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mereka tidak dapat bekerja dan harus
menghapus mimpi mereka untuk
menjadi seorang ahli di bidang tertentu
karena tidak mempunyai dana untuk
melanjuttan sekolah. Lebih ironisnya,
dana BOS yang telah dikucurkan lebih
mengarah ke pemborosan Anggaran.
Hal itu disebabkan oleh persamaan kelas
ekonomi bagi penerima dana BOS
tersebut. Semua otang kaya ataupun
miskin mempunyai hakyang sama untuk
mendapatkan dana bantuan BOS.
Sehingga kebijakan tersebut hanya akan
menuju ke pemborosan saja. Seharusnya,
pemerintah Iebih selektif untuk
mengucurkan dana mereka kepada orang
yaflg memang rnembutuhkan dan
menggunakan sisanya untuk
membebaskan biaya sekolah owag-
orangyangidak mampu ke 

f 
enjang SMA

dankuliah.

Beberapa hal yang perlu dikaji
lebih lanjut a dalahkeaadaan sumber daya
manusia di Indonesia. Kebudayaan yang
telah turun temururl di Indonesia
sepertinya telah melek^t etat kareta
masyarukat sekarang ini lebih cenderung
untuk berpikir bahwa seorang anak
harus bersekolah sampai tinggi. Hal
tersebut menggambarkan keadaan yang
sangat terbalik dengan tujuan
pendidikan karena intisari dari
pendidikan itu adalah mendapatkan
suatu keterampilan dan kemampuan agaf

dapat menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi masyarakat. Bukan tedetak
pada hal tujuan untuk sekolah setinggi-
tingginya. Pasilnya di Indonesia, banyak
orang berpikiran untuk sekolah tinggi
tanpa sadar bahwa tujuan dari bersekolah
adalah untuk mendapatkan keterampilan
atau kemampuan untuk bersaing ketika
mereka sudah menekuni pekerjaan
mereka, Andrea H]rata novelis buku
terkenal peqnah menyampaikan bahwa
hasil belajar dari sekolah di Indonesia
selama empat tahun dapat dicapai di
pendidikan luar negeri @rancis) hanya
dalam kurun waktu satu semester.
Sungguh ironis keadaan ini, jika sistem
pendidikan yang seperti ini tetap
dilanjutkan. Pastinya pendidikan di
negara ini tidak akan pernah maju dan
berkembang, bahkan malah menjadi
semakin tertinggal. Oleh karena itu,
inilah saatnya untuk mereformasi dunia
pendidikan kita dan sistem pendidikan di
Negara kita ini. Perubahan yang
signifikan harus dirubah dengan
merujuk ke aruh tuiuan pendidikan yang
sebenarnya. Sebagai contoh di negara
maju seperti J.p*g, siswa-siswa seusia

SMP di flegara tersebut telah dapat
membuat ataupun merakit televisi
dengan tangaflrrya sendiri. Mereka telah
mempelajari dan dapat menghasilkan
sesuatu untuk dijual. Sedangkan di
Indonesia, pelajar seusia SMP belum
dapat menghasill<an apapun. Mereka

hanya dapat mengerjakan soal
matematika dan IPA tanpa mengetahui
dan menggunakannya sebagai bekal
hidup. Ironisnya, pelajat-pelajar di
Indonesia sekarang ini malah lebih
dipusingkan oleh Ujian Nasional yang
sebenarnya' tidak mendukung mereka
untuk mempwyat skill tertentu. Oleh
katenanya, setelah lulus sekolah, mereka
hanya dapat rnengerjakan soal-soal yang
ada di sekolah dan tidak dapat
menggunakannya untuk memjadi bekal
hidup mereka dalam bekerja nanti.
Seharusnya, pemerintah lebih tanggap
akan hal tersebut. Penjurusan pada
bidang-bidang tertefltu sharusnya
dilakukan lebih dini. Mata-maia
pelaiaran yaflg tidak mengasah
keterampilan hidup peserta didik harus
dikurangi. Kemuadin diikuti dengan
menambah mata pelaiaran yaflg bersifat
keahlian seperti komputer, kelistrikan,
otomotif, dan bidang keahlian lunnya.

Jika perubahan sistem ini dapat
dilakukan lebih capat pada jenjang SMP
pasti akan berdampak pada kemajuan di
bidang pendidikan dan diikuti dengan
kemajuan di bidang lunnya. Selain itu,
penjurusan lebih dini irri akan membuat
anak Indonesia menjadi ahli di suatu
bidang tertentu and mempunyai bekal
untuk hidup mereka meski mereka hanya
lulusan SMP atau SMA.
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SAATNYA MERUBAH SISTEM PENDIDIKAN

f)endidikan adalah suatu elemen

l./ terpenting dari negara ini. Semua
I bidang dan kemajuan yang ingin
dicapai di negara ini tidak lain bersumber
dari bidang pendidikan. Seorang guru,
dosen, insinyrr, atupun presiden adalah
oraflg-orang yang berhasil dididik dari
sebuah insitusi pendidikan. Sedangkan di
luar negeri kita telah banyak mendengar
keberhasilan flegara-negaru ma|u dalam
bidang teknologi, komunikasi, dan
penemuan termuktahir lunnya. Hal-hal
tersebutlah yang membuat neg n-
negara maju menjadi semakin besar.
Tidak dapat dipungkiri, ilka sistem
pendidikan yaflg teratur baik di .negara

maju juga seimbang dengan keberhasilan
mereka memajukan flegata serta
kesejahteraan hidup masy arukatnya.

Sementara di negara ini, masih
banyak orang yang meributkan tefltaflg
Ujian Nasional dan merubah-ubah
kurikulum tanpa adanya tindak lanjut
yang signifkan. Sehingga terjadi
kestatisan dalam melakukan
perkembangan pendidikan kita ini. Para
pemegang birokrasi yang mempunyai
kendali seakan hanya memberikan
bantuan yang tidak berguna seperti
memberikan dana BOS untuk siswa SD
dan SMP. Pasalnya, siswa y^ng
disekolahkan di jenjang tersebut belum
dapat mengerjakan ata:rr mempunyai
ketetampilan khusus apapun. Sehingga


