan	 terhadap	

kebebasan	manusia	bertindak	dengan	saling	berempati	satu	sama	lain	dan	

bersedia	untuk	saling	menolong.		Penggunaan	atas	harta	yang	dimiliki	harus	

sepadan	 dengan	 hasil	 yang	 akan	 dicapainya.	 Sebaik-baiknya	 penggunaan	

harta	adalah	yang	mampu	menciptakan	nilai	tambah	untuk	kehidupan	yang	

lebih	 luas,	 misalnya	 dapat	 menciptakan	 lapangan	 kerja,	 mengurangi	

pengangguran,	dan	menghilangkan	kemiskinan.	

Keempat,	Kuat	(al-quwwah).	Islam	menganjurkan	bagi	setiap	mu'min	

senantiasa	 dalam	 keadaan	 kuat	 fisik,	 jiwa,	 semangat,	 pikiran,	 ataupun	

harta.Kekuatan	sebagai	fadillah	(keutamaan)	dapat	dipahami	dari	berbagai	
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dalil	Al-Qur'an	antara	lain	QS	3	Ali	Imran:	139;	ataupun	hadis	Nabi.Menurut	

Islam	 manusia	 tidak	 diikat	 oleh	 takdir	 dalam	 arti	 harfiah,	 setelah	 diberi	

kecakapan	 untuk	 memilih	 dia	 diberi	 kebebasan	 untuk	 mengambil	

pilihannya.	 Seperti	 yang	 tersirat	 dalam	 kandungan	 Al-Qur'an	 sebagai	

berikut:	 "Sesungguhnya	 Allah	 tidak	 akan	 merubah	 nasib	 suatu	 kaum	

sehingga	mereka	merubah	diri	mereka	sendiri	(Ar-Rad:	11).		

Maka	 dengan	 demikian,	 menjadi	 kuat	 (kaya)	 merupakan	 keharusan	

bagi	 siapapun	 yang	 telah	 berusaha	 keras	 (fastabiqu	 al-khairati)	 dan	 telah	

melakukan	penghematan	dan	 tidak	 boros.	 Serta	 dalam	usahanya	 itu	 tidak	

saling	melemahkan	 dengan	manusia	 lain	malahan	 saling	menguatkan	 (at-

taawun).		

	

Implementasi	dalam	Pembelajaran	

Lingkup	 persoalan	 ekonomi	 dalam	 konteks	 spritualitas	 berada	 pada	

dua	spektrum,	yakni	lingkup	persoalan	makro	ekonomi	dan	mikro	ekonomi.	

Persoalan	 makro	 ekonomi	 dalam	 konteks	 ini,	 telah	 dijamin	 penuh	 oleh	

konstitusi	 negara	 kita,	 namun	 perlu	 dijaga	 konsistensinya	 pada	 tataran	

permusan	 dan	 implementasi	 kebijakan	 yang	 befihak	 bagi	 kemaslahatan	

masyarakat	 yang	 lebih	 luas.	 Jawaban	 spiritualitas	 harus	 menjaga	 dari	

munculnya	fenomena,	antara	lain:	

a. Kesenjangan	ekonomi	akibat		mendewakan	pertumbuhan	ekonomi;	

b. Alokasi	 pemilikan	 dan	 pemanfaatan	 sumberdaya	 ekonomi	 yang	

menghilangkan	azas	keadilan;	

c. Kerusakan	lingkungan	hidup	akibat	eksplotasi	ekonomi	terhadap	alam.	

Sedangkan	pada	lingkup	mikro	ekonomi,	vitalitas	usahaharus	terjelma	

pada	 pola	 interaksi	 antara	 interelasi	 manusia	 yang	 terlibat	 dalam	 bisnis	
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tersebut.Yakni	 pemilik,	 pekerja,	 dan	 pelanggan.	 Berkaitan	 dengan	 itu,	

spiritualitas	 dalam	 aktivitas	 mikro	 ekonomi	 dapat	 diwujudkan	 dengan	

penciptaan	suasana	kerja	usaha	yang	harmonis	dan	produktif,	melalui	cara-

cara,	antara	lain:		

a. Membentuk	 budaya	 usaha	 yang	 beretika	 yang	 lahir	 dari	 keyakinan	

religiusitas.	Poras	and	Collin	dalam	bukunya	yang	terkenal	"Built	to	Last"	

menyebutkan	perusahaan-perusahaan	yang	berumur	puluhan	tahun	dan	

sampai	saat	ini	menjadi	market	leader	didasari	oleh	kekuatan	spiritual	di	

dalam	 visi,	 misi,	 maupuncore	 value	 nya.	 Banyak	 usaha	 rakyat	 yang	

bertahan	 lama	 dan	 pada	 saat	 yang	 sama	 lingkungannya	 tetap	

mempertahankan	atmosfir	religiustas	dalam	masyarakatnya.	Maka	dapat	

dipastikan	 spritualitas	 dan	 etika	 usahanya	 terjaga	 dengan	 baik.	 Ada	

beberapa	 daerah	 yang	 teramati	 seperti	 Cisaat	 (Sukabumi),	 Singaparna	

(Tasikmalaya),	Panjalu	(Ciamis),	dan	Cigondewah	(Kota	Bandung).	

b. Mengimplementasi	 budaya	 usaha	 harus	 terlihat	 pada	 interaksi	 dan	

interelasi	 pemilik,	 pekerja,	 dan	 pengguna	 (konsumen).	 Implementasi	

budaya	usaha	tersebut	harus	dapat	menjamin		kepuasan	kerja,	pelibatan	

dan	pemberdayaan	(al-ishlah),	dan	menempati	janji	(al-wafa)	yang	telah	

disepakati.		

c. Mengevaluasi	budaya	atas	dasar	kepuasan	pemangku	kepentingan	bukan	

pada	 ukuran-ukuran	 moneymetric	 yang	 berpotensi	 meniadakan	 nilai	

manusia.	 Setidak-tidaknya	 nilai	 kemanfaatan/kemaslahatan	 (benefit)	

tidak	 boleh	 ditinggalkan	 oleh	 ukuran	 keuntungan	 material	 (profit)	

semata.		

Kesimpulan	paparan	di	atas,	pentingnya	penempatan	manusia	dalam	

sistem	ekonomi	 sebagaimana	diamanatkan	dalam	konstitusi	negara.	Maka	
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dengan	 demikian	 pendidikan	 dan	 pembelajaran	 yang	 dijalankan	 harus	

mampu	 membentuk	 pribadi-pribadi	 yang	 amanah,	 cermat	 ulet,	 adil,	

motivasi,	 berprestasi	 tinggi,	 menghargai	 waktu,	 hemat,	 berorientasi	 pada	

kualitas,	 disiplin,	 jujur,	 demokratis,	 kesediaan,	 untuk	 berbagi,	 istiqomah,	

kreatif,	 inovatif,	dan	cerdas	(smart).	Bila	itu	kita	sepakati,	maka	titik	tekan	

pendidikan	 bukan	 pada	 transfer	 of	 knowledge,	 namun	 pada	 transfer	 of	

attitude.	

Transfer	 of	 attitude	 tidak	mungkin	 dicapai	manakala	 hanya	 didekati	

sebagai	 "pengajaran"	 (learning)	 saja.	 Karena	 seyogianya	 proses	

pembentukan	 kekuatan	 spiritualitas	 ekonomi	 hanya	 dapat	 dilakukan	

melalui	 proses	 "pendidikan"	 (education/al-tarbiyyah).	 Maka	 membangun		

sikap,	 katakter,	 dan	 spirit	 adalah	 persoalan	 komitmen	 pemangku	

kepentingan	 di	 bidang	 pendidikan.	 Bukan	 hanya	 persoalan	 guru,	 atau	

malahan	 persoalan	 mata	 kuliah	 semata.	 Penunjukkan	 suatu	 mata	 kuliah	

tertentu,	 misalnya	 kewirausahaan,	 merupakan	 simplikasi	 berfikir	 yang	

harus	dijauhi.	Karena	lembaga	pendidikan	tinggi,	khususnya	yang	mencetak	

para	 guru,	 bukan	 semata	 penyaji	 pengetahuan	 tetapi	 lebih	 diarahkan	

sebagai	 wahana	 yang	 mampu	 mengembangkan	 kepribadian	 manusia	

Indonesia	secara	berkelanjutan.	

Pendidikan	 spiritualitas	 ekonomi	 bukan	 semata	wadah	 namun	 lebih	

bersifat	 pada	 isi,	 makna,	 dan	 jiwa.Maka	 pendidikan	 dan	 pembelajaran	

ekonomi	 perlu	 ditandai	 dengan	 kemampuan	melakukan	 hubungan	 timbal	

balik	 secara	 sehat,	 antara	 peserta	 didik	 dengan	 lingkungan	 besar	 di	 luar	

dirinya,	 yaitu	 "Tuhan	 Yang	 Maha	 Kuasa",	 dengan	 alam	 dan	 lingkungan	

sekitarnya,	dengan	manusia	lain	termasuk	dengan	dirinya	sendiri	dan	cita-

citanya.	 Landasan	 utama	 dari	 proses	 pendidikan	 ini	 adalah	 kualitas	
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keimanan	 dan	 ketaqwaan	 terhadap	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa.	 Dari	 proses	

tersebut	 diharapkan	 muncul	 perilaku	 yang	 didasari	 oleh	 timbangan-

timbangan	spiritual	yang	berakar	pada	nilai-nilai	keimanan	dan	ketaqwaan	

terhadap	Tuhan	Yang	Maha	Esa.	Pada	tingkatan	ini	akan	tercemin	nilai-nilai	

moralitas	normatif-religius.		

	

Penutup	

Lingkungan	 pembelajaran	 perlu	 mendukung	 ke	 arah	 itu,	 dengan	

diawali	 oleh	 komitmen	 pengambil	 kebijakan,	 kurikulum,	 sumber	 belajar,	

kompetensi	 pendidik,	 fasilitas	 dan	 infrastruktur.	 Hal	 yang	 tidak	 kalah	

pentingnya	 untuk	mengoptimasi	 faktor	 tersebut	 adalah	 sistem	 tata	 kelola	

yang	didukung	oleh	sistem	pengendalian	yang	relavan.	Pendukung	penting	

untuk	membangun	 kompetensi	 ekonomi	 dengan	 dasar	 spritualitas	 adalah	

hadirnya	 kelembagaan	 ekonomi	 yang	 dilola	 secara	 baik	 dengan	

mengedepankan	 prinsip	 tolong	 menolong,	 berkeadilan,	 mendorong	 sikap	

hemat,	 dan	 mendukung	 kehidupan	 yang	 lebih	 sejahtera	 (kuat).	

Kelembagaan	 ekonomi	 yang	 dimaksud	 membantu	 internalisasi	 sikap,	

karakter,	 jiwa,	 yang	 	 mendorong	 keyakinan	 diri	 peserta	 didik	 terhadap	

sutau	 nilai	 kehidupan	 yang	 strategis	 untuk	 hidupnya.	 Disanalah	 mereka	

dibiasakan	 untuk	 bersikap	 jujur,	 amanah,	 peduli,	 disiplin,	 dan	 bersdeia	

untuk	bersikap	adil;	namun	 juga	sekaligus	berfikir	kreatif,	 inovatif,	hemat,	

produkif,	bersahabat	dengan	resiko	dan	bertindak	sesuai	dengan	prioritas.	
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Tantangan	Tata	Kelola	PT	Pasca	AEC	(MEA)	

	
Rully	Indrawan	

rully.indrawan@unpas.ac.id	
	

	

	

Pendahuluan	

ASEAN	Economic	Community	(AEC)	atau	Masyarakat	Ekonomi	ASEAN	

(MEA)	adalah	salah	satu	dari	3	pilar	konsep	ASEAN	 Integration	yang	telah	

disetujui	bersama	oleh	kepala	negara	dari	10	negara	anggota	ASEAN	dalam	

pertemuan	di	Bali	 tahun	2003,	kemudian	dikukuhkan	 lewat	Declaration	of	

ASEAN	Concord	II	atau	yang	dikenal	dengan	BALI	Concord	II.		

Konsep	 utama	 dari	 AEC	 adalah	menciptakan	 ASEAN	 sebagai	 sebuah	

pasar	 tunggal	 dan	 kesatuan	 basis	 produksi	 dimana	 terjadi	 free	 flow	 atas	

barang,	 jasa,	 faktor	produksi,	 investasi	dan	modal	 serta	penghapusan	 tarif	

bagi	 perdagangan	 antar	 negara	 ASEAN	 yang	 kemudian	 diharapkan	 dapat	

mengurangi	kemiskinan	dan	kesenjangan	ekonomi	diantara	negara-negara	

anggotanya	melalui	sejumlah	kerjasama	yang	saling	menguntungkan.		

Pasar	 tunggal	 dan	basis	 produksi	 diharapkan	membuat	ASEAN	 lebih	

dinamis	dan	produkif,	dan	menjadikan	segmen	yang	 lebih	kuat	dari	rantai	

pasokan	 global.	 Melalui	 terwujudnya	 AEC	 posisi	 tawar	 ASEAN	 di	

perekonomian	global	menjadi	lebih	kuat	dan	berdaya	saing.	

	

Peran	Pendidikan	Tinggi	

Kekuatan	 bangsa	 seyogyanya	 mampu	 memanfaatkan	 kesepakatan	

yang	telah	dimulai	menjelang	dua	tahun	ini	tak	terkecuali	perguruan	tinggi.	
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Perguruan	 tinggi	 perlu	 membenahi	 diri	 untuk	 menyongsong	 	 AEC	 ini,	

setidak-tidaknya	 karena	 dua	 alasan,	 yakni	 pertama,	 pendidikan	 sebagai	

salah	satu	dari	beberapa	jasa	yang	nantinya	akan	ikut	berkompetisi	dalam	

pasar	tunggal	AEC.	Kedua,	sebagai	produsen	sumberdaya	manusia	terdidik,		

yang	 luarannya	 selain	 menjadi	 komoditas	 ekonomi	 bangsa,	 juga	 sebagai	

sumber	 kreativitas	 yang	 diharapkan	 mengungkit	 keunggulan	 baru,	 di	

tengah	semakin	terbatasnya	sumberdaya	alam	dan	sumberdaya	modal	yang	

kita	miliki.		

Kedua	 hal	 itu	 menuntut	 perguruan	 tinggi	 untuk	 merumuskan	 visi	

baru,	 dengan	 dukungan	 kepemimpinan	 visioner	 yang	 mampu	melibatkan	

seluruh	 pemangku	 kepentingan	 untuk	 melakukan	 terobosan	 yang	 tidak	

biasa	dalam	bidang	mutu.	Pemerintah	 telah	cukup	mendorong	terciptanya	

suasana	 yang	 mendukung	 “budaya	 mutu”	 itu	 dengan	 berbagai	 regulasi.	

Antara	 lain	 dengan	 keluarnya	 undang-undang	 tentang	 pendidikan	 tinggi,	

ataupun	yang	terakhir	telah	keluar	permendikbud	no	49	tahun	2014,	yang	

diharapkan	 mampu	 menghasilkan	 standar	 mutu	 baru	 bagi	 pendidikan	

tinggi	 kita.	 	 Namun	 sekali	 lagi,	 	 regulasi	 nasional	 tersebut	 belum	 cukup	

karena	 harus	 didukung	 oleh	 rumusan	 program	 internal	 perguran	 tinggi	

yang	baik	pula.		

Perguruan	 tinggi	 memiliki	 peran	 sebagai	 perisai	 pasar	 tenaga	 kerja	

dalam	negeri	dari	serbuan	tenaga	kerja	 lulusan	perguruan	tinggi	 tetangga.	

Bila	 abai	 maka	 lulusan	 perguruan	 tinggi	 kita	 hanya	 bisa	 menonton	 saja	

maraknya	 dinamika	 kawasan	 ASEAN	 di	 kemudian	 hari.	 Dengan	 demikian	

lulusan	 pendidikan	 tinggi	 harus	 berbasis	 kompetensi	 dan	 memiliki	

kemampuan	beradaftasi	yang	kuat	dengan	perubahan	yang	terjadi.	Dewasa	

ini	 pasar	 tenaga	 kerja	 cepat	 sekali	 berubah	 akibat	 berkembangnya	
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teknologi.Teknologi	 informasi	 melahirkan	 tidak	 kurang	 dari	 50	 jenis	

pekerjaan	 baru,	 dan	 telah	 menghapus	 beberapa	 jenis	 pekerjaan	 serta	

mengurangi	 umlah	 perimintaan	 pada	 beberapa	 jenis	 pekerjaan	 lainnya.	

Demikian	 pula	 penguasaan	 bahasa	 kedua	 (bilingual)	 menjadi	 penting	

artinya.Banyak	 negara	 saat	 ini	 menyelenggarakan	 pembelajaran	 bahasa	

Indonesia,	 sebagai	 bahasa	 asing	 yang	 harus	 dikuasai.Hal	 ini	 sangat	

berpotensi	 mengganggu	 penguasaan	 pasar	 produk	 dalam	 negeri	 yang	

merupakan	 40%	 dari	 pasar	 ASEAN.	 Dan	 sekaligus	menjadi	 ancaman	 bagi	

pasar	tenaga	kerja	lokal	dari	serbuan	tenaga	kerja	asing.	

	

Paradigma	Baru	Tata	Kelola	PT	

Maka	 dalam	 memperkuat	 kapasitas	 kelembagaan	 menyongsong	

tantangan	 AEC,	 perguruan	 tinggi	 perlu	 melakukan	 Good	 University	

Governance	 atau	 Tata	 kelola	 yang	 Baik.	 Setidak-tidaknya	 ada	 tiga	 (3)	 hal	

strategis	yang	harus	dilakukan	dalam	konteks	itu,	yakni	(a)	coopetation,	(b)	

kecakapan	 terbuka,	 (c)	 budaya	 mutu.	 Ketiga	 hal	 itu	 lahir	 dari	 kebutuhan	

yang	muncul	dari	aspek	strategis	perguruan	tinggi.	

Aspek	 Kebutuhan	 Strategi	

Otonomi	 Bersinergi	dengan	PT	lain,	yang		pada	dasarnya	

merupakan	pesaing	

Coopetition	

Relevansi	 Program	akademik	yang	mendukung	Technology	

and	Knowledge	based	Economy	

Kecakapan	

Terbuka	

Mutu	 Membangun	komitmen	dan	keterlibatan	

pemangku	kepentingan		dalam	membangun	daya	

saing	

Budaya	

Unggul	
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Pertama,	 mengembangkan	 konsep	 coopetition	 antar	 perguruan	

tinggi	 dengan	 melakukan	 sharing	 sumberdaya.	 Kerjasama	 yang	 saling	

menguntungkan	 dengan	 sesama	 perguruan	 tinggi	 dalam	 negeri	 maupun	

dengan	perguruan	tinggi	luar	negeri	khususya	kawasan	ASEAN	perlu	terus	

dikembangkan.	 Baik	 melalui	 proyek-proyek	 penelitian	 bersama.Joint	

seminar,	menghadirkan,	dan	menjadi	dosen	tamu	internasional,	pertukaran	

mahasiswa,	mutual	recognition	arrangemment	(MRA),		ataupun	gelar	ganda	

dan	sejenisnya.	

Para	 pengelola	 perguruan	 tinggi	 perlu	 menyadari	 bahwa	 era	

spesialization	 telah	mendorong	ke	 arah	coopetition	 antar	perguruan	 tinggi	

menggambungkan	 semangat	 competition	 dan	 cooperation.	 Sungguh	 sulit	

dan	 tidak	 akan	 efisien	 bila	 segala	 sesuatu	 dikerjakan	 sendiri,	 alih-alih	

menciptakan	 produktivitas	 tinggi,	 yang	 terjadi	 adalah	 kekurangfokusan	

dalam	 menghadapi	 berbagai	 persoalan	 yang	 ada.	 Coopetition	 adalah	

kerjasama	 sambil	 berkompetisi,	 salah	 satu	 fungsinya	 adalah	 terjadinya	

kegiatan	 menakar	 standar	 mutu	 baru	 dengan	 membuat	 patok	 duga	 pada	

mitra	strategis,	dengan	demikian	sivitas	akademika	terbiasa	dengan	berfikir	

luas	dan	membiasakan	bertindak	kolaborarif	 yang	 saling	menguntungkan.	

Dampak	edukasi	bagi	para	mahasiswa,	prinsip	coopetition	bisa	membangun	

kecerdasan	sosial.	

Kedua,	 mengembangkan	 kecakapan	 terbuka	 bagi	 para	

mahasiswanya	 dalam	 program	 akademik	 secara	 terstruktur.	 Tugas	 dari	

Perguruan	 Tinggi	 selain	 menciptakan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	

berkualitas	dalam	bidang	keilmuan	juga	dituntut	untuk	mampu	membekali	

lulusannya	 dengan	 jiwa	 wirausaha	 (entrepreneurship)	 dan	 inovatif.	

Sehingga	 perguruan	 tinggi	 tidak	 hanya	 mampu	 mencetak	 lulusan	 yang	
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menguasai	 ilmu	 pengetahuannya	 dengan	 baik,	 namun	 juga	 mampu	

membekali	kemandirian	bagi	para	 lulusannya.	 	Berkaitan	dengan	 ini	maka	

kegiatan	 akademik	 harus	 mampu	 menyampaikan	 dengan	 baik	 konsep	

Technology	and	knowledge	based	economy.		

Dalam	konteks	ini	dapat	dipahami	sebagai	urgensi	 ilmu	pengetahuan	

dan	 teknologi	 dalam	 kerangka	 pengembangan	 kekuatan	 ekonomi.	 Hayek	

(1936)	 pun	 telah	 menegaskan	 pentingnya	 	 hal	 ini.	 Knowledge	 based	

economy	 adalah	 perekonomian	 yang	 secara	 langsung	 didasarkan	 atas	

produksi,	distribusi	serta	penggunaan	knowledge	(OECD,1996).		

Asumsinya,	kondisi	perekonomian	denganproses	produksi,	diseminasi	

dan	 aplikasi	 knowledge	 menjadi	 mesin	 utama	 untuk	 	 menghasilkan	 dan	

menjaga	pertumbuhan	ekonomi	secara	berkelanjutan.	 Implikasinya	adalah	

pembelajaran	 yang	 dikembangkan	 seyogyanya	 mampu	 menumbuhkan	

prakarsa	 dan	 itikad	 kemandirian	 untuk	 terlibat	 memikirkan	 kehidupan	

praktisnya.	

Abad	21	ini	ditandai	dengan	terbentuknya	masyarakat	purna	kapitalis	

(post	 capitalist	 society)	 	 yang	 	 dikenalkan	 satu	 dasa	warsa	 lalu	 oleh	 Peter		

Drucker	 (1993)	 menghasilkan	 productivity	 revolutionyang	 massif	 dan	

membutuhkan	“kecakapan	terbuka”	bagi	lulusan	perguruan	tinggi.		

Dalam	 kaitan	 perlu	 dipertimbangkan	 pendapat,	 A.Bartiett	 Giamatti	

(1938-1989),	 yang	 menyatakan	 bahwa	 entrepreneurship	 adalah	 masalah	

mindset,	maka	 	kurikulum	bukan	satu-satunya	penentu	 tercapainya	 tujuan	

pembelajaran,	 namun	 membutuhkan	 suasana	 kebebasan	 dalam	 sistem	

pendidikan	 	 dan	 manajemen	 pendidikan	 tingi,	 yang	 kemudian	

teraktualisasikan	 dalam	 tindakan	 pengajaran	 melalui	 model-model	

pembelajaran.		
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Esensi	kecakapan	terbuka	bagi	lulusan	perguruan	tinggi	menjadi	kian	

penting	seiring	dengan	berkembangnya	teknologi	informasi	dan	pergeseran	

budaya	belajar,	dari	belajar	berpusat	pada	pendidik	menjadi	berpusat	pada	

peserta	 didik.	 Kemampuan	 profesional	 services	 perguruan	 tinggi	 harus	

mampu	menjawab	 tantangan	pendidikan	abad	21,	 sebagaimana	dikatakan	

oleh	Kenichi	Ohmae,	 sebagai	 “belajar	 tanpa	batas	waktu	dan	 ruang”.	Yang	

menurut	 saya,	 bisa	 berkembang	 menjadi	 “belajar	 tanpa	 batas	 kebenaran	

tunggal”.	 	 Maka	 materi	 dengan	 substansi	 kreativitas,	 kepemimpinan,	

kemandirian,	 sinergi,	 dan	 inovatif	merupakan	 jenis	 kompetensi	 baru	 yang	

harus	 tersedia	 dalam	 diri	 lulusan	 perguruan	 tinggi,	 misal	 dengan	

mengembangkan	 kecakapan	 terbuka,	 kecakapan	 ini	 berpotensi	 untuk	

mengembangkan	 potensi	 kreatif	mahasiswa	 yang	 dibutuhkan	 untuk	masa	

depannya.	

Laporan	 United	 Nations	 Conference	 on	 Trade	 and	 Development	

(UNCTAD)	Tahun	2007,	 telah	menegaskan	bahwa	 “Dari	 proses	 kreativitas	

berpikir,	 kreativitas	 bertindak,	 dan	 dilandasi	 pengetahuan	 ekonomi	 yang	

baik	maka	akan	lahir	generasi	kreatif	yang	bisa	membuat	dan	menghasilkan	

produk/jasa	kreatif	yang	memiliki	value	atau	benefit	untuk	masyarakat.”		

Ketiga,	 perguruan	 tinggi	 perlu	 mengembangkan	 budaya	 unggul		

berbasis	 potensi	 lokal.	 Harus	 disadari	 	 bahwa	 masa	 depan	 adalah	 buah	

karya	dari	aktivitas	saat	 ini,	dan	disadari	pula	bahwa	kondisi	 internal	dan	

eksternal	masa	depan	 akan	 sangat	 berbeda	dengan	 keadaan	 saat	 lalu	 dan	

saat	 ini.	 Masa	 depan	 cenderung	memiliki	 karakteristik	 dinamis	 dan	 sarat	

perubahan	 sebagai	 dampak	 berkembangnya	 ilmu	 pengetahuan	 dan	

teknologi,	 meniscayakan	 perguruan	 tinggi	 untuk	 bisa	 menata	 dan	
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mempersiapkan	 diri	 segala	 sesuatunya	 dengan	 tidak	 biasa,	 di	 tengah	

berkembangnya	kompetitor	baik	secara	kuantitatif	maupun	kualitatif.		

Upaya	 sistimatis,	 masif,	 dan	 terstruktur	 yang	 dirancang	 saat	 ini	

diharapkan	 agar	 perguruan	 tinggi	 itu	 dapat	 memainkan	 peran	 yang	

bermakna	 untuk	 menjalankan	 tugas	 kesejarahan	 sebagaimana	 harapan	

masyarakat	 di	 masa	 depan.	 Salah	 satu	 langkah	 penting	 untuk	 itu,	 adalah	

dengan	memperkuat	keunggulan	potensial	(local	genius)	yang	dimiliki	oleh	

setiap	 unit	 yang	 ada	 di	 perguran	 tinggi,	 yang	 akhirnya	 secara	 kumulatif	

akan	 membawa	 kepada	 keunggulan	 kolektif,	 komparatif,	 dan	 substanstif	

bagi	perguruan	tinggi	yang	bersangkutan.		

Hal	 itu	 	 membutuhkan	 program	 yang	 berkarakter	 akseleratif	 dan	

visioner	guna	mendukung	penguatan	kelembagaan	berdimensi	panjang	dan	

berkelanjutan.	 Dimana	 dalam	 pelaksanaannya	 perlu	 melibatkan	 secara	

optimal	 para	 pemangku	 kepentingan	 untuk	 melakukan	 langkah-langkah	

sinergitas	 yang	 berkesinam-bungan,	 sehingga	 setiap	 unit	 memiliki	

keunggulan	 yang	 dapat	 dijadikan	 pilar	 kokoh	 bagi	 daya	 saing	

pengembangan	dan	pembangunan	perguruan	tinggi	ke	depan.	

	

Penutup	

Program	 studi	 (prodi),	 adalah	 unit	 terkecil	 dalam	 pelaksanaan	 tri	

darma	PT,	sekaligus	menjadi	garda	terdepan	dalam	memberikan	pelayanan	

inti	 perguruan	 tinggi.	 Prodi	 memiliki	 nilai	 strategis	 untuk	 dikembangkan	

sebagai	 basis	 kekuatan	 dalam	 pencapaian	 visi	 sebuah	 perguruang	 tinggi.	

Adakalanya	 prodi	 dalam	 sebuah	 perguan	 tinggi	 memiliki	 kecenderungan	

kinerja	 yang	 berbeda.	 Namun	 belum	 tentu	 tidak	 memiliki	 keunggulan.	

Diantara	 kekurangan	 pada	 satu	 sisi	 sisi,	 sangat	 mungkin	 tercuat	 potensi	
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yang	 bisa	 dijadikan	 karakter	 dasar	 pengembangan.	 Karakter	 dasar	

pengembangan,	 yang	 selanjutnya	 diidentifikasi	 sebagai	 local	 genius	 dapat	

dijadikan	 pilar	 kokoh	 untuk	 menghembangkan	 keunggulan	 yang	 bersifat	

unik.	 Dan	 bila	 ini	 dikelola	 secara	 baik	 dan	 totalitas,	 maka	 akan	

menghasilkan	 keunggulan	 kolektif,	 komparatif,	 dan	 substanstif	

sebagaimana	yang	dimaksud	di	atas.		

Sangat	mungkin	di	masa	depan	 akan	berkembang	 local	 genius	 lain,	

yang	 dapat	 dijadikan	 dasar	 pengembangan	 unit	 prodi	 yang	 lain.	 Dan	 itu	

sangat	terbuka	bagi	semua	prodi	untuk	memiliki	keunikan	tersendiri	dalam	

mengembangkan	 misi	 normatif	 sebagaimana	 dituntut	 dalam	 statuta.Dan	

boleh	jadi	keempat	local	genius	itu	tidak	terdistribusi	secara	parsial,	karena	

sangat	 mungkin	 satu	 prodi	 memiliki	 beberapa	 karakteristik	 local	 genius	

sekaligus.	Oleh	sebab	itu,	dalam	merumuskan	kegiatan	menuju	unggul	pada	

logical	genius	tertentu	perlu	pengkajian	yang	mendalam	dan	sistimatis.	
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Turbulensi	Daya	Hidup	PTS		

	
Rully	Indrawan	

rully.indrawan@unpas.ac.id	
	

	

	

Pendahuluan	

Sering	kahadiran	PTS	dirundung	berbagai	persoalan.	 	Persoalan	yang	

dihadapi	 sering	 menyebabkan	 terhambatnya	 keberlangsungan	 hidupnya	

yang	berujung	pada	penutupan.	Banyak	PTS	yang	unggul,	namun	 tiba-tiba	

colaps	 dan	 akhirnya	 punah.	 Persoalan	 yang	 muncul	 pada	 umumnya	

sebagian	besar	bersumber	dari	internal.		

Ragam	 soal	 kerap	 muncul	 dari	 kegagalaannya	 dalam	 menemukan	

model	 yang	 tepat	 dalam	 situasi	 khas.	 Setiap	 perguruan	 tinggi	 	 memiliki	

sejarah,	 budaya,	 dan	 bahkan	 pasar	 yang	 khusus,	 sehingga	 persoalan	 yang	

muncul	tidak	bisa	digeneralisasi	secara	tepat	sama.	Solusi	atas	satu	kasus	di	

satu	PTS	tidak	bisa	serta	merta	diselesaikan	dengan	format	yang	sama	pada	

PTS	 yang	 lain.	 Namun	 pada	 dasarnya	 ada	 praktik	 tata	 kelola	 yang	 harus	

hadir	untuk	menjaga	keberlangsungan	dalam	 jangka	panjang	bagi	 seluruh	

PTS	sehingga	mampu	secara	relatif	eksis	dalam	persaingan	seberat	apapun.	

	

Permasalahan	Dasar	PTS	

Perguruan	 Tinggi	 	 Swasta	 (PTS)	 pada	 dasarnya	 merupakan	 bentuk	

partisipasi	masyarakat	dalam	upaya	membangun	masyarakat	 terdidik	dan	

memiliki	daya	saing	dalam	era	persaingan	global,	seiring	dengan	kesadaran	

pentingnya	 meningkatkan	 aksesibilitas	 pendidikan	 tinggi	 bagi	 generasi	
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muda	bangsa.	Tugas	tersebut	akan	berjalan	efektif	manakala	PTS	siap	pula	

menyikapi	berbagai	perubahan	yang	terjadi	dalam	lingkungan	strategisnya	

dengan	 senatiasa	 terbuka	 untuk	 melakukan	 berbagai	 perubahan	 struktur	

internal	masing-masing.	 Kebutuhan	 perubahan	 paragdima	 dalam	 struktur	

internal	PTS	menjadi	kian	relavan	bila	dikaitkan	dengan	sistem	tata	kelola	

pendidikan	tinggi	yang	bergeser	pendulumnya	dari	sentralistik	ke	otonomi,	

yang	saat	ini	digulirkan	kepada	PTN.	

Untuk	 menghadapi	 berbagai	 permasalahan	 kekinian	 yang	 dihadapi,	

perubahan	 yang	 dimaksud	 menyentuh	 dari	 mulai	 struktur	 organisasi,	

maupun	budaya	(kultur)	organisasi,	dan	pendekatan	sistem	tata	kelola	PTS.	

Setidak-tidaknya	ada	tiga	(3)	permasalahan	besar	yang	dihadapi	PTS	pada	

umumnya.	 Pertama,	 rendahnya	 kepercayaan	 masyarakat	 terhadap	 mutu	

proses.	Kedua,tinggi	angka	ketidakterimaan	pasar	terhadap	lulusannya.	Dan	

ketiga,	Rendahnya	dukungan	pembiayaan.	

Dari	 tiga	 persoalan	 dasar	 itu,	maka	 ditarik	 benang	merah	 tantangan	

yang	 dihadapi,	 yakni	mutu	 proses,	 relevansi	 dan	 daya	 saing	 lulusan,	 	 dan	

pengayaan	 sumber	 pembiayaan.	 Dengan	 demikian	 perlu	 strategi	 dan	

kebijakan	untuk	memperkuat	hal	tersebut.	

	

Mutu	Proses		

Konsep	dasar	paradigma	baru	pendidikan	 tinggi	 terletak	pada	ukuran	

mutu	 yang	 terkait	 dengan	 empat	 aspek,	 yaitu	 otonomi,	 akuntabilitas,	

akreditasi,	 dan	 evaluasi.	Dengan	 fokus	pada	pencapaian	 target	 kulitatif,	 di	

mana	 penelitian	 dijadikan	 soko	 guru	 pengembangan	 perguruan	 tinggi	 di	

bidang	akademik.	
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Optimalisasi	 penanganan	 tata	 kelola	 bidang	 penelitian	 merupakan	

kunci	 penting	 untuk	 tumbuhnya	 budaya	 baru	 dalam	 program	 perbaikan	

mutu	proses	di	PTS.	Penelitian	adalah	simpul	strategis	dalam	konstelasi	tri	

darma	perguruan	 tinggi.Tanpa	 ada	penelitian,	 pada	dasarnya	 tidak	 terjadi	

pula	kehidupan	akedemik	yang	sehat.	Penelitian	menjamin	berlangsungnya	

kebaruan	 ilmu	 pengetahuan	 yang	 ditransferkan	 dalam	 proses	 pendidikan	

dan	 pengajaran	 maupun	 pengabdian	 pada	 masyarakat.	 Selain	 itu	 pula,	

dengan	 penelitian	 terjamin	 pula	 publikasi	 bermutu	 yang	 dihasilkan	 oleh	

anggota	sivitas	akademikanya.	

Tujuan	optimalisasi	 tata	kelola	penelitian,	adalah	(1)	terciptanya	iklim	

meneliti	 yang	 kondusif,	 (2)	 tersedianya	 SDM	 yang	 memiliki	 kemampuan	

dan	 kepedulian	 terhadap	 penelitian,	 (3)	 tersedianya	 dana	 yang	 sepadan	

dalam	 alokasi	 anggaran	 perguruan	 tinggi.	 Ada	 beberapa	 potensi	 kendala	

yang	dihadapi	oleh	PTS	dalam	mengimplementasikan	perbaikan	sistem	tata	

kelola	 bidang	 penelitian,	 antara	 lain	 (a)	 rendahnya	 alokasi	 anggaran	

penelitian	 dalam	 anggaran	 keuangan,	 (b)	 komitmen	 pengelola	 (yayasan)	

terhadap	 pentingnya	 penelitian,	 (c)	 rendahnya	 kepedulian	 pimpinan	 PTS	

dan	 dosen	 senior	 dalam	 mengembangkan	 budaya	 penelitian,	 (d)	 sistem	

rekruitasi	dosen	yang	kurang	berfihak	pada	bidang	ini,	(e)	rendahnya	akses	

dan	kepercayaan	mitra	terhadap	kinerja	penelitian	PTS,	(f)	rendahnya	akses	

sivitas	 akademika	 pada	 sumber	 ilmu	 khususnya	 publikasi	 ilmiah	 yang	

bermutu,	(g)	kecilnya	peluang	untuk	mendapat	dana	hibah	yang	disediakan	

pemerintah.	

Pintu	 masuk	 untuk	 membangun	 komunitas	 penelitian	 yang	 kuat	 di	

PTS,	 harus	 dimulai	 oleh	 perbaikan	 tata	 kelola	 lembaga	 (pusat)	 penelitian	

melalui	 kepemimpinan	 yang	 visoner	 dan	 memiliki	 jiwa	 entrepreneurship.	
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Namun	 itu	membutuhkan	 dukungan	 kepercayaan	 dari	 pimpinan	 PTS	 dna	

delegasi	wewenang		yang	memadai.	Langkah	strategis	yang	perlu	dilakukan	

adalah	(a)	melakukan	benchmark	dengan	PTS	 lainnya	untuk	mendapatkan	

best	practice	yang	dapat	dijalankan,	(b)	memperluas	jaringan	kerjasama,	(c)	

mengadakan	 pelatihan	 metodologi	 penelitian	 dan	 mengembangkan	

program	peningkatan	motivasi	kepada	para	dosen.	

	

Relevansidan	Daya	Saing	Lulusan	

Lulusan	PT	di	 era	 globalisasi	 di	 tuntut	menguasai	 soft	 skill	 dan	hard	

skillsama	 baiknya.	Hard	 skill	 atau	 keterampilan	 teknis,	 harus	 diikuti	 oleh	

keterampilan	mengelola	diri	dan	orang	lain	(soft	skills).	Sedangkan	soft	skills	

bertumpu	 pada	 pembinaan	mentalitas,	 karakter,	 sikap	 lulusan	 agar	 dapat	

menyesuaikan	 diri	 dengan	 realitas	 kehidupan.	 Kedua-duanya	 penting	 dan	

saling	 mendukung	 untuk	 mendapatkan	 posisi	 terbaik	 setelah	 seorang	

menyelesaikan	pendidikan	di	perguruan	tingginya.	

Kemampuan	 yang	 dikatagorikan	 sebagai	 hard	 skill,	 pada	 adasarnya	

adalah	 kemampuan/keterampilan	 yang	 harus	 dimiliki	 berkaitan	 dengan	

dirinya	 sendiri.	 Antara	 lain	 adalah	 keterampilan	 berkomunikasi	 secara	

lisan,	pemahaman	sosial	dan	keadaan	yang	dihadapi,	pengetahuan	tentang	

teknologi,	 kemampuan	 berkomunikasi	 lewat	 tulisan.	 Sedangkan	 Soft	

skillkemampuan/keterampilan	 yang	 berkaitan	 mengelola	 dan	 bersikap	

dengan	melibatkan	orang	 lain.	Antara	 lain	mencakup	kemampuan	bekerja	

dalam	 kelompok,	 keterampilan	 menganalisis	 keadaan,	 keterampilan	

berlogika,	dan	kemampuan	untuk	mengambil	keputusan.		

Berdasarkan	 penelitian	 di	 Harvard	 University	 Amerika	 Serikat	

ternyata	 kesuksesan	 seseorang	 tidak	 ditentukan	 semata-mata	 oleh	
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pengetahuan	 dan	 kemampuan	 teknis	 (hard	 skill)	 saja,	 tetapi	 lebih	 oleh	

kemampuan	 mengelola	 diri	 dan	 orang	 lain	 (soft	 skill).	 Penelitian	 ini	

mengungkapkan,	kesuksesan	hanya	ditentukan	sekitar	20%	oleh	hard	skill	

dan	sisanya	80%	oleh	soft	skill.		

Harus	 kita	 akui	 bahwa	 pendidikan	 di	 Indonesia	 saat	 ini	 lebih	

memberikan	 porsi	 yang	 lebih	 besar	 untuk	muatan	hard	 skill,	 bahkan	 bisa	

disebut	melupakan	soft	skill.	Indikasi	ke	arah	itu	sangat	kuat	bila	dikaitkan	

dengan	fakta	bahwa	semakin	tinggi	tingkat	pendidikan	diraih	oleh	manusia	

Indonesia,	semakin	tinggi	pula	ketergantungannya	pada	pihak	lain.		

Hal	 ini	 didukung	 oleh	 data	 bahwa	 lulusan	 perguruan	 tinggi	 yang	

memilih	berwirausaha	hanya	6%	saja,	sedang	sisanya	lebih	banyak	memilih	

menjadi	pegawai.Sedangkan	lulusan	pendidikan	yang	rendahlah	yang	justru	

memilih	pekerjaan	berwirausaha.	Sementara	fakta	lain	menunjukan,	bahwa	

kemakmuran	 suatu	 bangsa	 sangat	 tergatung	 pada	 kelompok	 pekerja	

mandiri	 (wirausahawan).	 Maka	 dapat	 disimpulkan,	 bahwa	 keberhasilan	

pendidikan	 di	 Indonesia	 tidak	 berkorelasi	 dengan	 meningkatnya	

pendapatan	nasional,	sebagaimana	terungkap	dari	data	UNESCO-UECD.		

Bila	 dikaitkan	 dengan	 kenyataan	 bahwa	 usaha	 mandiri	 yang	 lebih	

menjanjikan	 untuk	 meningkatkan	 pendapatan	 masyarakat.	 Masalahnya,	

bagaimana	 jiwa	 bebas	 	 itu	 terbentuk	 di	 kalangan	 lulusan	 PTS,	 taakala	

pembelajaran	 masih	 berkutat	 pada	 level	 academic	 knowledge	 dengan	

regulasi	 yang	 sangat	 ketat,	 bahkan	 lebih	 ketat	 disbanding	 dengan	 PTN	

sekalipun.	

PTS	 pada	 umumnya	 dilahirkan	 dan	 dibangun	 oleh	 seorang	 atau	

komunitas	 dengan	 jiwa	 entrepreneur	 yang	 kuat.Permasalahan	 kemudian,	
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adalah	 bagaimana	 jiwa	 itu	 menyatu	 dalam	 paket	 akademik	 milieu	 yang	

memberi	warna	kepada	sivitas	akademikanya.	

	

Pembiayaan	Pendidikan		

Masalah	pembiayaan,	berlaku	universal,	tak	terkecuali	di	negara	maju	

sekali	pun.	Prof.	Nicholas	Barr,	profesor	ekonomi	publik	dari	London	School	

of	Economics	(LSE),	mengajukan	pemikiran	tentang	hal	ini	dalam	harian	The	

Guardian	 edisi	 Juni	 12,	 2003	 dengan	 judul	 “How	 best	 to	 widen	 university	

access	 –	 by	 abolishing	 fees	 as	 Tories	 suggest,	 or	 by	 enhancing	 loans,	 as	 the	

government	plans”?	Versi	lebih	lengkap	diterbitkan	dalam	bentuk	whitepaper	

berjudul	 “Financing	 Higher	 Education:	 Comparing	 the	 Options”	 yang	

disusunnya	untuk	Partai	Buruh	yang	sedang	berkuasa	di	Inggris.		

Mengatasi	 pembiayaan	 PTS	 tidak	 semata	menjadi	 beban	mahasiswa	

pengguna	 jasa	 pendidikan	 namun	 harus	 menjadi	 agenda	 bersama	 yang	

dikomandoi	 oleh	 penyelenggara	 (yayasan).	 Yayasan	 harus	 berperan	 aktif	

dan	 kreatif	 sebagai	 pencari	 solusi	 sekaligus	 penyedia	 pembiayaan	

penyelenggaraan	pendidikan.	Dalam	banyak	kasus,	seringkali	PTS	menjadi	

tempat	hidupnya	penyelenggara,	bukan	sebaliknya.	

Perguruan	 tinggi	 membutuhkan	 biaya	 besar	 dan	 mahal	 untuk	

menyelenggarakan	 pendidikan	 yang	 bermutu.	 Biaya	 tersebut	 dibutuhkan	

untuk	 antara	 lain	 (a)	 pengembangan	 kompetensi	 tenaga	 akademik,	 (b)	

sarana	 perpustakaan,	 (c)	 peralatan	 laboratorium,	 (d)	 ruang	 kuliah	 dan	

kantor,	 (e)	 riset,	 publikasi	 ilmiah	 dan	 pengabdianpada	 masyarakat,	 (e)	

bantuan	 biaya	 studi	 bagi	 yang	 tidak	 mampu	 secara	 ekonomis	 namun	

memiliki	 kemampuan	 akademiks	 yang	 cemerlang,	 serta	 (e)	 penyediaan	

fasilitas	pendukung	lainnya.		
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Dengan	 keterbatasan	 pendanaan	 pendidikan,	 baik	 yang	 bersumber	

dari	 pemerintah	 maupun	 masyarakat,	 manajemen	 PTS	 perlu	 berikhtiar	

mencari	alternatif	sumber	pembiayaan	pendidikan	tinggi	secara	kreatif.	Di	

AS,	Survei	Economist	mengusulkan	peningkatan	sumber	pembiayaan	untuk	

mencapai	 keberhasilan	 (excellence	 dan	 mass	 access)	 sebuah	 perguruan	

tinggi;	 perlu	 melakukan	 (a)	 mendiversifikasi	 sumber	 pemasukan	 untuk	

penyelenggaraan	 pendidikan	 dengan	 tidak	 mengandalkan	 pendanaan	

Negara;	(b)	ekstensifikasi	munculnya	institusi	pendidikan	tinggi.	

Terobosan	 untuk	 mencari	 sumber	 pembiayaan	 baru	 tidak	 terlepas	

dari	 semakin	 kuatnya	 persaiangan	 sebagai	 implikasi	 dari	 berjalnnya	

kapitalisme	 global	 dalam	 bidang	 pendidikan.	 Industralisasi	 pendidikan	

terlihat	 dengan	 diserahkannya	 arah,	 tujuan,	 dan	 bentuk	 penyelenggaraan	

pendidikan	pada	kebutuhan	pasar	(customer	driven).	

Sejak	 tahun	2006	mulai	 diberlakukan	 kebijakan	 berupa	diijinkannya	

perguruan	 tinggi	 asing	 (PTA)	 hadir	 di	 Indonesia.	 Harus	 diakui	 bahwa	

liberalisasi	 pendidikan,	 di	 beberapa	 Negara	 maju	 	 terbukti	 telah	

memberikan	 daya	 hidup	 untuk	 berkembangnya	 pendidikan	 tinggi.	 Sistem	

konservatif	 ala	 Eropa	 yang	 mengandalkan	 pendanaan	 pemerintahnya	

ternyata	 gagal.	 Namun	 dalam	 kasus	 kita,	 dimana	 disparitas	 social	 dan	

ekonomi	 begitu	 tajam,	 maka	 liberalisasi	 dengan	 keterlibatan	 pemerintah	

harus	menjadi	satu	model	dalam	pengembangan	PTS.	

Secara	Internal	manajemen	PTS	harus	diarahkan	melakukan	strategi,	

al.	 (1)	 memperkuat	 mutu	 SDM	 dan	 struktur	 internal	 agar	 dapat	

meningkatkan	 modal	 intelektual	 yang	 semakin	 kuat,	 (2)	 meningkatnya	

akseptabilitas	dan	akuntabilitas	publik	atas	modal	intelektual	yang	dimiliki	

untuk	 menciptakan	 sumber	 pembiayaan	 baru,	 (3)	 membangunnet	
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workingsecara	 vertikal	 han	 horizontal	 dalam	 rangka	 perkuatan	 modal	

intelektual.	

Ketiga	 langkah	 internal	 itu	 dapat	 menarik	 sumber	 pembiayaan	

eksternal.	Penggalian	dana	eksternal	membutuhkan	kreativitas	yang	dapat	

menarik	 kelompok	 industri	 dan	 dunia	 usaha	 lainnya.	 Serta	 memperoleh	

kepercayaaan	dalam	mengelola	dana	hibah	dan	wakaf	 (grant,	 endowment)	

dari	pebisnis-pebisnis	sukses	baik	domestik	maupun	mancanegara.		

	

Penutup	

Tantangan	 yang	 dihadapi	 oleh	 PTS	 dalam	mengembangkan	 visi	 dan	

misinya,	 adalah	 persoalan(1)	 rendahnya	 mutu	 proses;	 (2)	 rendahnya	

relevansi	kecakapan	dan	daya	saing	lulusan	di	dunia	kerja;	(3)	terbatasnya	

sumber	dan	akses	pembaiayaan.	Ketiga	persoalan	dasar	itu	bisa	diatasi	oleh	

sinerginya	 anggota	 pemangku	 kepentingan,	 seta	 didukung	 oleh	

kesanggupan	dalam	membuat	prioritas	garapan	sesuai	dengan	budaya	dan	

kondisi	yang	berkembang.	
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