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A. Pendahuluan
Tulisan ini merupakan hasil resensi dari karya Dr. H.M.
Zainuddin M.Pd yang berjudul Reformasi Pendidikan: Kritik
Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah. Buku yang ditulis Dr.
H.M. Zainuddin M.Pd merupakan revisi, editing dan penambahan
dari Disertasi penulis pada Program Pascasarjana (D-3) Ilmuilmu Sosial Universitas Merdeka Malang dengan Judul Reformasi
Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Kajian Makna atas Kebijakan
Biaya Pendidikan di SMUN 1 Blitar. Dan juga merupakan eksplorasi
dari hasil penelitiannya tentang faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan dan faktor faktor sebagai penyebab penyimpangan
atas kebijakan nasional “Reformasi Pendidikan di Era Otonomi
Daerah” yang telah diterapkan oleh SMUN 1 Blitar dalam kegiatan
pendidikan di Kota Blitar. Fokus penelitian Dr. H.M. Zainuddin
M.Pd ini diarahkan pada Kritik Kurikulum dan Implikasi Manajemen
Berbasis Sekolah yang belum mengarah pada ide-ide dasar MBS itu
sendiri, yang kemudian menyebabkan peningkatan mutu pendidikan
belum bisa tercapai secara optimal.
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Buku ini layak menjadi panduan bagi para stakeholder
kooperasi pendidikan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara
yang menginginkan kemajuan dan perubahan mutu pendidikan.
Penulis buku ini memaparkan prinsip-prinsip pelaksanaan tata
kelola kooperasi pendidikan yang baik (good corporate governance/
GCG) dan sangat ideal yang meliputi penentuan kebijakan-kebijakan
dalam pendidikan; termasuk kebijakan biaya pendidikan, kebijakan
perubahan kurikulum dan sekaligus penyimpangan kebijakankebijakan pendidikan dalam Era Reformasi Pendidikan (Desentralisasi
Pendidikan dan Otonomi Daerah). Apa yang disuguhkan di dalam
buku ini tidak sekedar kritikan semata tentang kebijakan-kebijakan
yang telah dikeluarkan oleh para praktisi pendidikan, akan tetapi
penulis juga menyuguhkan pencerahan dengan ulasan-ulasan
yang mudah dicerna oleh para pembaca yang diambil dari beberapa
referansi buku.

B. Kegelisahan Akademik
Setidaknya yang menjadi persoalan mendasar yang
melatarbelakangi penelitian Dr. H.M. Zainuddin M.Pd ini, yaitu:
kegelisahan jiwa penulis atas penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi di dunia pendidikan; ketidak sesuaian kebijakan yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang terjadi
di lapangan. Kebijakan tersebut berkenaan dengan kebijakan
Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah yakni UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diamandemen UU
No.32 Tahun 2004.
Berbicara makna Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi
Daerah maka pemahaman yang terngiang pada indra pendengaran
dan ﬁkiran kita adalah usaha pemindahan dan pengambil alihan
kebijakan yang dahulunya segala tugas dan tanggung jawab
penyelenggara pendidikan berpusat pada Pemerintah (sentralistik),
kini berpindah menjadi pendidikan berbasis kedaerahan. Yaitu peran
serta, pertisipasi dan fungsi pemerintah daerah (yang di dalamnya
adanya campur tangan masyarakat) bertindak sebagai mobilisator
atas terselenggaranya proses pendidikan. Pemerintahan Daerah
mempunyai hak terbesar atas penentuan kebijakan-kebijakan
yang akan dikeluarkan yang tentunya demi terwujudnya proses
pendidikan yang diinginkan oleh setiap daerah di Indonesia.
Nampaknya Dr. H.M. Zainuddin M.Pd kurang berkenan atas
implikasi dari arah kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan
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Otonomi Daerah. Dalam pandangan M. Zainuddin, bahwa kebijakan
desentralisasi masih awam di mata masyarakat khususnya pada
objek kebijakan desentralisasi tersebut, yakni lembaga pendidikan
di perkotaaan pada umumnya dan lembaga pendidikan di pedesaan
pada khususnya. Kebiasaan yang mengacu dan mengekor kepada
pemerintah kini harus berubah pada kemandirian dan bertumpu
pada tingkat kematangan dan ke-kreatifan lembaga sekolah di setiap
daerah. Munculnya isu di kalangan masyarakat bahwa semakim
mahalnya biaya pendidikan di setiap jenjang, baik tingkat dasar,
tingkat menenganh maupun tingkat perguruan tinggi (swasta/negeri)
merupakan dampak dari kebijakan tersebut.
M. Zainuddin melihat bahwa SMUN 1 Blitar merupakan
salah satu penyelenggara pendidikan yang mencoba menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah, namun dalam penerapannya kurang
bisa mengena pada sasaran yang diinginkan. Kondisi ini memancing
interest keilmuannya untuk melacak lebih jauh letak keberhasilan
dan kelemahan dari kebijakan Desentralisasi Pendidikan. Kemudian
untuk dapat menelaah lebih jauh tentang hal ini, ia merumuskan
tiga kritikan masalah pokok dalam, yaitu:
1. Bahwa desentralisasi pendidikan plus reformasi pendidikan di era
otonomi daerah, pada kenyataannya masih bersifat semu, karena
peran Komite Sekolah sekedar memenuhi mekanisme prosedural
dan kurang melibatkan dalam kerangka substansial.
2. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan di era
otonomi daerah belum membuka ruang untuk public, akibatnya
masyarakat dalam menyaluran inspirasinya secara sukarela
belum bisa terpenuhi secara optimal.
3. Kenyataan di lapangan membuktikan, bahwa implementasi
manajemen berbasis sekolah tidak atau belum sesuai dengan
ide-ide dasar MBS itu sendiri, sehingga peningkatan mutu
pendidikan belum bisa tercapai secara maksimal. Padahal dari
penelitian menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan
merupakan fokus Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), karena
tanpa diarahkan pada mutu maka MBS tidak akan banyak artinya
pada sekolah.
4. Perubahan kurikulum merupakan kebijakan yang harus ditempuh
guna meningkatnya kualitas pendidikan (in-put, proses dan output)
Empat hal pokok inilah yang kemudian diulas oleh Dr. H.M.
Zainuddin M.Pd dengan uraian yang jelas dan gamblang dalam
buku ini.
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C. Pentingnya Buku Ini serta Kontribusi bagi Pendidikan
Nasional
Buku ini layak dikonsumsi dan bisa menjadi kebutuhan
yang wajib dimiliki oleh setiap stakeholder pendidikan Kita bisa
merasakan bahwa kebijakan-kebijakan dan juga kurikulum yang
selama ini kita bangga-bangakan masih menyimpan kelemahan.
Arah pendidikan yang kurang jelas, kurikulum yang masih belum
matang, transparansi dan akuntabilitas yang kurang optimal
sehingga sebagian kalangan selalu mendorong untuk diadakan
evaluasi pada setiap perjalanan kebijakan pemerintah. Penelitian
H.M. Zainuddin ini cukup penting untuk membuktikan apakah
dalam suatu perubahan hanya dipengaruhi oleh aspek tertentu atau
oleh berbagai aspek dan dimensi yang ada dalam kehidupan suatu
masyarakat. Dan ternyata penelitian ini mampu membuktikan dalam
suatu perubahan aspek kehidupan masyarakat saling terkait antra
aspek yang satu dengan yang lain. Zainuddin membuktikan bahwa
sekolah, masyarakat atau pemerintah bukan satu-satunya aspek
yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Ada keterkaitan
pengaruh yang erat antara orang tua, masyarakat, pemerintah
daerah dan pemerintah nasional sendiri (pusat).

D. Sistematika Penulisan
Hasil penelitian Dr. H.M. Zainuddin M.Pd diformulasikan
kedalam sebuah karya yang terdiri dari 6 bagian, yang terdiri dari:
Bagian I membahas gambaran pendidikan secara umum,
termasuk makna kualitas pendidikan, aspek sasaran pembangunan
pendidikan, ulasan umum tentang desentralisasi pendidikan.
Bagian II menjelaskan konsep pendidikan dalam perspektif
perubahan sosial, dalam bab ini dijelaskan tentang hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang menunjukkan pentingnya reformasi
pendidikan di Era Otonomi Daerah. Selain itu dijelaskan pula tentang
makna social yang ada dalam pendidikan yang ditinjau dari beberapa
teori sosial.
Bagian III menjelaskan tentang kondisi riil biaya pendidikan
di tanah air yang dilihat dari berbagai perspektif. Dalam bab ini
dipaparkan juga unsure-unsur penghitungan biaya pendidikan dan
prinsip-prinsip dasar formula pendidikan.
Bagian IV analisis tentang kebijakan penyelenggara pendidikan
dalam hal biaya pendidikan. Dalam bab ini juga penulis menyuguhkan
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tentang dasar pertimbangan penentuan besar kecilnya biaya yang
diambilkan contoh langsung dari sebuah lembaga pendidikan di
Blitar yaitu SMUN 1 Blitar.
Bagian V penulis memaparkan dengan jelas tentang perjalanan
perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi di Indonedia. Selain
itu dijelaskan pula perbandingan Kurikulum Pendidikan mulai
dari Kurikulum 1994 hingga kurikulum yang berlaku sekarang di
Indonesia. Penyuguhan karakteristik setiap kurikulum, menjadi
warna dalam pembahasan pada bagian ini.
Bagian VI merupakan penutup yang di dalamnya berisi
kesimpulan sebagai jawaban dari kegelisahan akademik. Di sini
dijelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya terpaku
pada sekolah/guru namun berbagai faktor lain juga berpengaruh
cukup signiﬁkan.

E. Kesimpulan
Tulisan ini merupakan hasil resensi dari karya Dr. H.M.
Zainuddin M.Pd yang berjudul Reformasi Pendidikan: Kritik
Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah. Buku yang ditulis Dr.
H.M. Zainuddin M.Pd merupakan revisi, editing dan penambahan
dari Disertasi penulis pada Program Pascasarjana (D-3) Ilmuilmu Sosial Universitas Merdeka Malang dengan Judul Reformasi
Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Kajian Makna atas Kebijakan
Biaya Pendidikan di SMUN 1 Blitar. Dan juga merupakan eksplorasi
dari hasil penelitiannya tentang faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan dan faktor faktor sebagai penyebab penyimpangan
atas kebijakan nasional “Reformasi Pendidikan di Era Otonomi
Daerah” yang telah diterapkan oleh SMUN 1 Blitar dalam kegiatan
pendidikan di Kota Blitar. Fokus penelitian Dr. H.M. Zainuddin M.Pd
ini diarahkan pada Kritik Kurikulum dan Implikasi Manajemen
Berbasis Sekolah yang belum mengarah pada ide-ide dasar MBS itu
sendiri, yang kemudian menyebabkan peningkatan mutu pendidikan
belum bisa tercapai secara optimal..
Banyak upaya yang telah dilakukan untuk menyusun,
mengelaborasi, dan bahkan menyempurnakan kurikulum seputar
Manajemen Berbasis Sekolah yang dituangkan dalam Desentralisasi
Pendidikan atau Otonomi Daerah. Dewan Penegak Independen,
khususnya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkenaan
dengan kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah
yakni UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
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diamandemen UU No.32 Tahun 2004 merupakam masalah yang
sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan. Menurut hemat penulis,
kurangnya pengawalan yang optimal dari perjalanan kebijakan
tersebut membuat perjalanan kurikulum di lapangan khususnya
di daerah pedesaan kurang bisa berjalan dan hanya sebatas nama
yang terpampang di buku atau cacatan sekolah. Oleh karena itu
pembentukan suatu lembaga di setiap daerah yang selalu mengontrol
dan memberi bimbingan sangatlah perlu dalam keberhasilan
dari sebuah kurikulum pendidikan. Dan ketumpangtindihan
arah kebijakan tersebut perlu dicermati, sebab tidak menutup
kemungkinan ketidakjelasan arah kebijakan otonomi daerah bisa
menjadi bumerang terhadap arah kebijakan otonomi pendidikan di
setiap daerah khususnya arah pembiyaan pendidikan.
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