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      PENDAHULUAN 

      Artikel ini diangkat dari makalah penulis yang ditulis dalam terang Ilmu Sosial pada 

Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis mempersembahkan artikel ini untuk keempat yubilaris, 

meskipun keempat yubilaris yang menekuni disiplin ilmu yang berbeda tidak berhubungan 

langsung dengan disiplin Ilmu Sosial. Tema  artikel “Pendidikan dan Perubahan Sosial” memang 

tidak berbicara langsung tentang “Teologi”, tetapi disiplin “Teologi” yang digeluti oleh empat 

yubilaris (Teologi Dogmatik; Teologi Kitab Suci; Teologi Pastoral bidang Katekese dan Teologi 

Liturgi) secara tidak langsung menyentuh “pendidikan”. Teologi sering diartikan sebagai “Ilmu 

Iman”, satu refleksi sistematis tentang iman dengan tujuan membantu memberi arah hidup bagi 

orang beriman. Dengan kata lain, Teologi dapat dipahami juga sebagai “satu pedagogi iman”, 

yaitu satu disiplin ilmu yang mendidik iman. Penulis tidak merefleksikan tema “pendidikan dan 

perobahan sosial” dalam terang teologi, tetapi dalam terang Ilmu Sosial yang menyoroti relasi 

timbal balik pendidikan, perobahan sosial dan realitas Indonesia era reformasi. Kajian tersebut  

mungkin relevan dan inspiratif untuk refleksi teologis.      

      Perhatian kita di sini terfokus pada peneropongan kedua bidang ini, yaitu bidang pendidikan 

dan bidang perubahan sosial, di bawah terang Ilmu Sosial. Ilmu Sosial yang dijadikan sebagai 

mata pisau untuk membedah kedua bidang itu dipahami sebagai satu disiplin ilmu yang 

merefleksikan secara sistematis, umum, dan abstrak fakta-fakta empiris yang berhubungan 

dengan bidang sosial atau masyarakat. Fakta-fakta empiris tentang masyarakat, abstraksi dan 

sistematisasi terhadap fakta-fakta itu dan proses generalisasi  terhadap fakta-fakta itu merupakan 

satu keniscayaan dalam disiplin ilmu ini.
1
 Ketika disiplin ilmu ini digunakan untuk menelaah 
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bidang pendidikan dan perubahan sosial, maka kajian kita tidak terarah kepada penelaahan 

secara terpisah bidang pendidikan dan bidang perubahan sosial. Tetapi pengkajian kita mengarah 

ke peneropongan terhadap relasi antara pendidikan dan perubahan sosial. Apakah dalam sejarah 

peradaban manusia terdapat fakta-fakta empiris yang memperlihatkan adanya dampak 

pendidikan terhadap meledaknya perubahan sosial dalam masyarakat, atau juga apakah dalam 

sejarah peradaban manusia terdapat fakta-fakta empiris yang memperlihatkan adanya dampak 

perubahan sosial dalam masyarakat terhadap dunia pendidikan? Atau apakah keduanya, yaitu 

fakta pendidikan dan perubahan sosial, saling berpengaruh satu sama lain? 

   Penulis mengawalinya dengan menyoroti hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial 

dalam terang Ilmu Sosial. Kemudian disusul dengan peneropongan terhadap dampak pendidikan 

terhadap perubahan sosial dan dampak perubahan sosial terhadap dunia pendidikan, dan pada 

akhirnya penulis memusatkan perhatian pada peneropongan kritis terhadap situasi Indonesia 

Masa Reformasi sehubungan dengan pendidikan dan perubahan sosial. Fakta-fakta historis dan 

sosial tentu dipandang sebagai basis utama untuk pengkajian terhadap tema tersebut. 

    

   1. Relasi Timbal Balik Antara Pendidikan dan Perubahan Sosial 

 

   Sebelum kita menyoroti relasi timbal balik antara pendidikan dan perubahan sosial, perlu kita 

lebih dahulu memahami makna pendidikan dan makna perubahan sosial secara terpisah dalam 

terang Ilmu Sosial. Dari berbagai macam teori dan pandangan filosofis tentang hakekat 

pendidikan, kita mengutip gagasan Tilaar, seorang pengamat pendidikan di Indonesia. Dia 

berkata: ”Hakikat Pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta-

didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional 

dan global.
2
 Pemikir Tilaar mengemukakan satu konsep tentang filsafat pendidikan yang 

menekankan “proses menumbuhkembangkan eksistensi manusia”, dan proses 

“menumbuhkembangkan” dalam pemahaman filsafat pendidikan dewasa ini tidak berhenti pada 

                                                           
2
 Tilaar H. A. R., Dr. Prof., M.Sc. Ed., Pendidikan, Kebudayaan, Dan Masyarakat Madani Indonesia. Strategi 

Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 1999, p.28. 



satu fase dari hidup manusia. Sepanjang hidup manusia, proses pendidikan tetap berjalan. Tetapi 

karena kita tidak berbicara tentang filsafat pendidikan, maka kita mengangkat arti pendidikan 

yang berangkat dari pemahaman tentang hakekat pendidikan sebagai “proses 

menumbuhkembangkan” eksistensi manusia dan membaca konsep ini dalam terang Ilmu Sosial. 

Cabang Ilmu Sosial yang menggeluti pendidikan adalah “Sosiologi Pendidikan”, yang dirintis 

oleh E. George Payne. Beliau berkata: ”By educational sociology we mean the science which 

describes and explains the institution, social groups, and social processes, that is the social 

relationships in which or through which the individual gains and organizes experiences”.
3
 

Elemen-elemen yang diteliti dalam bidang sosiologi pendidikan seperti yang tertera dalam 

perumusan George Payne adalah institusi pendidikan, kelompok sosial, proses-proses sosial, 

interaksi sosial, semuanya yang hendak dicapai, dialami, diorganisir dan ditumbuhkembangkan 

oleh individu-individu dalam masyarakat tempat mereka berada. Pendidikan lalu merupakan 

proses “menumbuhkembangkan” eksistensi manusia baik secara individual maupun secara 

kolektif lewat institusi, organisasi, interaksi, persekutuan, keluarga dan semacam.  

   Berbicara tentang perubahan sosial, kita dihadapkan dengan pertanyaan mendasar tentang 

perubahan masyarakat. Apakah perubahan sosial itu menyentuh perubahan esensial satu 

masyarakat atau hanya satu perubahan sekunder yang beroperasi pada tataran fenomena dan 

fakta-fakta sosial-historis? Pertanyaan ini merupakan kajian filsafat manusia, khususnya filsafat 

sosial yang menelusuri apa yang menjadi unsur esensial satu masyarakat.
4
 Tapi dalam konteks 

Ilmu Sosial, pertanyaan tersebut tidak lagi berhubungan dengan persoalan hakekat masyarakat, 

tetapi berhubungan dengan fakta-fakta dan gejala-gejala sosial yang tampil dalam sejarah 

keberadaan masyarakat. Apakah ada fakta-fakta dan gejala-gejala sosial yang memperlihatkan 

perubahan dasar hidup masyarakat, perubahan dasar yang dapat dibaca dan dilukiskan melalui 

kenyataan historis masyarakat bersangkutan?  

   Untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, kita mengangkat konsep tentang perubahan sosial 

dalam perspektif global dan perspektif historis. Pemahaman ini diambil dari buku “Global Social 

Change. Historical and Comparative Perspectives” yang dieditkan oleh Christopher Chase-
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Dunn dan Salvatore J. Babones.
5
 Pada pendahuluan buku itu, kedua tokoh ini mengemukakan 

konsep mereka tentang perubahan sosial dalam kedua perspektif tersebut. Dalam perspektif 

global, perubahan sosial dipahami sebagai keadaan terciptanya sistem masyarakat global yang 

mengatasi batas-batas negara. Batas-batas negara, yang sebelumnya terjadi karena adanya 

gerakan nasionalisme, menjadi tak berarti dan hilang oleh karena berkuasanya kekuatan-

kekuatan baru seperti pasar, uang, keamanan, komunikasi dan transportasi yang beroperasi dalam 

skala global. Dengan adanya proses globalisasi ini, perubahan sosial lalu diindikasikan sebagai 

proses ekspansi dan intensifikasi jaringan interaksi sosial antara masyarakat dan negara dalam 

skala yang lebih sempit menuju jaringan interaksi dalam skala yang lebih luas dengan 

melibatkan jaringan antara masyarakat dan negara di seluruh dunia.
6
 Dalam perspektif historis-

global, perubahan sosial sudah bergema dalam sejarah bangsa Eropa pada awal abad 16 dengan 

penemuan benua baru oleh bangsa Eropa, proses kolonisasi menuju revolusi industri pada akhir 

abad 18 hingga saat ini. Perubahan sosial masih tetap berjalan.     

   Kita kembali melihat tema tentang hubungan timbal balik antara pendidikan dan perubahan 

sosial. Bagaimana hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial dalam terang ilmu sosial 

dapat kita jelaskan? Kita tentu mengacu pada banyak teori sosial yang memberi perspektif 

kepada kita untuk menunjukkan relasi timbal-balik antara dunia pendidikan dan perubahan 

sosial. Kita mencoba mengangkat salah satu teori sosial, yaitu teori fungsionalisme, untuk 

menunjukkan relasi timbal balik itu.   

   Teori fungsionalisme di bidang sosiologi mengacu kuat pada teori sosial Emile Durkheim 

(1858-1917). Inti sari dari teori sosial Emile Durkheim adalah konsepnya tentang masyarakat 

sebagai satu entitas yang ada lebih dahulu dari pada individu-individu. Dalam karyanya „The 

Division of Labour“, Durkheim menyebut dua tipe masyarakat yang dibangun di atas dasar 

„solidaritas“, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.
7
 Solidaritas mekanis lebih kuat 
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ditemukan dalam masyarakat tradisional yang tidak banyak memiliki differensiasi status dan 

spesialisasi ekonomis. Setiap individu bisa mengambil peran dan tugas yang sama atau serupa 

dalam fungsinya untuk membangun kesatuan masyarakat. Kesatuan dibangun di atas 

kepercayaan, kebiasaan turun-temurun dan juga di atas suku atau klan. Sementara itu, solidaritas 

organis lebih ditemukan dalam masyarakat yang sudah maju. Di sana sudah ada diferensiasi dan 

spesialisasi peran. Masyarakat dilihat sebagai satu organisme yang hidup, yang di dalamnya 

setiap individu memainkan peran dan tugas yang berbeda, tetapi peran dan tugas individu-

individu itu saling bergantung satu sama lain. Pembagian peran dan tugas itu ada dalam 

fungsinya untuk menjaga kelangsungan masyarakat dan menciptakan kestabilan masyarakat. 

Solidaritas baik solidaritas mekanis maupun solidaritas organis merupakan kekuatan luar biasa 

yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan masyarakat dan menciptakan kestabilan 

masyarakat. 

   Durkheim tidak menjelaskan secara khusus hubungan antara dunia pendidikan dan perubahan 

sosial, tetapi pemikirannya tentang fungsi dan peran individu dalam masyarakat bisa dikenakan 

pada fungsi pendidikan untuk masyarakat dan fungsi masyarakat untuk pendidikan, dan teorinya 

tentang fungsi dan peran membantu kita untuk merefleksikan gagasannya tentang perubahan 

sosial. Pendidikan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan menciptakan 

kestabilan masyarakat dan masyarakat berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup 

pendidikan. Tetapi pertanyaannya ialah bahwa di mana dan bagaimana terjadi perubahan sosial 

dalam pemahaman Durkheim, perubahan sosial yang berdampak pada dunia pendidikan dan 

serempak dunia pendidikan berdampak pada perubahan sosial.  

   Memang sungguh layak, bila kita mencermati situasi pendidikan masyarakat Perancis pada 

masa hidup Durkheim, tapi karena hal ini membutuhkan penelitian yang panjang, maka kita 

hanya menyinggung fenomena umum situasi sosial dan pendidikan di Eropa barat setelah 

meledaknya revolusi Perancis (1789) yang menerapkan ideologi „egalite, fraternite, liberte“ 

(kesamaan, persaudaraan dan kebebasan). Kita tidak bisa mendeteksi secara tajam apakah 

pendidikanlah yang mempengaruhi terjadinya revolusi itu atau perubahan sosiallah yang 

memberi paradigma baru dalam dunia pendidikan. Kita hanya mengatakan bahwa tokoh 

Durkheim dan pikiran-pikirannya berada dalam satu fase sejarah, khususnya sejarah filsafat, 

yang menandai adanya perobahan paradigma berpikir, dan dampak dari perobahan paradigma 



berpikir sangat menyata pada perobahan sosial. Sebetulnya dapatlah dilukiskan perobahan 

paradigma berpikir dari masyarakat Yunani Kuno ke masyarakat abad pertengahan dan dari 

masyarakat abad pertengahan ke masyarakat zaman Pencerahan (Aufklaerung) dan dari 

masyarakat zaman pencerahan ke masa kini yang disebut masa post-modernisme di dunia Eropa. 

Tetapi perhatian kita terarah kepada awal abad 18 dan 19 hingga awal abad 20, ketika pikiran 

Durkheim dan para sosiolog lain (August Comte, Karl Marx) sedang menyebar.  

   Di bidang filsafat, abad ini dikenal sebagai zaman keemasan “Pencerahan” yang telah dirintis 

pada abad 17. Kekhasan dari zaman ini ialah bahwa rasionalitas manusia (akal budi dan kegiatan 

akal budi) ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi – bukan Tuhan atau prinsip-prinsip metafisis 

– untuk meneropong segala sesuatu. Paham tentang masyarakat sebagaimana diteropong oleh 

August Comte yang berpengaruh terhadap Durkheim dan Karl Marx tidak lagi bertolak pada 

prinsip-prinsip metafisis, tapi pada situasi nyata di lapangan sebagaimana adanya.
8
  Pendidikan 

di universitas-universitas sangat kuat berada dalam jalur paradigma pencerahan ini. Kebanyakan 

para pemikir dan ilmuwan merupakan produk dari zaman ini. Kebebasan berpikir diagung-

agungkan. Absolutisme raja dihancurkan. Setiap orang sama di hadapan hukum dan Tuhan, dan 

relasi antaranya berpolakan saudara. Semangat ini melahirkan revolusi Perancis dengan segala 

konsekwensinya. Ternyata ideal masyarakat seperti itu tidak sejalan dengan kenyataan di 

lapangan. Situasi nyata masyarakat pada waktu itu adalah situasi yang disebut Durkheim sebagai 

situasi “Anomie”, yaitu situasi masyarakat yang kacau, penuh anarki dan ketiadaan pegangan. 

Situasi ini menurut Durkheim merupakan akibat negatif revolusi Perancis, dan keadaan tersebut 

diperparah lagi dengan revolusi industri yang menyulut pergolakan kaum buruh melawan para 

pemilik modal di pusat-pusat industri di Eropa. Durkheim termasuk kelompok yang tidak setuju 

dengan revolusi Perancis setelah menyaksikan kekacauan sosial akibat revolusi dan tetap 

menjadi pewaris tradisi konservatif yang liberal. Ketika membaca tulisan Anthoni Giddens 

tentang Durkheim, kita mendapat kejelasan bahwa Durkheim berpihak pada satu konsep 

masyarakat bukan komunis tetapi sosialis yang masih berorientasi pada kesadaran moral kolektif 

dalam nilai-nilai tradisional.
9
 Dia menghendaki adanya transformasi sosial dari situasi 
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masyarakat yang anomie (kacau) kepada satu masyarakat yang stabil dan tenang kembali. 

Karena itu, teorinya tentang masyarakat sebagai satu organisme dinamis memberi ruang luas 

bagi terciptanya diferensisiasi dan spesialisasi peran dalam berbagai macam bidang kehidupan 

sehingga sifat homogenitas masyarakat yang sangat kentara pada fase masyarakat tradisional 

melenyap. Perubahan sosial dalam terang teori ini dengan demikian terjadi, karena peralihan dari 

struktur dan keadaan masyarakat yang homogen menuju masyarakat yang heterogen digalakkan 

berkat proses diferensiasi dan spesialisasi peran tersebut. 

   Bila perubahan sosial terjadi atas cara itu menurut teori Durkheim, maka dampaknya pada 

bidang pendidikan terletak pada beroperasinya fungsi pendidikan untuk menghasilkan output 

yang melayani kebutuhan masyarakat. Pendidikan lalu menjadi arena yang di dalamnya anak 

didik dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk menjawabi kebutuhan masyarakat. Melalui 

pendidikan, nilai-nilai inti masyarakat ditulari dan diresapkan dalam anak didik. Karena 

kebutuhan masyarakat dan problem masyarakat bermuka banyak, maka pendidikan yang 

berorientasi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan memecahkan problem masyarakat 

haruslah menititberatkan pendidikan spesialisasi dan profesionalisasi yang diukur melalui 

kemampuan otak dan ketrampilan dan bukannya melalui relasi sosial. Bila teori ini kita terapkan 

untuk meneropong realitas pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia, maka melalui fakta 

sosial yang menyentuh pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia, kita perlu menguji apakah 

output dari pendidikan tinggi kita sudah menjawabi kebutuhan masyarakat.      

 

   2. Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial    

 

   Untuk menyoroti dampak pendidikan terhadap perubahan sosial, kita mencermati fakta historis 

dunia pendidikan pada fase historis tertentu di dunia Eropa dan di Indonesia. Kita mengakui 

bahwa pencermatan historis ini tidak meniadakan dampak perubahan sosial terhadap pendidikan 

pada fase historis yang sama itu. Kedua bidang itu, yaitu pendidikan dan perubahan sosial, 

berelasi secara timbal balik. Tetapi kita perlu terima kenyataan juga, bahwa pada fase historis 

tertentu bidang pendidikan berdampak kuat pada perobahan sosial masyarakat dan pada fase 



historis lain perubahan sosial dalam masyarakat berdampak kuat pada penyelenggaraan 

pendidikan. 

   Dampak pendidikan terhadap perubahan sosial di dunia Eropa dapat kita cermati pada fase 

historis yang disebut “Zaman Renaisans”. Zaman Renaisans dalam perspektif sejarah filsafat di 

barat berlangsung dari abad 14, yang menandai adanya krisis abad pertengahan, menuju abad 16 

yang membuka jalan bagi lahirnya abad pencerahan (Aufklaerung).
10

 Kata “Renaisans” berasal 

dari kata bahasa Latin. Kata kerja bahasa Latin dalam bentuk intransitif infinitif adalah “re + 

nasci”, yang berarti “lahir (nasci) kembali (re)”. Renaisans berarti kelahiran kembali. Kata ini 

menunjuk kepada satu gerakan yang dipelopori oleh kelompok humanis Italia. Gerakan ini lahir 

di tengah-tengah kejenuan berpikir para pemikir Skolastik Abad Pertengahan yang telah terpecah 

dalam mazab yang berbeda-beda, karena terlalu kuat tergiring dalam kerumitan persoalan-

persoalan metafisis-teologis.
11

  Kelompok Humanis itu lalu melepaskan persoalan-persoalan 

metafisis-teologis dan kembali mempercayai kemampuan dan kecakapan “manusia” (human) 

untuk mengenal realitas manusia dan dunia. Acuan pengetahuan tidak perlu diletakkan pada 

“Tuhan”, tetapi pada manusia sendiri. Untuk tujuan ini, pengetahuan klasik pada zaman Yunani 

kuno, bahasa klasik Yunani, kesenian klasik, budaya dan sastra klasik haruslah dihidupkan 

kembali, meskipun wahyu dan iman masih diperhatikan. Maka terjadilah pergeseran paradigma 

ilmu pengetahuan, yaitu dari paradigma “Theocentrisme” (Tuhan) ke paradigma “Humanisme” 

(manusia), dan paradigma berpikir “humanisme” mencapai puncak di bawah pemikir 

“Descartes” pada abad 17, yaitu Humanisme Mutlak. Untuk memecahkan masalah dunia dan 

manusia, orang tidak lagi lari kepada Tuhan, tetapi bersandar pada kecakapan dan kemampuan 

manusia untuk menjawabnya. 

   Perubahan paradigma berpikir dalam ilmu pengetahuan pada zaman Renaisans tidak mungkin 

terjadi di luar lingkungan akademis yang sedang dikelola oleh institusi-institusi pendidikan pada 

masa itu. Institusi-institusi pendidikan pada masa itu tidak mungkin terpikirkan tanpa 

menggandengkannya dengan sekolah-sekolah biara kristen. Maksudnya, pendidikan formal 

identik dengan sekolah-sekolah biara kristen. Tokoh-tokoh kaum humanis yang menghasilkan 
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penemuan-penemuan baru seperti Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Yohanes Kepler (1571-

1630), Galileo Galilei (1564-1642) dan lain-lain adalah produk dari sekolah-sekolah biara. 

Galileo Galilei dididik dalam sekolah Yesuit; Kopernikus menjalani pendidikan di beberapa 

universitas yang dikelola oleh para biarawan katolik; Kepler dididik dalam pendidikan seminari 

Protestan di Maulbronn, Jerman. Kita menyaksikan bahwa kelompok cendekiawan kristen 

membawa perobahan paradigma berpikir, dan perobahan ini menular secara meluas ke 

perobahan sosial dalam skala yang lebih luas. Di bidang ekonomi misalnya, kita mengangkat 

analisa Max Weber tentang situasi Ekonomi masyarakat Eropa sebelum masa reformasi 

Protestantisme di bawah Martin Luther (1483-1546) yang adalah mantan biarawan Katolik 

dalam pendidikan biara katolik dan masa sesudah reformasi pada tahun 1517. Gerakan reformasi 

di bawah pimpinan Martin Luther berpengaruh besar dalam proses pembaharuan sistem ekonomi 

dunia. Sistem ekonomi abad pertengahan, yang dikatakan sama sekali tidak merakyat, karena 

dimonopoli oleh kaum bangsawan, kaum klerus dan klas-atas, tidak bertahan lagi sesudah 

reformasi.
12

  Gerakan rakyat jelata dan munculnya organisasi kerja yang bebas dalam semangat 

reformasi itu perlahan melenyapkan hak milik eksklusif atas tanah, hak milik yang didasarkan 

atas dasar status dan keturunan. Setiap orang mempunyai peluang untuk mengejar harta milik 

pribadi dan berdagang secara bebas tanpa melihat status dan perannya dalam masyarakat. 

   Kita kembali mengangkat fakta sosial-historis tentang dampak pendidikan terhadap perubahan 

sosial dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita memilih masa „Politik Etis atau Politik Balas Budi“  

yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan masa sesudahnya yang 

diiringi oleh fase pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
13

 Politik 

Etis atau Politik Balas Budi adalah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk 

memperbaiki nasib hidup orang pribumi setelah menyaksikan kesengsaraan rakyat Indonesia 

akibat tanam paksa. Politik ini dipelopori oleh kelompok Etis Belanda di bawah pimpinan Pieter 

Brooshooft, seorang wartawan „De Locomotief“ dan C. Th. Van Deventer, seorang politisi 

Belanda. Mereka berhasil meyakinkan penguasa pemerintahan Belanda yang pada saat itu berada 

di tangan Ratu Wilhelmina untuk menyetujui rancangan itu, dan Ratu Wilhelmina pada tanggal 
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17 September 1901 menuangkan rancangan itu ke dalam satu program yang disebut „Trias Van 

deventer“ untuk dilaksanakan dan diterapkan di bumi Indonesia. Program itu meliputi „Irigasi 

(pengairan); Emigrasi (Transmigrasi) dan Edukasi (Pendidikan). Untuk pendidikan, program ini 

berisikan usaha pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan dan memperluas pendidikan-

pengajaran orang pribumi ke seluruh wilayah Hindia Belanda (wilayah Indonesia sekarang).
14

  

Jacques Henrij Abendanon, seorang Suriname, ditunjuk sebagai mentri Kebudayaan, Agama dan 

Kerajinan di Hindia Belanda (1900-1905) dan di bawah kepemimpinannya banyak sekolah 

rakyat (Volksschool) dibuka di mana-mana.
15

 Pada tahun 1913 menurut gubernur Ballot dari 

Sumatera Barat, jumlah sekolah desa tercatat 111 buah, dan jumlah ini meningkat pada tahun 

1915 menjadi 350 buah. Antara tahun 1910 hingga tahun 1920, jumlah murid yang memasuki 

sekolah desa di seluruh wilayah Hindia Belanda dari 71.239 menjadi 423.314 murid. Di 

perguruan tinggi, dibuka  kesempatan untuk anak pribumi dari kalangan bangsawan, meskipun 

jumlah mereka masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan mahasiswa Eropa. Misalnya 

tahun ajaran 1920/21 jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia 

tak lebih dari dua orang, Cina empat orang dan Eropa 22 orang, tapi pada tahun 1926/1927 

jumlah mahasiswa pribumi 30 orang dan Eropa 28 orang. Tahun 1920-an dan 1930-an banyak 

mahasiswa Indonesia dikirim untuk studi di Belanda. Sejak tahun 1910 dibentuk sebuah sistem 

dana mahasiswa (studiefonds) yang digunakan untuk menyokong mahasiswa pribumi untuk studi 

di luar negri, dan Tan Malaka dibiayai oleh dana tersebut. Jumlah mahasiswa Indonesia di negri 

Belanda pada tahun 1910-an sekitar 15 dan 20 orang, tetapi pada tahun ajaran 1939/1940 rata-

rata jumlah mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi Belanda sebanya 21 hingga 22 orang setiap 

tahun.  

   “Sekolah bukan saja menghasilkan administrator yang baik dan setia tetapi juga nasionalis 

yang radikal dan anti-kolonial”, demikian tulis Sartono Kartodirdjo.
16

 Meskipun ada kritik 

terhadap penerapan politik balas budi di Indonesia, tetapi dampak penyelenggaraan pendidikan 

terhadap perubahan sosial sangat positif melalui penyebaran pembangunan sekolah di seluruh 
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wilayah Hindia Belanda dan juga melalui pengiriman studi mahasiswa Indonesia ke luar negri. 

Pendidikan menghasilkan kelompok elite baru yang menduduki tempat penting dalam 

administrasi pemerintah atas dasar ketrampilan dan keahlian yang diperoleh dari pendidikan, 

tetapi lebih dari itu pendidikan membangkitkan kesadaran nasional yang tinggi setelah 

menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda 

terhadap rakyat pribumi. Misalnya, pada awal abad 20 ada sekolah kelas satu, sekolah kelas dua 

dan sekolah khusus untuk anak Eropa. Sekolah kelas satu diperuntukkan bagi anak-anak dari 

kelas-atas dan sekolah kelas dua untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Tidak ada sekolah 

yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, pada awal penerapan politik balas budi sudah ada 

diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pengalaman akan ketidakadilan dan 

diskriminasi membuahkan semangat perjuangan yang membakar kelompok sosial yang terdidik 

untuk melepaskan diri dari pemerintahan kolonial Belanda. 

   Atas dasar fakta sosial-historis yang diambil dari situasi di Eropa pada zaman Renaisans dan di 

Indonesia pada masa Politik Balas Budi sebelum kemerdekaan Indonesia, kita mencoba 

merefleksikan dampak pendidikan terhadap perubahan sosial dalam terang Ilmu Sosial. Kita 

menyoroti dampak itu dalam terang teori konflik. Teori Sosial Karl Marx dan pengikut-

pengikutnya memelopori teori ini. Kita mengangkat teori sosial seorang tokoh Neo-Marxis, yaitu 

Antonio Gramsci (1891-1937). Teorinya disebut teori Hegemoni Kultural.
17

 Realitas sosial 

dalam masyarakat menurutnya adalah realitas konflik yang tidak disadari, karena klas-klas 

masyarakat berada di bawah kekuasaan satu klas yang berkuasa dengan jalan memanipulasi 

kebudayaan masyarakat (kepercayaan, nilai, pemikiran, penjelasan, cara berpikir dan cara 

bertindak) sedemikian rupa sehingga pandangan hidup klas yang berkuasa menjadi norma 

masyarakat. Kepemimpinan dalam masyarakat seperti ini adalah kepemimpinan intelektual dan 

moral yang mendatangkan konsensus massa secara tidak kritis terhadap ideologi klas yang 

memerintah. Pendidikan dan lembaga pendidikan berada di bawah kekuasaan klas yang 

berkuasa. Itulah bentuk hegemoni kultural, yaitu berkuasa lewat jalur pendidikan dan 

kebudayaan.  
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   Status perguruan tinggi di Indonesia berbentuk universitas dan perguruan tinggi. Dari padanya 

ada perguruan tinggi negri dan ada perguruan tinggi swasta. Ada perguruan tinggi yang berada di 

bawah payung DEPDIKNAS dan ada yang berada di bawah DEPAG. Secara sepintas kita 

berkesan bahwa tidak ada hegemoni klas penguasa terhadap semua lembaga pendidikan ini. 

Tetapi ketika melihat fakta bahwa 94% mahasiswa yang menghuni perguruan tinggi di Indonesia 

berasal dari keluarga yang mampu, maka kita bisa menelisik bahwa kekuasaan uang dan pasar 

telah menentukan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
18

  Bila demikian, 

maka jelaslah bahwa klas menengah ke atas yang mendapat akses termudah untuk memasuki 

perguruan tinggi telah berpengaruh menentukan roda penyelenggaraan pendididkan perguruan 

tinggi. Pertanyaan kita ialah di mana letak perubahan sosial yang disebabkan oleh pendidikan. 

Kita menjawab bahwa pendidikan dewasa ini, khususnya dalam situasi Indonesia, mempunyai 

andil besar dalam proses perubahan sosial baik ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk. 

Fakta historis yang ditunjuk di atas lebih memperlihatkan dampak pendidikan yang positif 

terhadap lahirnya tatanan masyarakat baru yang lebih baik. Tetapi ketika kita mencermati situasi 

sosial Indonesia dewasa ini, kita boleh mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dewasa 

ini berdampak pada terciptanya keadaan sosial yang buruk. Pendidikan berdampak pada 

beroperasinya “proses pemiskinan massa”. Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada 

pasar dan uang secara tidak langsung melahirkan jurang yang semakin lebar antara kelompok 

kaya dan miskin. Generasi yang mendapat kerja dan ketrampilan yang layak sesuai dengan 

kwalifikasi ijazah dan lulusan pendidikan tinggi menjadi sangat kecil, karena lebih dari dua 

pertiga masyarakat Indonesia tidak mengecapi pendidikan tinggi dan drop out dengan akibat 

bahwa lapangan kerja mereka hanyalah buruh kasar, pedagang kecil, petani atau penganggur. 

Juga muncul gejala lain ialah bahwa kebanyakan lulusan perguruan tinggi bekerja pada bidang 

jasa dan administrasi (pegawai negri) karena ada jaminan hidup yang pasti dengan akibat bahwa 

lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapat tempat kerja di bidang itu terdepak menjadi 

penganggur intelektual. Generasi-generasi inilah yang menandai adanya perubahan sosial dari 

tingkat hidup yang cukup dan miskin kepada tingkat hidup yang berkekurangan dan sangat 

miskin.  
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   3. Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan   

 

   Bila pada bab sebelumnya kita menaruh perhatian pada peneropongan kita atas dampak 

pendidikan terhadap perubahan sosial, pada bagian ini kita mencermati dampak perubahan sosial 

terhadap dunia pendidikan. Acuan kita adalah fakta sosial-historis yang mengindikasikan itu. 

Untuk maksud ini, kita mencoba meneropong situasi sosial bangsa Indonesia sebelum 

kemerdekaan dan situasi sosial satu dekade sesudah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 

1945. Kita memang tidak menyangkal bahwa pendidikan mempunyai andil besar melalui para 

pendiri bangsa untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan, tetapi dalam konteks ini perubahan 

situasi dari situasi bangsa yang terjajah kepada situasi bangsa yang merdeka menciptakan ruang 

kemerdekaan dan kebebasan untuk mengatur dan menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. 

   Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah 

kemerdekaan tentu tidak terlepas dari perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia dari masa 

sebelum kemerdekaan ke masa sesudah kemerdekaan. Para sosiolog menunjukkan bahwa 

perubahan struktur sosial satu masyarakat menandakan adanya karakter dinamis dari masyarakat 

tersebut. 
19

  Salah satu karakter dinamis masyarakat adalah mobilitas sosial yang terjadi secara 

horisontal dan vertikal.
20

 Mobilitas sosial yang terjadi secara horisontal berarti pergerakan 

penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain (migrasi), sementara mobilitas sosial yang terjadi 

secara vertikal berarti peningkatan hidup sosial dari situasi hidup yang kurang baik kepada 

situasi hidup yang lebih baik, atau juga penurunan hidup sosial dari situasi hidup yang baik dan 

layak kepada situasi hidup yang miskin dan tidak layak. Struktur sosial masyarakat Indonesia 

pada masa penjajahan Belanda menurut analisa para sosiolog dan sejarahwan pada umumnya 

memperlihatkan struktur hirarkis-piramidal. Kelompok sosial yang paling atas adalah orang 

Belanda, kemudian orang Eropa lain, lalu turunan Indo-Eropa, dan lebih di bawah lagi kelompok 
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Cina, dan paling bawah adalah rakyat Indonesia.
21

 Dengan adanya politik balas budi yang 

menyentuh bidang imigrasi dan pendidikan, mobilitas sosial terjadi secara sistematis, teristimewa 

mobilitas sosial dalam arti vertikal. Kelompok sosial yang bekerja sebagai pegawai dalam 

administrasi pemerintahan Hindia Belanda dan kelompok sosial yang mengecapi pendidikan 

Belanda mendapat jaminan hidup yang layak ketika mereka tetap setia melayani kepentingan 

Belanda dan bekerja untuk mempertahankan penjajahan Belanda atas Indonesia. Mereka tidak 

merobah struktur sosial yang ada. 

   Tetapi mobilitas sosial yang terjadi dalam masa sebelum kemerdekaan membawa dampak pada 

lahirnya kelas sosial elite baru yang diresapi oleh semangat liberalisme untuk memperjuangkan 

kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kelompok sosial ini muncul dalam pergerakan 

nasional, pembentukan organisasi dan partai-partai politis dan panitia persiapan kemerdekaan 

Indonesia. Mereka adalah kelompok kaum muda dan kaum cendekiawan yang secara sadar 

menjalankan politik satu tujuan dengan dua strategi: untuk merebut kemerdekaan bangsa 

Indonesia dari penjajahan dengan strategi : tidak bekerja sama dengan pemerintahan penjajahan 

(non-kooperasi) dan bekerja sama dengan pemerintah penjajahan dengan tujuan kemerdekaan 

(kooperasi). Sekolah-sekolah memang dibuka di mana-mana, tetapi dalam masa pemerintahan 

Hindia Belanda semua sekolah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk melayani 

kepentingan Belanda dan untuk mempertahankan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Sistem 

pendidikan adalah sistem pendidikan Barat, dan bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa 

pengantar di sekolah-sekolah.  

   Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan 

penyusunan UUD’45 pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengalami jati diri baru 

secara kolektif, yaitu berdirinya negara Indonesia, meskipun Belanda sendiri secara resmi baru 

mengakui kemerdekaan ini pada tahun 1949. Kepemimpinan negara sudah berada di tangan 

orang pribumi sendiri dan tatanan sosial masyarakat dibangun perlahan sesuai dengan watak dan 

ideologi bangsa. Jati diri bangsa itu dirumuskan dalam ideologi nasional „Pancasila“ dengan 

bersemboyankan „Bhineka Tunggal Ika“. Penyelenggaraan pendidikan ditangani oleh orang 

Indonesia sendiri, dan mentri pertama pendidikan, pengajaran dan kebudayaan adalah Ki Hajar 
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Dewantara.
22

 Sistem pendidikan Indonesia pasca-kemerdekaan ditata sesuai dengan UUD’45 dan 

Pancasila. Pendidikan dibentuk dalam empat tingkat: Sekolah Rakyat (kini Sekolah Dasar); 

Sekolah Menengah Pertama; Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Untuk Sekolah 

Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dikeluarkan kurikulum nasional sebagai pedoman, dan 

kurikulum nasional pertama disebut “Rencana Pendidikan” yang dikeluarkan pada tahun 1947, 

tetapi penerapannya baru efektif terjadi pada tahun 1950. Kurikulum ini mengalami 

penyempurnaan pada tahun 1952 dengan sebutan “Rencana Pendidikan Terurai”.
23

  

   Kita kembali ke tema kita untuk menyoroti dampak perubahan sosial terhadap 

penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada fakta sosio-historis di Indonesia. Kita 

mengangkat teori strukturalisme Piere Bourdieu (1930-2002) tentang  “habitus dan ranah“.
24

 

Perubahan sosial dalam terang teori sosial Bourdieu adalah peralihan struktur masyarakat lama 

yang dibentuk oleh habitus dan ranah menuju ke struktur masyarakat baru dengan habitus dan 

ranah yang baru. Habitus yang dalam tradisi filsafat berarti kebiasaan dipahami Bordieu sebagai 

„struktur mental atau kognitif“  yang digunakan oleh subyek untuk menghadapi realitas sosial. 

Struktur mental subyek berupa skema atau pola-pola yang telah mengejahwantah di dalam diri 

subyek, dan pola-pola inilah yang dipakai subyek untuk merasa, memahami dan menilai realitas 

di luar dirinya, bahkan mempengaruhi tindakan subyek. Sementara itu, ranah dalam pemahaman 

Bourdieu bersifat „relasional“. Ranah adalah jaringan hubungan antara posisi-posisi obyektif 

yang disandang individu-individu, dan bukannya jaringan antara individu-individu. Kita boleh 

mengatakan bahwa jaringan antara posisi-posisi obyektif itu adalah struktur lingkungan, yang di 

dalamnya individu-individu bertarung dan berperan. Kita menyaksikan bahwa ada perubahan 

besar masyarakat Indonesia dari struktur kolonial ke dalam struktur masyarakat baru yang 

merdeka. Habitus dan ranah masyarakat baru yang merdeka adalah habitus dan ranah yang baru. 

Struktur mental dalam bentuk pola-pola tertentu yang dipakai subyek untuk merasa, memahami 

dan menilai realitas bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan bukanlah struktur mental Belanda, 
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tetapi struktur mental bangsa Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin Indonesia, meskipun 

mungkin banyak pemimpin belum tuntas menghilangkan struktur mental kolonial. Begitu juga 

ranah baru yang memberi bentuk terhadap struktur masyarakat Indonesia sesudah kemerdekaan 

terlihat jelas dalam jaringan hubungan posisi-posisi obyektif yang disandang individu-individu 

Indonesia. Posisi-posisi obyektif seperti presiden, mentri-mentri di berbagai bidang termasuk 

bidang pendidikan, jabatan-jabatan publik dan lain-lain disandang oleh orang Indonesia sendiri. 

   Perubahan sosial seperti itu berdampak kuat pada penyelenggaraan pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan Indonesia tidak lagi berada di tangan Belanda, tetapi berada di 

tangan pribumi. Bangsa Indonesia sendirilah yang mengatur dan menentukan sistem 

pendidikannya serta menyelenggarakannya secara penuh. Habitus dalam konteks pendidikan 

berhubungan dengan pola-pola berpikir dan pola-pola tindakan yang digunakan para aktor 

pendidikan (dosen, siswa/mahasiswa, karyawan/ti, penanggung jawab utama seperti mentri 

pendidikan dan sebagainya) untuk merasa, memahami, menilai realitas sekitarnya, bahkan untuk 

bertindak. Ranah (field) berhubungan dengan jaringan-jaringan antara posisi-posisi obyektif di 

dunia pendidikan, posisi-posisi obyektif yang ditempati oleh subyek-subyek yang berbeda-beda. 

Posisi-posisi obyektif itu seperti jabatan-jabatan dan status resmi, fakultas-fakultas, kantor-

kantor yang berhubungan dengan pendidikan. Sesudah kemerdekaan sistem pendidikan dan 

strukturnya dibangun sesuai dengan tujuan nasional pendidikan yang tertera dalam UUD’45, dan 

tentu dengan sendirinya habitus dan ranah pendidikan dibentuk sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

   4. Peneropongan Kritis Terhadap Situasi Pendidikan dan Perubahan Sosial di Indonesia  

       Pada Era Reformasi 

 

   Era reformasi di Indonesia dipahami sebagai era sesudah kejatuhan Suharto pada tahun 1998 

hingga kini. Dalam era ini sudah terjadi beberapa kali pergantian kekuasaan: Presiden Habibie; 

Presiden Abdurahman Wahid; Presiden Megawati Sukarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Beberapa perkembangan politik di negri ini memperlihatkan adanya tanda 



kemajuan, meskipun kemajuan di bidang ini belum menunjukkan adanya perobahan sosial yang 

radikal. Kita menyebut saja secara sepintas. Pemilihan langsung Presiden, gubernur, bupati 

hingga ke jajaran rendah di desa menggambarkan adanya proses demokratisasi yang sedang 

berjalan menuju pematangan, meskipun di sana sini politik uang dalam pemilihan masih meraja. 

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, setiap daerah diberi kebebasan dan keleluasan 

untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pembentukan institusi pemberantasan korupsi (KPK) 

menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah untuk mengatasi kejahatan korupsi yang 

dipandang sebagai satu penyakit sosial bangsa. Selain fenomen politik tersebut, situasi sosial 

bangsa masih rentan terhadap konflik sosial, kerusuhan sosial dan kekerasan yang beroperasi di 

atas ranah “SARA” (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Dan ada banyak gejala lain lagi 

yang dapat memperlihatkan adanya perbedaan besar antara situasi bangsa pada masa Orde Baru 

dan situasi bangsa pada masa reformasi ini. 

   Di bidang pendidikan sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah banyak kali terjadi 

pergantian kurikulum pendidikan.
25

  Pada masa Orde Lama lahir tiga kurikulum: Kurikulum 

tahun 1947; tahun 1952 dan tahun 1964. Dalam masa Orde Baru ada empat kurikulum: 

Kurikulum tahun 1968; tahun 1975; tahun 1984 dan tahun 1994. Pada era reformasi muncul 

kurikulum tahun 2004 yang dikenal dengan nama “Kurikulum Berbasis Kompetensi” (KBK), 

dan kurikulum ini dilengkapi dengan standar isi dan standar kompetensi pada tahun 2006. 

Dengan kurikulum yang dilengkapi ini, sekolah dipandu untuk menyusun “Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan” (KTSP). Kita tentu bertanya, apa itu Kurikulum? Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20, tahun 2003 mengartikan kurikulum sebagai “seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu“.
26

 

   Pemahaman tentang arti kurikulum itu tidak sebatas pada pemahaman akan rencana dan aturan 

yang berkaitan dengan tujuan, isi dan bahan pelajaran. Juga pemahaman itu tidak sebatas pada 

cara untuk menyelenggarakan pendidikan. Tetapi pemahaman akan arti kurikulum selalu 

memuat kepentingan serta relevansi kurikulum itu untuk situasi bangsa Indonesia. Apa situasi 
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bangsa dewasa ini yang menjadi konteks lahirnya kurikulum 2004? Analisa sosiologis tentang 

perubahan sosial mengarahkan perhatian kita pada mobilitas sosial yang bersifat vertikal. Pada 

era reformasi ini, situasi sosial bangsa berjalan menuju jurang kehancuran. Gerak perubahan 

sosial tidak menanjak ke atas, tetapi menurun menuju jurang kehancuran.  

   Dokumen Gereja Katolik yang tertuang dalam “Nota Pastoral KWI”  memuat uraian tentang 

satu problem nasional yang harus ditangani. Dokumen itu merupakan hasil rapat tahunan KWI 

(Kantor Wali Gereja  Indonesia) yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-11 

Nopember 2004.
27

  Problem nasional itu tidak lain dari pada kerusakan peradaban publik yang 

disebabkan oleh tiga penyakit sosial bangsa, yaitu korupsi, kekerasan sosial dan kerusakan 

lingkungan hidup. Meskipun dokumen itu dikeluarkan pada tahun 2004, tapi kenyataan tentang 

tiga penyakit sosial itu masih ada hingga tahun 2012 ini. Korupsi sudah menjadi berita harian 

dalam surat kabar; kekerasan sosial ada di mana-mana hingga saat ini, dan kerusakan lingkungan 

hidup melalui bencana alam dan pengerukan tambang di daerah-daerah pertambangan dapatlah 

dialami langsung. Tiga penyakit sosial ini disuburkan oleh budaya KKN (kolusi, korupsi dan 

nepotisme). Untuk menyembuhkan penyakit sosial itu, gereja menghimbau seluruh jajaran 

masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menciptakan satu “budaya alternatif 

atau budaya tandingan”, yaitu “satu pola pandang dan perilaku yang menjadi tandingan 

terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku umum dalam masyarakat”.
28

 Dengan 

penciptaan budaya alternatif atau budaya tandingan ini, diharapkan bahwa bangsa Indonesia bisa 

mencapai apa yang disebut oleh para pencetus dokumen sebagai “habitus baru yang beradab”. 

Habitus diartikan sebagai “gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang membentuk cara 

merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara 

berelasi seseorang atau kelompok”.
29

  Perobahan sosial dalam konteks bangsa Indonesia yang 

sedang dilanda oleh tiga penyakit sosial itu hanya bisa terlaksana, apabila tiga penyakit sosial itu 

diberantas dan situasi baru yang dicoraki oleh ”habitus baru yang beradab” terwujud.  
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   Ketika kita mengaitkan persoalan bangsa yang disebut itu dengan politik pendidikan nasional 

yang dituangkan dalam kebijakan kurikulum tahun 2004 tentang KBK (Kurikulum Berbasis 

Kompetensi), maka kita berharap bahwa penerapan kurikulum ini akan membawa hasil positif. 

Generasi berikut yang tamat dari pendidikan sekarang dengan kurikulum tersebut memiliki 

kompetensi untuk mengatasi penyakit sosial itu, ketika manusia-manusia dari generasi itu akan 

memangku jabatan-jabatan publik. Kaum intelektual yang kini masih berada di perguruan tinggi 

pada jenjang S2 dan S3 mengalami penerapan kurikulum ini dan sesungguhnya harus bersuara 

keras dan kritis untuk melawan arah pendidikan nasional yang sudah berorientasi pada pasar dan 

kekuasaan.
30

 Jika harapan-harapan itu akan menjadi kenyataan, maka penciptaan kurikulum baru 

bukan tinggal sebagai satu slogan, ideologi dan prinsip pendidikan saja, tetapi sungguh bersifat 

efektif, relevan dan terbukti berdaya guna untuk memecahkan persoalan sosial. 

   Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penciptaan kurikulum baru dan 

penerapannya hanyalah alat yang digunakan oleh para penanggung jawab di bidang pendidikan 

(mentri Pendidikan dan jajarannya) untuk menonjolkan kekuasaan dan meruwetkan urusan 

birokrasi. Bahasa populer yang sudah beredar di mana-mana berbunyi: “Setiap mentri baru 

muncul, muncul juga aturan baru.” Ketika kita bersikap kritis dengan melihat fakta empiris di 

lapangan, para pemegang kekuasaan di era reformasi ini baik di bidang eksekutif, legislatif 

maupun yudikatif, baik di jajaran paling atas maupun di jajaran paling bawah adalah produk dari 

pendidikan tahun 70-an, 80-an dan awal 90-an, yang semuanya mengecapi salah satu kebijakan 

politis nasional sehubungan dengan penciptaan kurikulum, seperti empat kurikulum Orde Baru 

(1968; 1975; 1984; 1994). Penulis sendiri mengalami perubahan gelar dan ijazah dari BA, DRS, 

dan kini mesti menyandang S1 dan S2. Kurikulum pada masa Orde Baru dikritik sebagai wadah 

indoktrinasi para penguasa pada anak didik, dan kurikulum terakhir (1994) sebelum masa 

reformasi dinilai pemiskinan rasa seni karena di dalam kurikulum ini terlalu ditekankan bidang 

studi yang tidak mendidik rasa seni, seperti matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
31

 

Ketika kita membandingkan isi kurikulum itu dengan situasi sosial bangsa, kita boleh 

menyimpulkan bahwa pergantian kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lain sama sekali 

tidak sinkron atau tidak bertalian dengan situasi sosial bangsa dan problem-problemnya. 
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Penciptaan kurikulum baru dan penerapannya sama sekali tidak berdampak pada munculnya 

perubahan sosial melalui agen-agen yang merupakan jeblosan dari penerapan kurikulum 

pendidikan tertentu. Tiga penyakit sosial yang disebut sebelumnya tetap beroperasi hingga kini, 

meskipun ada kurikulum baru 2004 yang berbasiskan kompetensi. Kenyataan empiris itulah yang 

membuat orang bertanya-tanya, apa kepentingannya atau apa urgensinya kita begitu cepat dan 

mudah menggantikan kurikulum.  

   Situasi pendidikan Indonesia yang berakar dalam penerapan kurikulum-kurikulum sebelum 

reformasi tidak membawa dampak pada perubahan sosial bangsa Indonesia dewasa ini dari masa 

Orde Baru ke masa Reformasi, juga sebaliknya perubahan-perubahan yang ada tidak berdampak 

pada penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada pembentukan kurikulum dan penerapannya 

pada tahun 2004. Selama penyakit sosial bangsa yang disemangati oleh praktek KKN masih 

meraja di bumi Indonesia, kita tidak akan berani berbicara tentang dunia pendidikan dan 

dampaknya pada perubahan sosial atau tentang dunia sosial yang berdampak pada 

penyelenggaran pendidikan. Pergantian kurikulum pendidikan nasional yang terjadi sekian 

banyak kali hanyalah semata ideologi dan prinsip teoretis yang tidak berakar dalam realitas 

sosial bangsa Indonesia. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan dan dampaknya 

pada perubahan sosial, kita tidak mengacu pada penciptaan dan penerapan kurikulum, tetapi pada 

proses penyelenggaraan pendidikan yang di satu pihak dijalankan oleh pendidik dengan penuh 

dedikasi dan pengorbanan dan di pihak lain oleh anak didik yang bebas dari penyakit sosial dan 

praktek KKN. 

 

   PENUTUP 

 

   Sebagai ringkasan dari uraian terhadap tema kita “pendidikan dan perubahan sosial”, kita boleh 

menyimpulkan bahwa pendidikan dan perubahan sosial mempunyai hubungan erat satu sama 

lain. Kita mengangkat teori sosiologis fungsionalisme untuk meneropong hubungan timbal balik 

antara bidang pendidikan dan fenomen perubahan sosial, dan pada bagian kedua teori konflik 

digunakan untuk menyoroti dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. Dampak perubahan 

sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan kita cermati dalam terang teori strukturalisme 



Burdeau, dan pada akhir tulisan ini kita menyimak secara kritis situasi pendidikan dan fenomen 

perubahan sosial dalam era reformasi sejak kejatuhan Presiden Suharto pada tahun 1998.                                                         
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